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  »پيشگفتار«
اللّه فـى العـالمين      ةبقيالحمدللّه وصلّى اللّه على محمد و آله اجمعين السيما على           ((

  ))روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء
 هجرى شمـسى، هفتـاد و هـشت سـؤال           1378در سال   

 در كـانون بحـث و       1375 تـا    1341دينى كه در سالهاى بين      
ود به همت جمعـى از دوسـتان        انتقاد دينى پاسخ داده شده ب     

ى نفس از نوار به كتاب برگردانده شد و من پـس             اهل تزكيه 
از مطالعه و رفع بعضى از اشكاالت با همـان سـبك سـاده و               

كنندگان داشتيم و حفظ مطالب      بيانى كه در ميان انبوه شركت     
  .و بدون تغيير در عبارات اجازه انتشارش را دادم

تاب را هم مورد توجه اهـل       اميدوارم خداى تعالى اين ك    
ى خدمتگزاران   مطالعه و تحقيق قرار داده و نام ما را در زمره          

  .به اسالم و دين درج فرمايد
 خوانندگان محترم توجه دارند كه آنچه از سؤاالت         ضمناً

در اين كتاب پاسخ داده شده غير از صدها سؤالى اسـت كـه              
و كتـاب   » حلّ مشكالت دينـى   «و كتاب   » پاسخ ما «در كتاب   

پاسـخ بـه    «و كتـاب    » پاسخ به سؤاالت فلـسفى و اعتقـادى       «
و »  مـشكل دينـى    77پاسـخ بـه     «و كتاب   » مشكالت جوانان 

السالم  انوار صاحب الزّمان عليه   «و كتاب   » مصلح غيبى «كتاب  
جواب داده شده است و معلوم باشد كه مطالب اين كتـاب            » 

ى   مربوط بـه روح و عـالم بعـد از ايـن عـالم و فلـسفه           اكثراً
  .احكام است

  والسالم 
  مشهد مقدس ـ سيد حسن ابطحى
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  :سؤال اول
آيا روايتى در مورد اصحاب جهنّم داريم كه اكثريت آنان          

  دهند؟  را زنان تشكيل مى
  

  :پاسخ
اكثر اهـل جهـنّم فـساق و فجـار و كفّـار و معانـدين                . ام من چنين روايتى را نديده    

  .هستند چه زن و چه مرد باشند و زن و مرد در اين مورد فرقى ندارند
الـسالم   گويند چـرا كـسانى كـه خـدمت امـام زمـان عليـه                مى گاهى خانمها به من   

كننـد كـه    اند و از خانمها چيزى نقل نشده و به من اعتراض مى       اند اكثرا مرد بوده    رسيده
بـه طـور   . ايـم  ايد؟ ما هر چه به دستمان رسيده نقل كرده چرا شما هم چيزى نقل نكرده    

 نكه دل خانمها را خوشـحال كـنم       داند براى اي   كلّى مطلبى را بايد عرض كنم و خدا مى        
مردهـا نـسبت بـه خانمهـا بـه خـاطر            . كنم گويم، بلكه واقعيتى است كه عرض مى       نمى

ولـى خانمهـا   . شوند به حقايق و معنويـت برسـند   تر ديرتر موفّق مى داشتن قلب سخت 
بينـد،   شوند به كماالت روحى برسند منتهى شيطان از طرفى چـون مـى             زودتر موفّق مى  

كند همـان     است زودتر به كماالت برسند فعاليتش را نسبت به آنها بيشتر مى            آنها ممكن 
طور كه فعاليت شيطان نسبت به شيعيان در مقابل سائر مسلمانان خيلـى زيـادتر اسـت                 

خواهد پرت كند نه كسى  بيند اينها در راه هستند و كسى را كه در راه است مى  چون مى 
بايـد بـه سـراغ      . ده و در دره افتاده كارى ندارد      به كسى كه پرت ش    . كه پرت شده است   

بينيد شـيطان بـه سـراغ خانمهـا بيـشتر از آقايـان               اينكه مى . كسى كه در راه است بيايد     
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ولى شيطان از آن طرف     . تر هستند  رود به اين علّت است كه آنها براى كماالت آماده          مى
زنند  ان را هم آنها گول مى     شود و حتّى آقاي    فعال است و بيشتر هم از آن طريق وارد مى         

دهـد و   شود و اينها را زودتر فريب مـى        و اگر روايتى باشد كه شيطان مسلّط بر اينها مى         
علّتش اين است كـه اگـر راه حـقّ را خـوب و     1ى فريب مرد هم بشوند   شايد حتّى مايه  

رود و  شوند، پس شيطان بيـشتر بـه سـراغ آنهـا مـى      دقيق پيش بگيرند، زودتر موفّق مى  
و حـضرت آدم را هـم شـيطان از طريـق            . تمام بيشترى براى خراب كردن آنهـا دارد       اه

  . همسرش، فريب داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 21بحـاراالنوار جلـد   » ...والنـساء حبائـل ابلـيس     ... «: آلـه  و عليه اهللا قال رسول اللّه صلى    ـ1
 .211ى صفحه
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  :سؤال دوم
تواند بـه طـور مطلـق از فـشار قبـر كـه در                آيا آدمى مى  

السالم و در احاديث آمده است بـا انجـام           سخنان ائمه عليهم  
اه آدميـان بايـستى تـا       اعمالى رهائى يابد؟ يا اينكه خواه ناخو      

روز موعود عقوبت اعمالشان را با فشار قبر تحمـل كننـد، و             
اصالً پاسخ بفرمائيد كه چرا فشار قبر براى آدميان قـرار داده            

  شده است؟ 
  :پاسخ
ى  ، بايد معلوم شـود كـه فـشار قبـر چيـست؟ چـون اگـر فـشارى از ناحيـه                     اساساً

اگر مرده را مثـل     . فهمد  كه چيزى نمى   ديوارهاى اطراف قبر روى بدن، باشد، بدن مرده       
ريزند، همان طـور بـدنش را داخـل چـرخ            گوشت گوسفند كه داخل چرخ گوشت مى      

اگر ايـن طـور      پس فشار قبر  . كند گوشت بريزند، بعد از مردن هيچ دردى احساس نمى        
شـود فـشار     باشد ديگر اثرى روى بدن ندارد و اگـر روى روح باشـد اسـمش را نمـى                 

  .ار روحى است نه فشار قبرو آن فش. گذاشت
ى قبر به   نبايد از ناحيه مجرد نسبى از بدن دارد و طبعاًروح انسان يك حالت تقريباً

ــد ــشارى بياي ــاد هــم   . آن ف ــر وارد شــده اســت و زي ــشار قب ــات ف ــى در رواي از طرف
كنـد ايـن اسـت كـه         چيزى كه وجه جامع اينها است و اين مطلب را توجيه مى           1.هست

همين االن اگر از شما بپرسند كه به چه چيز بيشتر از           (دى به بدن دارد     ى زيا  روح عالقه 

                                                 
تعبير شده است كه در » عذاب القبر«و » ضغطة القبر« قبر بيشتر به در روايات از فشار ـ1

 . روايات زيادى در اين مورد آمده است8 باب 6بحاراالنوار جلد 
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هر چيز از اين امور دنيوى و آنچه كه مربوط به اين دنيا است عالقه داريد چون بدنتان                  
گوئيد واالّ اگر بدن را جـداى از         دانيد، چيزهاى خارجى را مى     را جداى از روحتان نمى    

  ).بدنم: گوئيد رد مىروح بدانيد آن طور كه واقعيت دا
خواهـد و    خواهد براى بـدنش مـى      انسان لباس، هواى خنك و ساختمانى را كه مى        

البتّـه آنهـائى كـه      . ى روح است براى چيزهائى كه در دنيا وجود دارد          بدن محور عالقه  
كنم آنها ممكن است بـه بدنـشان هـم عالقـه             دلشان وابسته به خدا است را عرض نمى       

ل دنيا به بدن بيشتر از هر چيز ديگر عالقه دارنـد مـثالً اگـر يـك                  نداشته باشند ولى اه   
شـويد چهـار تـا انگـشت قطـع شـود بيـشتر               انگشت شما قطع شود خيلى ناراحت مى      

صحبت است و ميهمانى تازه وارد شده، همه او را           مثالً يك نفر گرم   . شويد ناراحت مى 
كجا است و احوال دوستان را      پرسند فالنى    گيرند و از او مى     در آغوش، و با او گرم مى      

زيرا مـردن و جـدا شـدن از         . افتد پرسند و اصالً به ياد اينكه بدنم چه شد نمى          از او مى  
شود كه او خود را نزديكتر در آغوش محبوبش كه خداست احساس كند              بدن باعث مى  

نيا مند به بدنشان هستند و به وضع د اى كه عالقه عده. كه اين مربوط به اولياء خدا است 
مندند، ممكن است فشار قبرى به اين صورت داشته باشـند كـه ببيننـد قبـر روى                   عالقه

  .بدنشان خراب شده است و اين يك نوع عذاب براى بعضى از اعمالشان است
ى مردم تا روز قيامت فشار قبر دارنـد ايـن طـور              اند كه همه   سؤال كننده فكر كرده   

ى مردم نيست بلكه مربوط به       و مال همه  اگر هم فشارى باشد همان اوائل است        . نيست
اشخاص خاصى است، كه آن طور كه االن يـادم هـست كـسى كـه در خانـه بـا زن و                       
ت ندهـد                فرزندش بد اخالقى بكند و كسى كه ايستاده بول كند و ترشّح بـشود و اهميـ

مثالً اگر در كوچه آب     . است كنند كه منظور هر ترشّحى     بعضى خيال مى  1.فشار قبر دارد  

                                                 
عذاب القبـر يكـون     «: السالم قال  عن زيد بن على، عن ابيه، عن جده، عن على عليهم          ...  ـ1

  .21، حديث 222ى  ، صفحه6لد بحاراالنوار ج.»من النميمه، والبول و عزب الرجل عن اهله
آله خرج فى جنازة سعد و قد شيعه سبعون الف ملك  و عليه اهللا و ان رسول اللّه صلى«: قال

جعلت : قلت: و قال. مثل سعد يضم: آله رأسه الى السماء ثم قال و عليه اهللا فرفع رسول اللّه صلى



  ــــــــــــــــــــــــ    ديني سؤال78پاسخ به ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           9   

ايـن حـرام   . پاشيدند و اين آب به انسان ترشّح كرد و نجس هم نبود فشار قبـر دارد       ىم
  .نيست تا چه رسد به اينكه اين قدر خدا انسان را عذاب كند كه فشار قبر داشته باشد

ولى در زمانهاى قبـل     . كند بندوبار هستند البتّه در زمان ما اصالً اقتضا نمى         بعضى بى 
كردند  ايستادند و به طرف ديوار بول مى       مان كوچه و خيابان مى    اند كه در ه    كسانى بوده 

ت نداشـته باشـد و              و بولش به خودش ترشّح مى      كرد اين فشار قبر دارد،نه اينكه واقعيـ
  . البتّه ممكن است واقعيت هم داشته باشد. خواستند آنها را بترسانند مى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
 انما كان من زعارة فى خُلقه على اهله، فداك انا نحدث انّه كان يستخف بالبول، فقال معاذ اللّه

يا أم سعد التحتمى : آله  و عليه اهللا صلى هنيئا لك يا سعد، فقال لها رسول اللّه: فقالت أم سعد: قال
 .102 حديث261ى  صفحه6بحاراالنوار جلد.»على اللّه
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  :سؤال سوم
د كه از اول دنيا تا آخر دنيـا پنجـاه           ان به گوش ما خوانده   

هزار سال است و يك روز قيامت هم پنجاه هزار سال اسـت          
  .  توضيح بفرمائيدآيا اين مطلب صحت دارد لطفاً

  
  :پاسخ

5Θقيامـت را قـرآن فرمـوده اسـت          . ايم ما كه نشنيده   öθ tƒ)) tβ% x. … çν â‘# y‰ ø) ÏΒ t⎦⎫ Å¡ ÷Η s~ y# ø9 r& 

7π uΖ y™((اين دنيا را من تا به حال نشنيده بودم پنجاه هـزار سـال               .پنجاه هزار سال است    ١ 
دنيا از روزى كه حيات حيوانى يـا گيـاهى در روى آن پيـدا شـده اسـت، شـايد                   . باشد

آن گذشته و ميليونها سال هم شايد باقى بماند و از اين زندگى بـشر و                 ميليونها سال از  
برسد حدود هشت هزار سال     از اين نسل يعنى از پدر و مادرهاى ما تا به حضرت آدم              

اند و نـسل آنهـا       قبل از ما آدمها و عالمها و بشرها و جاندارها روى زمين بوده            2.شود مى

                                                 
 .4ى ى معارج آيه  سورهـ1

» ميرزا محمد تقى لسان الملك سپهر     «تأليف  » ناسخ التواريخ «اين رقم تقريبى از كتاب       ـ2
 سـال   6216آله را    و عليه اهللا در آنجا تاريخ هجرت حضرت رسول اكرم صلى       . گرفته شده است  

 هجرى شمسى بـه حـدود     1378كند كه تا زمان ما       شمسى بعد از هبوط حضرت آدم نقل مى       
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ى آخـر   نه اينكـه دفعـه  (ى آخر  و بعد از آنها خداى تعالى ما را براى دفعه      1منقضى شده 
 منتهى  كه انشاءاللّه ) ى آخر است كه نسلى قطع بشود       باشد كه دنيا تمام شود خير، مرتبه      

گـردد   شـود و بـشريت اصـالح مـى         مـى ) ارواحنـا فـداه   (به ظهور حضرت ولى عـصر       
ى  يـك عـده   ) حاال چنـد ميليـون سـال هـم بـشود          (گذارد قطع شود و تا آخر دنيا         نمى

  . دارد ى زمين باشند خداوند نگه مى محدودى را كه مناسب با زندگى در كره
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
آله  و عليه اهللا ناسخ التواريخ جزء اول مربوط به حضرت رسول اكرم صلى         . (رسد  سال مى  7594
 ).7ى  صفحه

السالم عن قـول     سألت اباجعفر عليه  : عن جابر بن يزيد قال    ... عن ابيه   :  التوحيد والخصال  ـ1
 15ى   ى ق آيـه    سـوره } »أَفَعيينا بِالْخَلْقِ األَولِ بلْ هم فى لَبسٍ منْ خَلْـقٍ جديـد           «{: اللّه عزّوجل 

: فى الخـصال  (زّوجل اذا أفنى هذا الخلق و هذا العالم و سكن           يا جابر تأويل ذلك انّ اللّه ع      : فقال
فـى  (اهل الجنة الجنة، و اهل النار النار جدد اللّه عزّوجل عالما غيـر هـذا العـالم و جـدد                     ) أسكن
فى التوحيد خلقا من غيـر فحولـة و ال انـاث يعبدونـه و يوحدونـه و                  (عالما  ) اوجد اللّه : الخصال

لهم ارضا غير هذه االرض تحملهـم و سـماء غيـر            ) و خلق : ى الخصال فى بعض النسخ و ف    (يخلق  
او تـرى انّ اللّـه   ! هذا السماء تظلّهم، ولعلّك ترى انّ اللّه عزّوجل انّما خلـق هـذا العـالم الواحـد                

عزّوجل لم يخلق بشرا غيركم؟ بلى واللّه، لقد خلق اللّه تبارك و تعالى الف الف عالم و الف الف                   
ى  التوحيـد صـفحه    (.أنت فى آخر تلك العوالم و اولئـك اآلدميـين         : مصدرينآدم و أنت فى ال    

  ).180ى  ، الخصال صفحه200
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  :سؤال چهارم
ر قيامت اعمالى است كه در ايـن        ميزان سنجش اعمال د   

ايم هـم    ايم يا اعمالى كه در عالم ذر انجام داده         دنيا انجام داده  
به حساب خواهد آمد؟ اگر ايـن طـور اسـت چـه كنـيم تـا                 

  گناهان عالم ذر بخشيده شود؟ 
  

  :پاسخ
. ى عـالم قبـل اسـت       شود هر عالمى جزاخانـه     اين طورى كه از روايات استفاده مى      

آنهائى كه در عالم ذر گناه و معصيت        . دهند يا جزاى عالم ذر را به ما مى       يعنى در اين دن   
اند در اين دنيا محروميتهائى دارند و ناراحتيهائى ممكن است داشته باشـند كـه در                 كرده

  .ايم شرح داده» عالم عجيب ارواح«كتاب 
 بنـابراين اگـر در ايـن عـالم        . ى اين عـالم اسـت      عالم برزخ و عالم قيامت جزاخانه     

گناهان عالم ذر را جبران كرديم و خودمان را به كمال رسـانديم، البتّـه ديگـر در عـالم                    
برزخ گرفتار نيستيم وگرنه تا هستيم و روحمان در عالم بـرزخ و عـالم قيامـت وجـود                   

  . ايم جبران كنيم دارد بايد آن گناهانى را كه در عالم ذر يا دنيا انجام داده
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  :سؤال پنجم
مانى و معـاد روحـانى چيـست؟ و آيـا معـاد،             معاد جس 

  روحانى است يا جسمانى؟ 
  

  :پاسخ
اعتقاد اسالم و تمام مردم مسلمان كه از ضروريات دين اسـالم هـم هـست و اگـر                   

اين است كه ما وقتى از دار دنيـا         . كسى به آن معتقد نباشد مسلمان نيست و كافر است         
پوسد و جزء خاك شـده       باس است، مى  بدن مثل ل  . شود رفتيم روح از بدنمان خارج مى     

اين مسأله اذيتى به ما ندارد مگر براى آن محبتى كه طبعا روح بـه بـدن                 . رود از بين مى  
  .دارد و روح هم اگر از اولياء خدا باشد در فضا آزاد است

ى زمين آبش خشك و كوهها در اثر گرمـا و فـشار خـرد                در روز قيامت وقتى كره    
روح . كند خداى تعالى دوباره بشر را زنده مى      2. از دست داد   و خورشيد نورش را   1شدند

ما خيلـى   (كند از اول تولّد      را وارد قالبهائى از بدن خودش كه در زمان حياتش بوده مى           
ى اين بدنى كه داريـم       رويم هر سه، چهار سال به اندازه       تا وقتى از دنيا مى    ) خاك داريم 

اش خاك شد، هر  آن روز كه همه. شود مىى زمين    از بدنمان خاك و ضايعات وارد كره      
مان از اين  به مقدار اين بدن فعلى. ى اين سالن بدن داشته باشد تواند به اندازه انسانى مى

كننـد و روحمـان وارد ايـن بـدن           دارند و يك بدن برايمان درست مى       همه خاك بر مى   
كنند و   دارش مى  شمالبتّه يك نفر كور بوده چ     (مان   شود با همين بدن و با وضع فعلى        مى

                                                 

ãβθ ـ1 ä3 s? uρ)) ãΑ$ t6 Åg ø: $# Ç((⎯ ôγ Ïè ø9 $% x. 9ى آيه ى معارج سوره.  

# ـ2 sŒ Î))) ß§ ÷Κ ¤±9 $# ô((N u‘ Èhθ ä. 1سوره تكويرآيه.  
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) شود با همان نواقصى كه در دنيا بوده دوباره زنده نمى         . كنند كال، نواقص را درست مى    
. آييم صحراى محشر جـاى دورى نيـست        شويم و در صحراى محشر مى      از جا بلند مى   

ى كوهها پر و زمين صاف  درياها خشك شده و گودالها بوسيله1ى زمين است همين كره
خواهنـد بـه حـساب آنهـا         ايستند و مى   ز زمان حضرت آدم تا قيامت مى      همه ا 2.شود مى

  .اين قيامت است.رسيدگى شود
اگر تنهـا روح باشـد بـدن    . گويند شود را معاد جسمانى مى   اينكه روح وارد بدن مى    

گذارنـد   نباشد مثل عالم برزخ تا روز قيامت كه اگر روح وارد بدن نشد اسـمش را مـى                 
  : براى معاد جسمانى داريم عبارتند ازدالئلى كه. معاد روحانى

اصالً » معاد روحانى«ى  واالّ كلمه. معاد يعنى عود روح به بدن. ى معاد خود كلمه ـ1
  .معاد يعنى برگشت روح به بدن. غلط است

آورد فـشار   آن عرب يك اسـتخوان پوسـيده را مـى      . ى يس  آيات قرآن در سوره    ـ2
آورد در مقابل پيغمبر اكرم      شود مى  ى، مى كند مثل يك گرد خاكستر     دهد خردش مى   مى

⎯ :گويـد  آلـه مـى    و عليـه  اهللا صلى tΒ)) Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sà Ïè ø9 $# }‘ Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘ ((3        خـدا بـه رسـول اكـرم

≅ö: فرمايد آله مى  و عليه اهللا صلى è%)) $ pκ Í‹ ós ãƒ ü“ Ï% ©! $# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;((ο § tΒ (بگو اين رميمى كه     ٤
 كسى كـه در اول آنـرا بوجـود آورد، از عـدم بوجـود آورد،         گوئى رميم است آن    تو مى 

  .كند همين آيه دليل بر اثبات معاد جسمانى است دوباره خلقش مى
حضرت عزير آمد كنار دهى، همه مرده بودند آنها مبتال به امراضى كه آن زمانها                ـ3
ه مثل مـرض طـاعون، و يـا وبـا در يـك ده كـ               . كشت، شده بودند   آمد و همه را مى     مى
  .مردند آمد همه مى مى

                                                 
 .52حديث116 صفحه7 بحاراالنوار جلدـ1

 .39حديث110ى  صفحه7بحاراالنوار جلد ـ2

 .78ى ى يس آيه سوره ـ3

  .79ى ى يس آيه  سورهـ4
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كنى اينها خاكهايشان با هم مخلوط  خدايا چگونه اينها را زنده مى: عزير آمد گفت
çμ .شود مى s?$ tΒ r' sù)) ª! $# sπ s ($ÏΒ 5 ((Θ$tã1 بعد از صد . امراض گرفت يا خدا ميراندش يا ازآن

ö: غذايش دست نخورده و سالم و نيمه گرم بود ولى فرمود. اش كرد سال زنده ÝàΡ$# uρ)) 

4’ n< Î) š((‚ Í‘$yϑ Ïm2نگاه كرد . كند به االغت نگاه كن ببين خدا چگونه مرده را زنده مى
بادى . ى خاك را باد اين طرف آن طرف برده بود ديد يك مقدار خاك هست بقيه

ى االغ با  ى بدن او، مجسمه ى خاك بدن االغ را جمع كرد به اندازه حركت كرد بقيه
ا حركت داده بود، درست شد و بعد يك دفعه روح وارد بدنش همان بادى كه خد

روز قيامت را خداوند . كنيم اين گونه ما مرده را زنده مى: خدا به او گفت. گرديد
در آيات قرآن زياد . فرمود اگر معاد روحانى بود اين حرفها را نمى. خواهد بيان كند مى

د جسمانى را قبول نداشته باشد اساسا كند و كسى كه معا داريم كه اين معنا را تأييد مى
  .منكر خيلى از آيات قرآن است

  .اما دالئل علمى و عقلى مسأله اين است
ى اين بـدنمان روحمـان لـذّتى       ايم و بوسيله   ما يك مقدار معصيت در اين دنيا كرده       

عـدل الهـى ايجـاب      . بـرد  اگر روح تنها بود اين لذّتها را از راه معصيت نمى          . برده است 
كشيم، از طريق همين بدن باشد و از آن طرف،           كند، عذابى هم كه ما روز قيامت مى        مى

ايـن  . شـويم  گيريم، گرسنه مـى    كشيم، روزه مى   ما در راه اطاعت يك مقدار ناراحتى مى       
عـدل الهـى    . شـود  نصيب روح مـا مـى      از طريق بدن اين ناراحتى    . مربوط به بدن است   

رياضتهاى بدنى از طريق بدن به ما عنايت بكنـد          كند لذائذى را به خاطر اين        ايجاب مى 
  . تواند انجام بدهد و اين دليل عقلى است و خداوند قادر بر اين كار است و مى

  
  

                                                 
 .259ى ى بقره آيه  سورهـ1

  .259ى ى بقره آيه سوره ـ2
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  :سؤال ششم
انسان در جهان آخرت به چـه سـنّ و سـالى در قيامـت               

شود آيا به همان سنّى است كـه فـوت كـرده يـا               محشور مى 
  خير؟ 
  

  :پاسخ
گاهى صفات بعضى از آنها در بدنـشان تـأثير          . فراد مختلف هستند  در عالم آخرت ا   

مثالً خداى تعالى براى اينكه متكبرين را عذاب كنـد، چـون بايـد در همـان                 1.گذارد مى
شايد 2.شوند تا زير دست و پا، پايمال. آيند موقع عذاب شوند، به صورت مورچه در مى

ى نفسهائى كه در عالم قيامت وجود        از همين طريق تزكيه شوند و بعيد نيست كه تزكيه         
اندازنـد، تـا غـرور و        مثالً انسان را زير دست و پاى مردم مى        . دارد از همين قبيل باشد    

  .آورند تكبرش بشكند و يا آدمهاى حسود را به شكل ديگرى در مى
. شود شود از همين بدنى كه در دنيا داشتيم، بدنى خلق مى           از آيات قرآن استفاده مى    

آله پرسـيد، چـه كـسى اسـتخوان پوسـيده را             و عليه اهللا  از پيامبر اكرم صلى    شخص عربى 
. ى اول آن را بوجود آورد بگو همان كسى كه مرتبه: كند؟ خداوند فرمود دوباره زنده مى

                                                 
 .111 حديث212ى  صفحه7بحاراالنوار جلد ـ1

 .117 حديث216ى   صفحه7 بحاراالنوار جلد ـ2
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و اما اينكه   . در حالى كه آن وقت اصالً چيزى نبود، ولى حاال حداقل يك چيزى هست             
آورند بايد گفت، آنهائى كه بهشتى هستند با حالت          ىبدن را در چه حالتى در آن عالم م        

حتّى اگر در موقع مرگ، بدنش فلج باشد يا مثالً چشمش كـور باشـد، دمـاغش                 1.جوان
دهنـد و بعـد وارد    كنند و سـر و صـورتى بـه آن مـى       قواره باشد اينها را درستش مى      بى

 و دوبـاره  جهنّميها هم كه مهم نيـست، چـون بنـا اسـت كـه بـسوزند          . كنند بهشتش مى 
كند كه دماغش كج باشد يا گوشش كر باشـد، مثـل آشـغالهاى               ساخته شوند فرقى نمى   

ندارند اينها   ريزند و احتياجى به تميز كردن      كنند و دور مى    مغازه كه جمع و جورش مى     
  .مانند هم همين طور مى

ــوبكر و عمــر ســيد كهــول اهــل  «يــك عــده روايتــى جعــل كــرده بودنــد كــه   اب
  . كهول هم وجود دارد) پيرمرد(ى ايراد گرفته بود كه مگر در بهشت شخص2»اند بهشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
فقـال  . يدا شباب اهل الجنّة الحسن و الحسين س   : السالم عن قوله   سئل ابوعبداللّه عليه  ...  «ـ1

آله أنّه   و عليه اهللا هما واللّه سيدا شباب اهل الجنّة من األولين واآلخرين، والمشهور عن النبى صلى            
 .54 قسمتى از حديث292ى  صفحه43بحاراالنوار جلد.»اهل الجنّة شباب كلهم: قال

  .213ى   صفحه27 بحاراالنوار جلد ـ2
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  :سؤال هفتم
  آيا در بهشت نامحرمى هم هست يا نه؟ 

  
  :پاسخ

در بهشت، مرض روحى نيست و بعيد نيست كه نامحرمى هم نباشد، در اينجـا مـا                 
 را بيـشتر    آدم سالم با آدم مريض فرقش اين است كـه، مـريض روحـى گنـاه               . مريضيم

دو چيز مساوى را در نظر بگيريد مثالً يك نفـر همـسر خـوب و تميـزى                  . دوست دارد 
ربطى را چون حرام است بيشتر دوست دارد اين آدم مـريض             دارد، يك زن كثيف و بى     

است، افراد مريض كسانى هستند، چيزى را كه مـثلش در حـالل هـست بـه حـرامش                   
 رود مشروب پيدا كرده، قبـل از       ان به تركيه مى   بينيد يك جو   شما مى . بيشتر عالقه دارند  

انـد، روحـشان مـريض     اينهـا مـريض  . خورد رود مشروب مى  اينكه برود غذا بخورد مى    
روح انسان وقتى سالم است، كه از گناه همان طور كه خدا گفته نكـن ايـن هـم                   . است

 انسان سـالم    بنابراين در بهشت  . بدش بيايد و واقعا نخواسته باشد آن گناه را انجام دهد          
اگر يك سـر سـوزن مـرض روحـى در وجـود             . دهند است و تنها افراد سالم را راه مى       
اى كـه ممكـن      حاال با شفاعت يا به هـر وسـيله        . دهند انسان باشد به بهشت راهش نمى     

كنند و در عالم برزخ،      خواهند وارد بهشتش كنند او را درست مى        باشد، تا روزى كه مى    
خواهيد اسمش را بگذاريد بايد درست شـود     قبر و يا هر چه مى     در همين دنيا، در عالم      

و بعد وارد بهشت شود چون بهشت ديگر جاى اين حرفها نيست و اگـر انـسان سـالم                   
محـرم و   . بود،روحش سالم بود، چشم به نـامحرم نداشـت، محـرم و نـامحرمى نـدارد               

مـا  . ار بزننـد نامحرمى براى اين است كه همين مسأله را حل كنند افـراد مـريض را كنـ     
شـود فـورا از اتـاق        اش مـى   بينيم حضرت زهرا عليهاالسالم وقتى كورى وارد خانـه         مى

فرمايند ايـن   آله مى و عليه اهللا شوند، حضرت رسول اكرم صلى روند و مخفى مى   بيرون مى 
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البتّه در دنيا اگر بگويند كـسى       (1كند من كه كور نيستم     شخص كه كور است، عرض مى     
دانند و مسئله از     بى ندارد كه به نامحرم نگاه كند همه خود را متقى مى           كه متّقى است عي   

امـا بـه مـا كـه        . باشد كنم جواب ديگرى هم داشته     حاال البتّه فكر مى   .) افتد قانونيت مى 
آلـه كمتـر     و عليـه  اهللا ولى سلمان دو روز بعد از وفات پيـامبر صـلى          . اند فهميم نگفته  نمى

كنند  گله مى  ى زهرا عليهاالسالم   آيد، همين فاطمه   مى خدمت حضرت زهرا عليهاالسالم   
پرسـى و بـا او حـرف         وفا شده اى احـوال مـا را نمـى          فرمايند تو هم مثل بقيه بى      و مى 
آيـى، بـراى ايـن اسـت كـه سـلمان             همين صحبت كردن كه چرا پيش ما نمى       2.زنند مى

ت كه نبايـد  شود يك فرد طورى اس گاهى مى. آن كور شايد مريض بوده   . مريض نيست 
به چادر يك زن نگاه كند آن قدر مرضشان تند است كه حتّى وقتى به چـادر زن نگـاه                    

بعضى افـراد هـم هـستند كـه       . افتند آن نگاه كردنش نيز حرام است       كنند به حرام مى    مى
با اينكـه تمـام     . مثالً حضرت يوسف مريض نبود ولى زليخا مريض بود        . مريض نيستند 

ترسيد و  وسف بود فرار كرد چرا؟ به جهت اينكه از خدا مىوسائل در اختيار حضرت ي 
آلـه آدم سـالمى بـود        و عليـه  اهللا پيامبر اكرم صلى  . دانست و آدم سالمى بود     گناه را بد مى   

شخص سالم به كارهاى بـد      . السالم و انبياء به طور كلّى سالم بودند        ى اطهار عليهم   ائمه
اند بايد مـسائل محـرم و        نيا اكثريت مريض  اند كه در د    زند افرادى كه مريض    دست نمى 

  .نامحرمى كه جزء تكاليف اين دنيا است را رعايت كنند
در عالم ارواح و برزخ و بهشت اين مسائل نيست چون در عالم ارواح روح محرم                
و نامحرمى نداشته و در بهشت هم كه مريض نداريم بعيد نيست كه اين مـسائل جـزء                  

ى زهرا عليهاالسالم   كنند، فاطمه   روز قيامت بعضى فكر مى     باشد و حتّى   احكام اين عالم  
رسد، چشمهايتان را بپوشانيد، بـه خـاطر محـرم و نـامحرمى              آيد و خطاب مى    وقتى مى 

حتّى سادات يعنى فرزندانـشان هـم بايـد         : فرمايد السالم مى  است و حال اينكه امام عليه     

                                                 
 حديث  38ى  صفحه 104 و بحاراالنوار جلد   16 حديث 91ى ه صفح 43 جلد بحاراالنوار ـ1

36. 

  .22 حديث37 و36ى   صفحه95 و جلد59 حديث 66ى   صفحه43بحاراالنوار جلد ـ2
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مايند، در روز قيامـت حـضرت       فر شود چرا؟ مى   چشمهايشان را ببندند از امام سؤال مى      
تواند آن مقام را ببيند و مشاهده        زهرا عليهاالسالم يك مقامى دارند كه هيچ چشمى نمى        

  1.كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1 حديث219ى  صفحه43بحاراالنوار جلد ـ1
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  :سؤال هشتم
السالم سؤال كـرد كـه       در حديثى آمده كسى از امام عليه      

رود مؤمن فقير هم به بهـشت        مؤمن پولدار هم به بهشت مى     
منـد بـوده و در       مؤمن پولدار در دنيا از امكانات بهره      . رود مى

ولى مؤمن فقيـر در دنيـا از فقـر        . آخرت هم در بهشت است    
الـسالم   برد، پس عدالت خدا چـه شـده؟ امـام عليـه            رنج مى 

رود و مؤمن    مؤمن فقير صبح قيامت به بهشت مى      : فرمايد مى
آيا حديث صحت دارد و قيامت چقـدر        . پولدار عصر قيامت  

؟ كه مؤمن فقيـر صـبح   )كه صبح و عصر دارد    ( كشد  مى طول
  رود؟  به بهشت و مؤمن پولدار عصر مى

  
  :پاسخ

ام ولى مضمون اين روايت هست و معنـى خـوبى            من اين روايت را اگر چه نديده      
  .دارد

t⎦⎫Å¡÷Ηروز قيامت پنجاه هزار سال است به صريح قرآن  s~)) y# ø9 r&((.1 فقيرصبح پنجاه 
علّتش اين است . رود و غنى عصرش ول پنجاه هزار سال به بهشت مىهزار سال يعنى ا

كه شخص ثروتمند بايد حساب پس بدهد، البتّه ثروتمندى كه دلبستگى به مال دنيا 
ى نفس نكرده باشد ولى اگر دلبستگى به مال نداشته باشد، مانند  داشته باشد و تزكيه

                                                 
 .4ى ى معارج آيه سوره ـ1
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ى   دلبسته است آنچه مهم و مايههمان فقير است گاهى فقير به همان ثروتى كه دارد
ثروتمندى كه به ثروتش دلبسته است بايد حساب پس . گرفتار است دلبستگى است

از . بدهد و آخر پنجاه هزار سال به بهشت برود، چون روز قيامت روز حساب است
چون داريم كه آخرين پيامبرى كه 1.اين نظر ممكن است مضمون روايت صحيح باشد

 حضرت سليمان است به خاطر ثروتى كه خدا در اختيارش شود وارد بهشت مى
حساب است از كجا آوردى و  در حالل مال دنيا» فى حاللها حساب«چون 2گذاشته بود

به كجا خرج كردى؟ بايد از حالل آورده و در راه حالل هم خرج كرده و درست هم 
خواستيم به  ام، مى در يكى از كتابهايم نوشته. خرج كرده باشد خيلى هم بايد دقيق باشد

رفتند راه سختى داشت و  ى كوه خضر مى مسجد جمكران برويم در آن زمان از دامنه
يك حاجى از تهران آمده بود و بانى شده . رفت كرد و مى ماشين سوارى پنج نفر پر مى

من پنج تومان : راننده گفت. بود ما را كه سه نفر طلبه بوديم به مسجد جمكران ببرد
شما يك تومان اضافه بدهيد تا معطّل نشويم و .  مسجد جمكران شما را ببرمگيرم تا مى

در دلمان گذشت . كنيم تا يك نفر ديگر بيايد صبر مى: آن حاجى نداد و گفت. برويم
اش را داشتيم كه چند كتاب چاپ كرده و مجانى  ما سابقه. كه عجب آدم خسيسى است

خود او متوجه شد كه ممكن .  زيادى داشتآن زمان كتابها قيمت و خرج. به مردم داده
: سپس حرفى زد كه هميشه در ذهنم ماند، او گفت. است ما چنين فكرى كرده باشيم

معطّل شدن ما در اينجا براى آمدن يك . پول و ثروتى كه خدا به من داده حساب دارد
اينكه اگر شود آن،يك نفر با ماشين بيايد وگرنه ديگر ماشينى نبود و هم  نفر، باعث مى

يك تومان را ايشان داد و ما نداديم و اسراف نشده و اين پولها در دست ما حساب 
شود سخاوتمندانه به اين و آن بدهيم يك وقت طرف محتاج است ولى يك  دارد نمى

 من از اين قضيه واقعاً. جهت است اين روز قيامت حساب دارد وقت است دادن مال بى
  .درس گرفتم

                                                 
 .28 حديث36 و 35ى  صفحه72 و جلد4 حديث259ى  صفحه7بحاراالنوار جلد ـ1
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يك . بايد دقيق از آن استفاده كرد. عالى به انسان داده، امانت استمالى كه خداى ت
  .جهت روشن نكنيد كه اسراف است گويند بى كبريت ارزشى ندارد ولى مى

 ¨βÎ))) t⎦⎪Í‘ Éj‹ t6 ßϑ ø9 $# (# þθ çΡ% x. tβ≡ uθ ÷zÎ) È((⎦⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 1
(  

ده و معـصيت  كسى كه اسراف كند كار حرامى كر. اند كنندگان از برادران شيطان  اسراف 
بنابراين شخصى كه ثروت زيادى در دنيا داشته از جائى گرفته و در جائى خـرج                . كرده
اگر دقيق هم انجام داده و حالل هم انجام داده باشد، باألخره حـساب بايـد پـس                  .كرده

  .بدهد و آن فقير چيزى نداشته كه حساب پس بدهد
نياز كند و هم در   از راه حالل بىاميدواريم خداى تعالى هم در دنيا ما را از مال دنيا

  .حساب ما را وارد بهشت نمايد آخرت بى
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  :سؤال نهم
  آيا جهنّم و بهشت در كجاست؟ 

  
  :پاسخ

و احتماالً بهشت خارج از ) با استفاده از روايات(جهنّم در آسمانهاى هفتگانه است 
  :فرمايد آسمانهاى هفتگانه است چون در قرآن مى

 >π ¨Ψ y_ uρ)) $yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ((١  

ى آسمانها و زمين است داخـل آسـمانها          شود بهشتى كه وسعتش به اندازه      پس نمى 
و در  . ى شمـسى مـا باشـد       ممكن است بهشت خارج از آسـمانها و منظومـه         . جا بگيرد 

همـين   در همـين هفـت آسـمان و          ولى جهنّم مسلّماً  . كرسى يا عرش قرار گرفته باشد     
چيز خاصى نيست بالنّسبه به ما است يعنى برزخ بـين      عالم برزخ هم  2.هفت زمين است  

آيـد تـا دوبـاره در قيامـت بـه بـدن              وقتى روح از بدن بيـرون مـى       . قيامت و دنيا است   
  . ى زمين است  در همين كرهگويند ، يعنى وسط و طبعاً گردد، آن را عالم برزخ مى برمى
  

                                                 
 .133ى ى آل عمران آيه سوره ـ1

ى   و صـفحه   107 حـديث  164ى  و صفحه  28 حديث 128ى    صفحه 8بحاراالنوار جلد  ـ2
  .1 قسمتى از حديث3ى  صفحه10 و جلد14 حديث 286
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  :سؤال دهم
  مت در كجا اتّفاق خواهد افتاد؟ روز قيا

  
  :پاسخ

ى  آبهاى كـره  . ى زمين اتّفاق خواهد افتاد     به صريح آيات قرآن قيامت در همين كره       
شود و   ى زمين آب است خشك مى      يعنى االن سه قسمت كره    . زمين خشك خواهد شد   

 كند و داخل ايـن     كوهها را خداوند مثل شن خرد مى      . گردد قيامت در آن وقت بر پا مى      
شود مثـل زمـين      يعنى زمين صاف و زير پا نرم و خشك مى         . ريزد سوراخهاى زمين مى  

اى بـه   زلزلـه . ها روايـت اسـت     ها آيه و ده    ى ده  گويم خالصه  مطالبى را كه مى   . لب دريا 
#پيوندد وقوع مى  sŒ Î))) ÏM s9 Ì“ ø9 ã— ÞÚ ö‘ F{ $# (($ oλ m;# t“ ø9 Î—كه با تكان زمين همه جا صـاف شـده و           ١

اگـر خـدا زمـين را صـاف         . شوند رت آدم تا آخر همه با هم جمع مى        حض بشر از زمان  
ماند و با وجود صاف شدن زمـين، مـردم و روز قيامـت بـه      نكند جا براى ايستادن نمى   

ى زمـين    اند، بايد بيايند و تمام كره      ى افراد بشرى كه مرده     چون همه . ايستند زحمت مى 
  .ايستند را هم كه پر كنند باز با زحمت مى

كردم تا نزد رفيقم  ديدم در جائى آن باال پرواز مى تى قيامت را در خواب مىيك وق
هر چه كردم تا ميان آنها پايم را فشار دهم و . كه در صحراى قيامت ايستاده بود بروم

پهلويش بايستم، نشد خيلى جا تنگ بود و همه به هم چسبيده بودند و از گرما عرق 
تابد و زمين هم آب و هواى مناسب ندارد  يد مىچون در روز قيامت خورش. ريختند مى

                                                 
  .1ى ى زلزال آيه  سورهـ1
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در روز قيامت آن قدر انسان در فشار است كه . و اكسيژنش هم خيلى كم است
. حتّى اگر شده مرا به جهنّم ببرى» ولو الى النّار«خدايا مرا از اينجا نجات بده : گويد مى

  .روند اما مخلَصين هستند كه از قبر يكسره به بهشت مى
 öΝ åκ̈Ξ Î))) tβρç|Øósßϑ s9(( )) ωÎ) yŠ$t7 Ïã «!$# t⎦⎫ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# (( ١ 

شوند مگر بندگان خالص خدا كه  ى مردم در قيامت براى حساب حاضر مى همه
. روند و حسابى هم ندارند آنها مستقيم به بهشت مى. اند ى خلوص رسيده به مرحله

 داده ديگر چه چون كسى كه مخلَص است و در همين دنيا هر چه داشته به خدا
فى حرامها  فى حاللها حساب و«با آنكه اينجا جائى است كه . حساب و كتابى دارد

اند افكارشان نصف  كسانى كه زندگيشان نامنظّم و به حرام و حالل مشغول بوده» عقاب
اينها بايد . به دنيا و نصف به آخرت، نصف متوجه خدا و نصف متوجه به ديگرى بوده

شوند حاال روز قيامت  ذا در قيامت همه در همين دنيا جمع مىحساب پس بدهند ل
خدا هم آدمها را نگه . اند كشد با خدا است تا پنجاه هزار سال هم گفته چقدر طول مى

دارد  كسى كه در جهنّم آدم را نگه مى. ميريم فكر نكنيد ما از گرسنگى مى. دارد مى
$ yϑ̄= ä.)) ôM pg ¾Ö mΩ Ν èδßŠθè=ã_ öΝ ßγ≈ uΖø9 £‰ t/ # ·Šθè=ã_ (($ yδ uö xîسوزد، فوراً وقتى پوست انسان مى٢ 

›θè%ρä#) روياند كه خدا پوست ديگرى مى u‹ Ï9)) z((># x‹ yèø9 تا عذاب را خوب بچشد، ٣#$
بعد همين مردم كه . تواند نگهش دارد داخل صحراى قيامت كه آتش نيست بهتر مى

 جهنم بروند تا يك خواهند به طرف بهشت يا اند وقتى مى ى زمين جمع شده روى كره
ى زمين  يك دايره وسيعى در قسمت باالى كره. اند قسمت از راه، همه با هم مشترك
گويند، و االن هم هست، آن مدار نارى همان جهنّم  هست كه به آن مدار نارى مى

چرخد آنجا  ى خيلى زياد، كه خورشيد در همان مدار مى معروف است به فاصله
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روند از آنجا براى بعضى كه اهل  ا آنجا همه با هم مىت. العاده سوزنده است فوق
گويند به اين معنا نيست كه فرض كنيد  پل صراطى كه مى. شود اند تونلى باز مى ثواب

  .كنيد، نه ى پر آتشى كه شما از روى آن عبور مى رودخانه

β Î) uρ)) óΟ ä3ΖÏiΒ ω Î) $ yδßŠ Í‘# uρ((هنّم يعنى داخل ج. شويد ى شما وارد جهنّم مى همه١
آنجا تونل مانندى است حاال يك وقت، تونل خيلى با صفائى است و يك . رويد مى

آن طرفش بهشت سبزى . تواند از آنجا عبور كند وقت، تونل تنگى است كه انسان نمى
≡ßNعرْضُها «دهند  است كه به افراد بهشتى مى uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ«2 ى  وسعتش به اندازه

جهنّميها وقتى به . ى بهشت و جهنّم است ى آينده اين خالصه. آسمانها و زمين است
  . رسند كنند و به بهشت مى ولى بهشتيها عبور مى. مانند مدار نارى رسيدند همان جا مى

  
  

  
 

                                                 
 .71ى ى مريم آيه سوره ـ1

 .133ى ى آل عمران آيه سوره ـ2
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  :سؤال يازدهم
آيا در قيامت براى زنان مؤمنه مثل مردان مـؤمن چيـزى            

  شبيه حورالعين وجود دارد؟ 
  

  :پاسخ
شـوند و آن     شوهران زنان مؤمنه هم اگر اهل بهشت باشند با آنها وارد بهـشت مـى              

ايـن  . كننـد  شوند كه، فكر اينكه مرد ديگرى با اينها باشد را نمى    قدر مردهايشان زيبا مى   
حورالعين هم تنها بـراى دفـع غرائـز جنـسى مردهـا             . شود مسأله از روايات استفاده مى    

خـدمات  . غلمان هم جوانهـاى پـسرى هـستند كـه خدمتگزارنـد           . نيست، خدمتگزارند 
ى زمـين هـم مالئكـه        در همـين كـره    . اند اينها مالئكه . مختلفى براى افراد بهشتى دارند    

الئكه زن و مرد ندارند زيرا در بين آنها ازدواج و           منتها در دنيا م    خدمتگزاران ما هستند،  
خداى تعالى مالئكه را همين طورى خلق كرده، ولى روز قيامت           . توالد و تناسل ندارند   

مردهـا را  . در بهشت براى انس بيشتر هر دو دسته هستند هم مالئكه مرد هست هم زن              
  .نامند گويند و زنها را حورالعين مى غلمان مى
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چون ظاهرا چشم سياه زيبـاتر از چـشم غيـر          . عناى سياه چشم است   حورالعين به م  
öΝسياه است و غلمان هم معنايش اين است، كه بسيار زيبا هستند            åκ ¨Ξ r( x.)) Ôσ ä9 ÷σ ä9 ×βθ ãΖ õ3 ¨Β((1 

  .»فأخدمنا«در دعاى افتتاح آمده است كه خدايا اينها را جزء خدمه ما قرار بده 
ولى كسانى كـه از     . ر حال مسائل جنسى هستند     د كنند حورالعين دائماً    فكر مى  غالباً

  . روند اولياء خدا هستند در آنجا هم خيلى در اين مسائل فرو نمى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .24ى ى طور آيه سوره ـ1
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  :سؤال دوازدهم
كسانى كه در اين دنيا بـه مبلّغـين خداشناسـى برخـورد             

انـد و كـال معرفـت بـه خداونـد ندارنـد در روز جـزا              نكرده
  رسند؟  مىچگونه به حسابشان 

  
  :پاسخ

هر كس در اين دنيا به اعمال اسالمى و وظائفش عمـل نكـرده از دو حـال خـارج                    
  .نيست يا مقصر است و يا قاصر

. توانسته دنبال تحصيل و تحقيق و عبادت و غيره بـرود ولـى نرفتـه               مقصر يعنى مى  
 رسد و يا در جائى است كه اصالً احتمالش را هـم            يك وقت هم هست كه فكرش نمى      

ميـرد، ايـن     كند و مـى    دهد كه دينى به نام اسالم مثالً باشد و همين طور زندگى مى             نمى
و بـا جاهـل قاصـر و مستـضعف در روز قيامـت              . قاصر است مستضعف اسـت     جاهل

يعنـى واقعـا    . كند ى امتحان نرسيده عمل مى     آموزى كه به جلسه    خداى تعالى مثل دانش   
لـذا يـك    . داند كـه مـانع داشـته        مدرسه هم مى   مانع داشته كه به امتحان نرسيده و مدير       

گذارنـد و اگـر خـوب امتحـان داد مـدركش را              العاده برايش مـى    ى امتحانى فوق   جلسه
اند امتحان بدهنـد اينهـا مقـصرند         اند و نيامده   اما بعضيها هستند كه تنبلى كرده     . دهند مى

  . نمايد ه مىخداى تعالى هم آنها را مؤاخذ. كند اينها را مدير مدرسه ادب مى
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  :سؤال سيزدهم
تقيه به چه معنـا اسـت؟ و در چـه مـواردى واجـب يـا                 

  مستحب يا حرام است؟ 
  

  :پاسخ
و آن اسم است از باب افعال كه ثالثى مجـرّدش           . است» وقى، يقى «ى تقيه از     ريشه

تقيه يعنى نگه داشتن    ) در كتب لغت اين طور آمده     . (است كه اسم آن تقوا است     » وقى«
ه           مى. ( خودنگهدارى و خواهم تقيه را طورى معنى كنم كه خودتان بدانيد كجا بايـد تقيـ

  ).كنيد و كجا نبايد تقيه كنيد
يعنى انسان خودش را از ضررى كه نفعى در مقابلش نيست نگه دارد ايـن معنـاى                 

ه كـرده             شما به هر وسيله   . تقيه است  ايـد،   اى كه خودتان را از ضررى حفظ كرديـد تقيـ
ايد كه اگر نماز خودتـان را   شما بين يك عده مخالف رفته     مثالً.  اين كار تقيه است    خود

كشند اينجا مطابق آنهـا اگـر عمـل          زنند و مى   خوانيد خوانديد شما را مى     كه هميشه مى  
ايد يا شما فرض كنيد ضرر زيادى در مقابلتان          كرديد و نگذاشتيد اذيتتان كنند تقيه كرده      

  .ايد  راست گفتنش نيست اگر اينجا دروغ گفتيد تقيه كردههست و نفعى هم در
تقيه با توجه به اين معنا هم ممكن است واجب باشد هـم ممكـن اسـت مـستحب          

تقيه واجب قدر مسلّمش جـائى اسـت        . باشد و هم ممكن است مكروه و يا حرام باشد         
 بـه علـى بـن       الـسالم  حضرت موسى بن جعفر عليـه     . كه اسالم گفته در اينجا تقيه بكن      

ى شخصى خودت كه درهايش هم بسته است و كـسى            امروز در خانه  : يقطين فرمودند 
به شـما   . ى واجب است   اينجا تقيه . بيند وضوئى شبيه وضوى اهل سنّت بگير       تو را نمى  
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گويند وقتى بين اهل سنّت رفتيد نمازتان را مثل نماز اهل سنّت بخوانيـد بـا آنهـا و                    مى
ى واجب است و اگر خالف كرديد فعل حرام انجـام            انيد، اين تقيه  همراه آنها نماز بخو   

يـا مـثالً دزدى يـا قـاتلى آمـده سـؤال             . ايد ايد و بعالوه وحدت اسالمى را بهم زده        داده
اگر اينجا دروغ گفتيـد ضـررى   . خواهم او را بكشم كند فالن شخص كجا است؟ مى  مى

. هاى واجب است   اينها تقيه . ه است ايد اين هم يك نحوه تقي      را متوجه آن شخص نكرده    
تواند تحمل كنـد و بـراى        ى مستحب، گاهى ضررهائى است كه انسان مى        در مورد تقيه  

خواهد ضرر را تحمل كند اسـالم اجـازه داده ايـن ضـرر               اينكه فرد گنهكارى نباشد مى    
ه . شـود  ها ذكر مـى    نشود و تقيه كند كه در رساله       متوجه او  م هـم   ى مكـروه و حـرا      تقيـ

فرض كنيد براى امر به معروف و نهـى از منكـر در             . آنهائى است كه اسالم اجازه نداده     
جائى مقدارى ترديد داريد كه ممكن است طرف مقابل برگردد به شما فحش بدهـد و                
شما ضعيفيد، در اينجا تقيه كردن جائز نيست، شما بايد قوى باشيد و مخصوصا رهبران 

ى اعلى آن خود پيامبر اكرم       ى از منكر دارند كه در مرحله      كه قدرت امر به معروف و نه      
  .آله است پيامبر نبايد تقيه كند، در اين طور موارد تقيه حرام است و عليه اهللا صلى

تقيه به آن صورتى كه در اصطالح همه هست اين است كه انسان در مقابـل ضـرر                  
جهش نـشود و روى ايـن       دينى كه ممكن است به او رو كند كارى كند كه آن ضرر متو             
مسلك رفتـيم و خواسـتيم    اصل آنچه در ذهن ما هست اين است كه اگر بين مردم سنّى     

. عبادتى بكنيم بايد طورى عبادت كنيم كه آنها به ما هجوم نكنند و ضررى به ما نزننـد                 
تقيه دين و روش من و آبـاء        1»التّقية دينى و دين آبائى    «: السالم فرمودند  امام صادق عليه  

ه معنـايش ايـن          كنم پدران من هم تقيه مى      من تقيه مى  . و اجداد من است    كردنـد و تقيـ
  .است كه از ضررى كه در مقابلش نفعى نيست خودم را حفظ كنم

گوينـد و    هـا دروغ مـى     گوينـد شـيعه    خواهند به شيعه حمله كنند مى      حاال سنّيها مى  
گـوئيم   ان را نشان دهند، مـا مـى       خودش خواهند غير از آنچه كه هستند به عنوان تقيه         مى

                                                 
 411ى  صـفحه  75 و جلـد   37 و قـسمتى از حـديث      495ى  صـفحه  66بحاراالنوار جلد  ـ1
 .61حديث
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اگر به شما هم ضررى متوجه شود كه نفعى در مقـابلش نيـست مـثالً ضـرر جـانى يـا             
ه را   . كنيد و اين تقيه است     آبروئى باشد شما هم خودتان را از اين ضررها حفظ مى           تقيـ

  . هر عاقل داناى متفكّرى دارد
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  :سؤال چهاردهم
آيا با بـدن    . رد عذابهاى شب اول قبر توضيح دهيد      در مو 

گويند روح به بدن بازگشت      اين دنيا است يا بدن مثالى و مى       
  شود؟  كند اين كار چگونه انجام مى مى

  
  :پاسخ

يكـى روح انـسانى كـه       . رود ميرد دو تا روح از بـدنش بيـرون مـى           هر كسى كه مى   
 و المسه مـال او اسـت كـه وقتـى            حساس است و بينائى و شنوائى و چشائى و بويائى         

يكى هم روح نباتى كـه وقتـى انـسان خـواب اسـت در او           . خواب هستيم در ما نيست    
  .وجود دارد

دهـد و روح     روح نباتى، انسان را با گياهانى كه در عالم هست همرديف قـرار مـى              
خوابـد   وقتى انـسان مـى  . آورد بوجود مى انسانى حساسيت و توجه و درك را در انسان   

ميـرد روح نبـاتى و هـم         وقتى انسان مى  . آيد وح نباتى هست و روح انسانى بيرون مى       ر
  .كند يعنى ديگر انسان نمو نمى. آيند روح انسانى بيرون مى

آينـد و سـؤاالت اوليـه را از انـسان            گذارند دو ملـك مـى      وقتى انسان را در قبر مى     
مـسلمانى؟ غيـر مـسلمانى؟      اى؟ چه كـاره هـستى؟        تازه وارد شده  : گويند مى. پرسند مى

خواهد وارد مملكتى شود در جلوى  فاسقى؟ مؤمنى؟ ولى خدا هستى؟ مثل كسى كه مى
مرز آن مملكت بايد اول گذرنامه نشان دهد تا بدانند اين فرد كيست و از كجا آمـده و                   

اين بررسى يك بررسى جزئى است و خيلـى هـم مهـم             . كنند وضعيت او را بررسى مى    
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كند  چون شروع كار است و مسير را تعيين مى        .  از يك نظر خيلى مهم است      البتّه. نيست
اينكـه  . اين دو ملك بـه عنـوان مـأمور بررسـى هـستند            . ولى زياد طوالنى نخواهد بود    

اند، بـراى مـؤمنين و حتّـى         ايم اينها گرزهاى آتشين دارند و خيلى هم وحشتناك         شنيده
آينـد نكيـر و      دو تا ملك مى   . عاندين است براى فساق از شيعيان هم نيست بلكه براى م        

در اينجـا روح    . منكر اينكه چرا اين اسمها برايشان انتخاب شده، بحثش طوالنى اسـت           
گردد چون اگر از بـدن بخـواهيم سـؤال كنـيم كـه گوشـت و پوسـت و                     به بدن بر مى   

فهمد و دركى نـدارد بـا مـرده     تواند بگويد، چيزى نمى استخوان است، ميت چيزى نمى  
اين را  . آيد نه روح نباتى    روح انسانى به بدن مى    . ارى ندارند، با روح انسان كار دارند      ك

ديدم كه هـيچ تكـان       توجه داشته باشيد، آن شخص كه گفته بود من مرده را از اول قبر             
اينكه . آيد خورد چون روح نباتى در بدن نمى       بله هيچ تكان هم نمى    . نخورده تا پوسيده  

اندازد و قلبش    گردد منظور روحى كه خون را به جريان مى         دن برمى گويند روح به ب    مى
  .آيد اندازد نيست، منظور روح انسانى است اين روح است كه در بدن مى را به كار مى

مثالى بزنيم، يك راننده با ماشين روشن در حال حركت است و يـك نفـر را زده و        
رود پـشت فرمـان      ند، اين راننده مـى    ا اين فرد را همراه آلت جرم به دادگاه آورده        . كشته
كند يك وقت است پشت فرمان نشـسته،         نشيند يك وقت است ماشين را روشن مى        مى

كند اين براى آن است كه فقط به او بگويند، چطور آن اتّفاق              ولى ماشين را روشن نمى    
  .افتاد كه منجر به قتل شده است

آيـد كـه شـما       ح نباتى نمـى   شود، ولى رو   آيد و از آن سؤال مى      روح داخل بدن مى   
در اينجا سؤاالت   . ببينيد خون به جريان افتاده و چشمش باز شده و زبانش حركت كرد            

بينيم روح نبـاتى را      االن هم كه من و شما يكديگر را مى        . شود از روح انسان در قبر مى     
بدن بنابراين روح وارد    . شود بينيم اما در مورد روح حساس انسانى، آثارش ديده مى          مى
كنـد، احـساس     شنود، درك مـى    فهمد، مى  اى كه مى   شود زنده  گردد و انسان زنده مى     مى
و ديگر احتياج به قالـب مثـالى و ايـن           . شود كند، اما روح نباتى ديگر وارد بدن نمى        مى

بعـد از لحظـاتى دو تـا      . حاال ميت را به مجرّدى كه در قبر گذاشـتند         . حرفها هم نيست  
، چون  ولى نه از زبان جسم     دهد شود و جوابها را مى     دن وارد مى  روح به ب  .آيند ملك مى 
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آنها ملك هستند و با روح سنخيت دارند، با همان ارتباطـات روحـى روح بـه مالئكـه                   
  .دهد جواب مى

از قبيل اينكه تو خداشـناس هـستى        . كنند سازى مى  اين دو ملك سؤاالت سرنوشت    
 هم آيا پيامبرت كيست؟ اگـر مـسلمان         بعد. ى گذرنامه است   يا نيستى؟ كه اين سرلوحه    

اينها همه از مطالبى اسـت      . پرسند ى بعد از واليت مى     در مرحله . مسلمانم: گويد بود مى 
وقتى ديدند يـك فـرد صـد در صـد شـيعه             . كه ممكن است مسير انسان را عوض كند       

اگر سنّى اسـت راه ديگـرى، اگـر يهـودى يـا      . كنند راه مخصوصى برايش باز مى   . است
شناسـد راه مخـصوص      ى است راه ديگرى و اگر مادى است و اصالً خدا را نمى            مسيح

  1.كنند ديگرى برايش باز مى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
»  ...خ و القبر و عذابـه و سـؤاله        احوال البرز  «8 باب   6اين روايات در بحاراالنوار جلد       ـ1

 .متعدد آمده است
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  :سؤال پانزدهم
ى دورانهاى گذشته يك قيامت داشته يا برايشان         آيا همه 

  اى بوده است؟ قيامت جداگانه
 آدم را روز    با توجه به اين حـرف كـه خداونـد بنـى            ثانياً

ى زمانى زيـاد     ششم از خلقت زمين آفريد تكليف اين فاصله       
كه امروزه از خلقت آسمان و زمين تا خلقت اولـين انـسانها             

  شود؟ كه حدود دو ميليون سال پيش است چه مى
  كنيد؟  ها چگونه برخورد مى با اشتقاق گونه

  
  :پاسخ

ين را  اين گفته تورات تحريف شده است و درست نيست وقتى خدا آسـمان و زمـ               
ى زمين آفريده است بعدها ايـن   خلق كرد شايد بعد از ميليونها سال حيات را روى كره        

لذا با اين فكرى كه ما مسلمانان داريم مطلب درست است           . نسل از انسان را خلق كرده     
انـد و احتمـاالً در ايـن         ولى در كتاب تـورات آن طـورى كـه نوشـته           . و اشكالى نيست  

  .باشد ان درست نمىقسمتش تحريفى شده و مطلبش
اند و اين قيامتى كه خواهـد        در مورد قيامت هم هر كدام از نسلها يك قيامت داشته          

  .آدم و زمان ما است رسيد، مربوط به دوران بنى
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) با توجه به اينكه هر موجود از موجود ديگرى مشتق شده، مثالً انـسان از ميمـون                (
ى تكامـل    فرضـيه .  تكامـل اسـت    ى گذارند، بلكه اسمش فرضـيه     اسمش را اشتقاق نمى   

معروف است، داروين يا هر كس ديگر كه راجع به تكامل صحبت كـرده روى اسـاس                 
  .كنم چهار اصل بوده كه عرض مى

مثالً پدر و مادر سفيدپوسـت، حتمـا فرزندشـان سـفيد پوسـت              . يكى اصل وراثت  
ر و  يعنى در مسائل جسمى از نظر رنگ پوست بـه پـد           . شود شود و سياهپوست نمى    مى

  .برند مادر سفيدى را به ارث مى
دوم تأثير محيط، يعنى يك حيوانى مثل زرافه در جائى زندگى كرده كـه الزم بـوده                 

كم گردنش دراز شده، پاها و دستهايش        كم. بخورد گردنش را بكشد، تا از برگ درختان      
ئى مثال نزديكتـرش، مرغهـا    ). اين مسأله ممكن است بشود    (را كشيده آن هم دراز شده       

توانند پـرواز    ها هستند، اينها قبالً پر داشتند االن هم پر دارند ولى نمى            است كه در خانه   
قنارى همان گنجشك است ولى چون در قفس متولّد شده تا زنـده اسـت داخـل                 . كنند

باشد زيرا به خاطر صدايش محبوس شده، اگـر آزادش كنيـد مثـل گنجـشك                 قفس مى 
  .گويند يط مىاين را تأثير مح. تواند بپرد نمى

حيوانات قوى  . برد تر را از بين مى     يعنى هميشه قويتر، ضعيف   . سوم تنازع بقاء است   
ى  انسان از نظـر فكـرى از همـه        . برند و در بقاء با هم جنگ دارند        ضعيف را از بين مى    

حيوانات قويتر است هر كدامشان بيشتر براى انسان ضرر داشته باشند بيشتر به فكـر از                
  .برد افتند و آنها را از بين مى  مىبين بردنشان

كنند هر كـدام قـويتر و بهتـر          يعنى وقتى اينها با هم تنازع مى      : چهارم انتخاب اصلح  
  .شود است انتخاب مى

كـم بـه     ى تكامل هست روى ايـن اسـاس حيوانـات كـم            اين چهار اصل در فرضيه    
 اثر محيط و وراثـت  مثالً زرافه اول مثل اسب بوده بعد در    . صورتهاى مختلفى در آمدند   

فرضـا ميمـون بـه علّـت اينكـه          . اشكالى هم ندارد كه اين طور شده باشـد        . زرافه شده 
پريده، در اثـر پـرش و بـودن در محـيط      جاهائى بوده كه بايد اين طرف و آن طرف مى   
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انسان، تكامـل   : گويد روى همين قضايا حاال داروين مى     . مناسب به اين صورت درآمده    
  .انات استى همان حيو يافته

در اثر حركت   . گويند، مثالً موجودى به صورت كرمى در آمد        در مورد جانوران مى   
شـود و پاهـا و دم كـشيده          سـر سـفت مـى     . خـورد  از يك طرف، سرش به ديوارها مى      

آنها ميليونها سـال    . شود، يك دسته وارد دريا شدند و يك دسته وارد خشكى شدند            مى
 زندگى كردنـد و يـك دسـته در آب زنـدگى             اين طورى بودند و يك دسته در خشكى       

ايـن را  . كم در اثر تأثير محيط و تنازع بقاء و انتخاب اصلح انسان بوجود آمد          كم. كردند
  .گويند ى تكامل هستند مى آنهائى كه طرفدار مسأله

. باشد كسى كه طرفـدار خـدا اسـت         و اما يك جريان ديگر هم هست و آن اين مى          
  . دفعه موجودى را خلق كرده باشدگويد، خدا ممكن است يك مى

زنيم اين مطلب    براى ساده و مختصر بيان كردن مسائل علمى مورد بحث، مثالى مى           
هـاى   آينـد؟ از چـشمه     هـا از كجـا بوجـود مـى         رودخانه. كنيم را با رودخانه مقايسه مى    

دانيد  شما مى . شود گردد رودخانه مى   وقتى جمع مى  . آيد از چند چشمه آب مى    . مختلف
رودخانه را تشكيل داده    . اند هاى متعددى كه جمع شده     ها در اثر چشمه    ى رودخانه  ههم

هـاى   حيوانات را رودخانه فرض كنيد كـه در اثـر چـشمه           . ى كلّى است   اين يك قاعده  
. مختلف حيوانى كه االن جلوى چشم شما است در اثر تكامل اين حيوان بوجود آمـده               

پرسـند ايـن     از شما مى  . كند يادى دارد حركت مى   بينيد آب ز   در همان مثال رودخانه مى    
هاى مختلفى جمع شده و اين رودخانه  گوئيد چشمه آمده؟ مى رودخانه چطورى بوجود

باالى اين رودخانـه    . ها نيست  گوئيم اين رودخانه از آن رودخانه      ما مى . را بوجود آورده  
  . آمدهريزند و اين رودخانه بوجود اند آب را يك دفعه مى چاه عميق زده

يا يك شخصى كه به راستگوئيش يقين داريد او براى شما بگويـد كـه اينجـا چـاه                   
  .كنيد شما قبول مى. اند اند و اين آب را از اين چاه ول كرده عميق زده

ى حيوانـات هـست    ى همـه  اگر ما باشيم و اين اصـولى كـه عـرض كـردم دربـاره            
گوينـد فرضـيه اسـت يعنـى         ىمـ . گوئيم شايد  ى انسان هم اگر بگويند هست مى       درباره

       امـا اگـر خـداى خـالق يـا         . ى سـاير موجـودات باشـد       احتمال دارد انسان تكامل يافته    
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اين يك مـورد را يـك دفعـه         : ى خلقت بشرند گفتند    السالم كه واسطه   ائمه اطهار عليهم  
شـود بـه     ى حيوانات ديگر نيست، اينجا فرضيه تبديل مى        اند و تكامل يافته    خلقش كرده 

هـاى مختلـف     گوئيم ايـن آب از چـشمه       ايم و مى   ما كنار اين رودخانه كه ايستاده     . علم
وقتى رفتـيم تحقيـق كـرديم       . بوجود آمده اين فرضيه است چون ما نرفتيم تحقيق كنيم         

اند و اين آب در اثر چاه عميق اينجـا بوجـود آمـده از فرضـيه      ديديم كه چاه عميق زده 
  .گويد كه تكامل نيست  ما مىو علم به. شود به علم منتقل مى

اند چه   اند و حرف زده    ى تكامل كتاب نوشته    تمام دانشمندان و كسانى كه در مسأله      
گويند انسان تكامل يافته ساير حيوانات اسـت         مسلمان و چه غير مسلمان، هر كدام مى       

  .اند روى فرض گفته
ننـد انـسان را خـدا       يعنى بايد از اول عالم باشند تـا ببي        . اند فرضيه است چون نبوده   

اى خلـق    ى حيوانات ديگر خلق كرده يـا يـك دفعـه           آيا تكامل يافته  . چگونه خلق كرده  
كه خـدا انـسان را      . ى قرآن يا در دهها روايت گفته شد        به مجرّد اينكه در يك آيه     . كرده

  .شود گردد و مسأله حل مى يك دفعه خلق كرده فرضيه به علم بر مى
و هيچ  . ن را در مقابل داريم و يك علم اعتقادى و الهى          ى داروي  بنابراين يك فرضيه  

  .تواند عرض اندام كند وقت فرضيه در مقابل علم نمى
لذا هر كس بگويد انسان تكامل يافته ساير حيوانات است ولو دانـشمند هـم باشـد      

  . اشتباه كرده است
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  :سؤال شانزدهم
ده شده  فرق بين خالد و ابدى چيست؟ انسان چون آفري        

است پس ازلى نيست؟ و ابدى بودن آن در آخـرت بـه چـه               
  معناست؟

   
  :پاسخ

$t⎦⎪Ï: كه در قرآن آمده است» خالد« Î#≈ yz)) !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r&((.1شود و   به افراد اطالق مى
فالنى : گويند مثالً هيچ وقت نمى. گردد مانند اطالق مى به زمانى كه آنها در آن مى» ابد«

خالد يعنى مخلّد شدن و . ماند ابدى باشد يد زمانى كه او در آنجا مىزيرا با. ابدى است
  .ماندن

مخلّد شـايد نـسبى باشـد و ممكـن هـم            . مثالً فالن شخص در بهشت مخلّد است      
  .هست كه ابدى باشد

خيلى چيزها ممكن است ازلى نباشد ولى ابـدى باشـد           : در مورد قسمت دوم سؤال    
يعنى يك چيزى تا ديروز نبوده      . د خدا آنرا نگه دارد    اما ابدى بودن آن ذاتى نيست و باي       

كنـد؟   اين را چه كـسى نگهـدارى مـى        . از امروز بوجود آمده است و هميشه هم هست        
رسد ولى الزم نيست هر چيزى كه ابدى شد، ازلى هم            در اين اشكالى به نظر نمى     . خدا
  . اين طور نيست ممكن است، چيزى ابدى باشد و ازلى نباشد. باشد

                                                 
 .169 و122 و57ى نساء آيات سوره ـ1
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  :سؤال هفدهم
ى فطـرت، وجـدان و عقـل توضـيح           ى سه كلمـه    درباره

  . دهيد
  

  :پاسخ
شـود يعنـى مـا آن را در دنيـا            صفات و غرايزى است كه با انسان خلق مى        : فطرت

خلقى، عدالت،   مثالً بدى ظلم و خوبى علم، خوش      . ايم ولى در ما هست     تحصيل نكرده 
  .راستگوئى و امثال اينها

اين كلمـه   » فروغى«: گويد ى قديمى ندارد و شهيد مطهرى مى       ه سابق ظاهراً: وجدان
 را ابداع كرده است واالّ وجدان را در روايـات نـداريم و از كلمـاتى اسـت، كـه اخيـراً                     

كه همان » يابد آنچه را انسان در خودش مى   «هم اين است     درست شده است و معنايش    
  .فطرت است

ى تشخيص حق از باطل و بـديها         وههم معنايش از نظر روايات به اصطالح ق       : عقل
البتّه در سطح عالى و در صراط مستقيم كـه هـر كـدام از اينهـا بحـث                   . از خوبيها است  

  . اى دارد جداگانه
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  :سؤال هيجدهم
  فرق بين فطرت و طبيعت چيست؟ 

  
  :پاسخ

طبيعـت بـه چيزهـائى كـه تكوينيـات و در عـالم              . اين دو خيلى از هم جدا هستند      
ولـى  . شـود  مثل آب و هوا و باد و زمين و امثال اينها اطالق مى            . گويند است مى خلقت  

فطرت آن غرائزى است كه در وجود انسان است و در روح انـسان وجـود دارد، مـثالً                   
گويد كه خـدائى هـست و        فهمد كه ظلم بد است، يا مثالً فطرت انسان به انسان مى            مى

  . امثال اينها
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  :وزدهمسؤال ن
توان فطرت آدمى را به طرف علم و دانـش و            چطور مى 

  معنويات سوق داد؟ 
  

  :پاسخ
ت دارد و در هـر جـائى كـه علـم                      طبعاً فطرت انسان به علم و دانش عالقه و محبـ 

كند، علم اصلى و واقعى و بدون آميخته بـه           داشتن معنويات باشد به آن محبت پيدا مى       
  .جهل، مال خدا است

گيريم در هر جائى كه پاكى، خوبى، درسـتى، صـداقت باشـد، مـورد            ىپس نتيجه م  
اگـر مـا بـه علـى بـن          . حاال در هر كجا كه واقع شده باشد       . شود محبت انسان واقع مى   

ى اطهـار    السالم عالقه داريم، به خاطر عصمت و پاكى ايشان است يا ائمه            ابيطالب عليه 
 دوست داريم، چرا اين عالقه را به ناپاكان         كند، ما اين عزيزان را     نمى السالم فرقى  عليهم

نداريم، چرا اين محبت را به نادانان نداريم، چرا كه، فطرت انسان به طرف پاكى كشيده 
  .شود مى

السالم دور كرده و ما      خداى تعالى رجس و پليدى را از اين چهارده نور پاك عليهم           
  .شويم هم فطرتا به طرف اين مطهرين كشيده مى

ن با وجدانى نيست كه بگويد، من يك شخص فاسق يا بدكار، معـصيتكار              هيچ انسا 
را دوست دارم، مگر وجدانش را از دست داده باشد، بنابراين وجدان انـسان، پـاكى را                 
دوست دارد و خالق پاكيها خدا است و در نزد خدا است شما در ذات خدا كوچكترين                 
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» سـبحان اللّـه   «: گوئيـد  ه در نماز مى   توانيد فكر كنيد و لذا بيشترين كالمى ك        نقصى نمى 
يعنى خدا پاكتر از آن است كه به وصف آيد و خداوند فقط تسبيح پيغمبر اكـرم                 . است
السالم و يازده فرزنـدش و مخلَـصين را قبـول            آله و على بن ابيطالب عليه      و عليه اهللا صلى
  .پس پاكى خدا بايد خيلى مورد عالقه باشد. دارد

كه بتواند خدا » اللّه اكبر«تواند بگويد  و كسى مى» سبحان اللّه«تواند بگويد   كسى مى 
اللّـه  «تواننـد بگوينـد      السالم هستند كه مـى     را وصف كند و فقط چهارده معصوم عليهم       

  .و خدا را وصف كنند» اكبر
كـه  » رب العالمين «ى اطهار در نظر دارند با آن         كه آنها يعنى ائمه   » رب العالمين «آن  

  .يم خيلى فرق داردما در نظر دار
ذر  توانند بفهمند حتّى سلمان و ابى      بينند و مى   آنها هستند كه تمام قدرت الهى را مى       

انبيائى مثل حضرت ابراهيم يا حضرت موسى يا هـر           توانند بكنند يا   وصف خدا را نمى   
توانند خدا را وصف كنند مگر بندگان مخلَص و          هيچ كدام نمى  . كدام از انبياء اولوالعزم   

دانند كه خـدا چـه    كنند ولى باز نمى  عده هستند كه پيروى از بندگان مخلَص را مى     يك
الـسالم   لذا اولياء خدا آنهائى كه اقتدا به خاندان عصمت و طهارت علـيهم            . قدرتى دارد 

  1.اى هستند در برابر دريا ولى هر دو آب است اند باز اينها مثل قطره كرده
ت         و باألخره پاسخ سؤال اين است كه         فطرت انسان دوستدار علم و دانش و معنويـ

است ولى ممكن است فطرتش خمود شده باشد و اگر كـسى بخواهـد فطـرتش را بـه                   
طرف علم و دانش و معنويات سوق دهد بايد آن را از خمودى با فكر كردن در ارزش                  

  . علم و معنويت بيرون آورد
  
  
  
  

                                                 
  .»ه سؤاالت فلسفى و اعتقادىپاسخ ب« توضيح اين مطلب در كتاب ـ1
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  :سؤال بيستم
عقـل كـه بـه طـور        بعد از توضيحاتى در مورد خلقـت        (

 بيـان شـده اسـت       2جلـد » در محضر استاد  «مفصل در كتاب    
  آيا اين نور عقل قابل ازدياد هست؟ :) اند پرسيده
  

  :پاسخ
يعنى، هر چه شما به پيغمبر اكرم و خاندان عصمت          . با توضيحاتى كه داده شد، بله     

 نزديكتـر و فكـر      السالم نزديكتر بشويد و اقتدايتان به آنها بيشتر شود به عقل كلّ            عليهم
شود و هر چـه كـه از آنهـا دور بـشويد             اسالمى و دينى و راه راست در شما زيادتر مى         

  .گردد كمتر مى
اسـت يعنـى انـسان       سپس عوامل و علل مؤثّر ازدياد نور عقل همان كسب معارف          

السالم را ببينـد و      آله و خاندان عصمت عليهم     و عليه اهللا ى زندگى پيامبر اكرم صلى     طريقه
شـان   انـد و زنـدگى شخـصى       اند و چه بياناتى داشـته      يا بشنود كه چه مسائلى را فرموده      

آله و كالمشان و حتّى سكوت پيغمبـر         و عليه اهللا چگونه بوده است زيرا عمل پيامبر صلى      
  .هم حجت است

ديد و آنگونـه بـود       كرد، پيامبر هم مى    مثالً در مقابل پيغمبر اكرم مسلمانى كارى مى       
كرد ولى اگر پيامبر ساكت بود و حرفى نزد، ولى اگر چيزى             او نمى . نكن: ويدكه اگر بگ  

  .دانيم به او نفرمود اينجا ما سكوت آن حضرت را دليل بر حالل بودن آن عمل مى
دانيم كه ايـن كـار، اقلّـش حـالل           و يا هر يك از ائمه سكوتشان را دليل بر اين مى           

اين معناى حجت بودن سكوت . نكن: فرمودند مىاست واالّ اگر حرام بود پيامبر يا ائمه        
  .السالم است آله يا ائمه عليهم و عليه اهللا پيامبر صلى
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آله در بـين مـردم رايـج         و عليه اهللا و بعالوه خيلى از چيزها قبل از بعثت پيغمبر صلى         
آلـه فقـط امـضا كـرده اسـت همـين             و عليـه  اهللا بوده است و رواج داشته و پيغمبر صـلى        

اينهـا قبـل از     ) داد و سـتد   (چيزى بدهيم و چيزى بگيـريم،       .  كه مثالً ما داريم    معامالتى
پيغمبر اكرم بوده ربا هم بوده است و ربا معنايش اين است كه انسان يك چيزى بدهـد                  

خواهـد   و مثل آن چيزى را زيادتر بخواهد بگيرد اين زيادى ربا است هر چـه كـه مـى                  
  .باشد

. خواهيد بگيريد ن و پنج سير از همان گندم مىايد و يك م شما يك من گندم داده
ايد مثل  شما ده تا گالبى داده. باشد حاال طال يا نقره يا پول يا ميوه. شود اين ربا مى

خواهيد بگيريد اين ربا و حرام است در كنار اين معامالت  همان ده تا را يازده تا مى
≅: گويد قرآن مى. تمعمولى و اين طور كارها در زمان قبل از اسالم بوده اس ym r& uρ)) ª!$# 

yì ø‹ t7 ø9 كند  ايد بكنيد اسالم امضاء مى كرده همان كارى را كه مى. بيع اشكالى ندارد1))#$

tΠ § ym uρ)) (((# 4θ t/ Ìh9   .كند ولى ربا حرام است و اسالم آنرا امضاء نمى$#2

. اى ده تا بگير    اى چرا يازده تا بگيرى؟ ده تا داده        دليلى ندارد كه تو ده تا گالبى داده       
  .دهد قرض الحسنه بده خداى تعالى ثواب مى

حاال اگر يك وقت خود طرف يازده تا گالبى خواست بدهد به كسى كه ده تا از او       
  .گرفته است اين اشكالى ندارد و مستحب هم هست

ى جنس شرط اضافه را بكند يا توقّع داشته باشد يا به صورتى              ولى اگر خود دهنده   
شرط كردن به هر نحوى كه باشد ربـا و          .  كه بايد اضافه بدهد حرام است      به او بفهماند  
  . حرام است

  
  

                                                 
 .275ى ى بقره آيه  سورهـ1

 .275ى ى بقره آيه  سورهـ2
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  :سؤال بيست و يكم
  . ى عقل نظرى توضيح دهيد درباره

  
  :پاسخ

عقل نظـرى   . دهند فالسفه و دانشمندان، عقل نظرى را در مقابل عقل ذاتى قرار مى           
. اين است كه انسان يك مطالبى را در فكرش حلّ و فصل بكند و در مغزش تثبيت كند                 

ايـن اسـت كـه آيـات قـرآن و           ى احاديث حركت بكنيم      ولى اگر بخواهيم در زير سايه     
  :اند روايات عقل را به دو قسمت تقسيم كرده

العقـل مـا    «:  استعدادى كه روح براى درك حقايق دارد، لذا در روايت هست كه            ـ1
داند اين را عقل نظـرى       كه اصل استعداد را عقل مى     1»عبد به الرحمن واكتسب به الجنان     

  .گويند مى
اصطالح در روح انسان از انعكـاس صـفات         عقل اكتسابى آن علمى است كه به         ـ2

السالم و حقيقت قرآن و اسـالم در وجـود روح و    پيغمبر اكرم و خاندان عصمت عليهم   
شـود و گـاهى بـه        بنابراين گاهى عقل به ظرف علم اطالق مى       . مغز انسان بوجود بيايد   

  .خود علم

                                                 
 .8 حديث1بحاراالنوار جلد ـ1
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Ÿξsùr&)) t((βρã©3x 4مثالً فرض كنيد آيات قرآن هست      tGs?١ξsùr&)) t((βθè=É) ÷ès?2    يعنى چـرا
يعنـى  » العقل ما عبد به الـرحمن     «در روايت هست كه     . اندازيد استعدادتان را به كار نمى    

  .شود ى او خدا بندگى مى آن علم و شناخت حقايقى كه بوسيله
اگـر كـسى عاقـل نيـست        . بنابراين از نظر روايت عقل در مقابـل جهـل قـرار دارد            

الـسالم ايـن     وقتى حضرت صادق عليه   . عاقل نيست جاهل يعنى   . گويند جاهل است   مى
شـما  » فما تقول فى معاويـه    «پرسد كه    كننده مى  سؤال: فرمايند مطلب را اين طور بيان مى     

فرماينـد   حضرت مـى . از نظر ما معاويه خيلى عاقل است . گوئيد ى معاويه چه مى    درباره
ين عقل در برابر جهل بنابرا» ليست بعقل«. كه آن عقل نيست بلكه شيطنت و نكراء است

شود از نظر روايات عقـل       آن علومى كه كسب بهشت و بندگى پروردگار مى        . قرار دارد 
ى او آن علـوم را كـسب         است يا آن استعدادى كه خدا به انسان داده و انـسان بوسـيله             

  .كند گاهى به آن و گاهى به اين تعبير شده است مى
روايات نيست ولـى اگـر منظـور ايـن     البته اين طور عقل نظرى و عقل اكتسابى در        

ى آيات و روايات حركت كنيم و بحث كنيم در حقيقت عقل   باشد و بخواهيم زير سايه    
نظرى همان استعداد روح در درك حقايق است و عقل اكتسابى آن تحصيالت علـوم و          

  3.دهد معارف حقّه است كه انسان انجام مى
  
  
  
  
  

                                                 
 .50 سوره انعام آيهـ1

 .76 و44ره آياتى بق  سورهـ2

  .باشد جلد دوم مى» در محضر استاد« مطالبى در اين موضوع در كتاب ـ3
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  :سؤال بيست و دوم
 را بشناسد تا خدا را بشناسد و بعد هـم           بايد انسان خود  

به عملكرد خود در زندگى آگاه باشد در اين مـورد توضـيح             
  . دهيد

  
  :پاسخ

روح يك خصوصياتى دارد كه اگر كسى آن را . شناسى خودشناسى يعنى روح
خوب شناخت در حقيقت خدا را شناخته چون يك سنخيتى بين صفات روح و خدا 

ى شريفه تأييد اين مطلب را داريم كه  در آيه. ح مخلوق هستوجود دارد، ولو اينكه رو
àM: فرمايد مى ÷‚ x tΡuρ)) ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ ((©Çrρ•‘اين روح به قدرى به خدانزديك است كه خداى ١

نه اينكه . من در آدم از روح خودم دميدم: فرمايد دهد و مى تعالى به خودش نسبت مى
كردم و حلول پيش بيايد، بلكه يعنى قسمتى از روحم را كندم و در بدن اين انسان 

اى خيلى خوب است مطيع است و صفات  مثالً بچه. روحى كه منسوب به من بوده
گويد اين پسر من است در حالى كه پسرش نيست ولى به  خوبى دارد انسان مى

àM .دهد خودش نسبت مى ÷‚ x tΡuρ)) ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ ((©Çrρ•‘  ،يعنى از روحى كه از نظر صفات
  .، در آدم دميدم)نه از نظر ذات(با من دارد سنخيتى 

                                                 
  .72ى  و ص آيه29ى ى حجر آيه  سورهـ1
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زيرا روح خصوصياتى دارد    . بنابراين اگر كسى اين روح را شناخت خدا را شناخته         
كنـد ايـن عـالم مـادى         كه اگر كسى وجود روح و استقالل روح را پذيرفت يقـين مـى             

ـ            . تواند روح را بوجود آورد     نمى ا درخت را ممكن است به آب و خاك نسبت بـدهيم ي
حشرات را به آب و هوا نسبت دهيم و حتّى موجودات زنده را به همـين دنيـا نـسبت                    

اما اگر استقالل روح را فهميديم يعنى اگر روح جداى از بدن توانـست زنـدگى                . دهيم
توان به آب و هوا نسبتش داد و نه به آب و خاك و چون اين                 بكند و مستقل بود نه مى     

 مافوق اين آب و خاك است نسبت داد كه آنرا خلـق             چنين است بايد آنرا به چيزى كه      
اين اجمال قضيه است، يك چيزى كه مافوق عالم طبيعت است بايـد روح              . كرده باشد 

شـود خـدا را      ايم و از ايـن راه مـى        خدا گذاشته  را خلق كرده باشد و اسم آن چيز را ما         
  .خيلى سريع شناخت و ثابت كرد

اند اثبات وجـود      كه همه اين دليل را نقل كرده       يكى از دالئل اثبات وجود پروردگار     
ايـد چـون ايـن     با دالئل اگر توانستيد روح را اثبات كنيد خدا را اثبات كرده          . روح است 

  .تواند روح را ايجاد كند عالم طبيعت نمى
  بخش كى تواند كه شود هستى  بخش  ذات نايافته از هستى

ه خداونـد سـالها قبـل از بـدن          بنابراين اگر روح را آن طورى كه هست شناختيم ك         
و اگـر شـناختيم كـه سـالها و          1»خلق اللّه األرواح قبل األجساد بالفى عـام       «: خلقش كرده 

ماند و اگر شناختيم كه داراى صفات و خصوصيت  هزارها سال بعد از اين بدن باقى مى
  . فهميم كه خدائى وجود دارد ى صفات فعل پروردگار است مى رحم و عطوفت و همه

  
  
  
  

                                                 
در «اين عبارت در روايات بسيار زيادى آمـده اسـت كـه تعـدادى از آنهـا در كتـاب                      ـ1

  .جلد دوم نقل شده است» محضر استاد
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  :سؤال بيست و سوم
شود روح دو نفر عوض شود و در بـدن ديگـرى             آيا مى 

  گيرد؟ قرار گيرد و آيا اين كار در بهشت هم صورت مى
   

  :پاسخ
شود ولى در دنيا آن هـم در زمـان كوتـاه و موقّـت                در بهشت اين مسأله انجام نمى     

ود، ولـى عنـوان     پذير است و امكان دارد كه روح شما در بـدن ديگـرى وارد شـ                امكان
تناسخ نداشته باشد يعنى براى چند ساعتى روح شما در بدن من بيايـد و روح مـن در                   

فهميد من بفهمم اين اشكالى      فهمم شما بفهميد و آنچه شما مى       بدن شما و آنچه من مى     
قضايائى هم در اين مورد نقل شده و از نظر من مورد اعتماد است كه ايـن كـار                   . ندارد

در بدن ديگرى وارد شـده و گنـاهى بكنـد ديگـر آن بـدن                 و روحى كه  . شود انجام مى 
دهـد تكليـف    گناهى كه انسان در خواب انجـام مـى        . تكليف ندارد گناه مال روح است     

ندارد وقتى كه روح در بدن خودش است تكليف دارد و اين كـار را افـرادى كـه روح                    
ز ايـن دو نفـر روحـش        توانند انجام دهند حداقل بايد يك طرف ا        خيلى قوى دارند مى   
  1.ى روح انجام بگيرد قوى باشد كه تخليه

  
  
  

                                                 
 .است ذكر شده» عالم عجيب ارواح«ع دارد در كتاب مطالبى كه اشاره به اين موضو ـ1
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  :سؤال بيست و چهارم
  ى روح چيست؟ نظر ماديون و فالسفه و حكما درباره

   
  :پاسخ

ماديون معتقدند در عالم هر چه كه وجود دارد از اتم تشكيل شده و هر چه وجود 
تقادى ندارند پس طبعا منكر وجود روح دارد فقط ماده است و به چيزى ماوراء ماده اع

كنيم با همين حواس پنجگانه  بينيم و احساس مى هر چه را كه ما مى: گويند هستند و مى
اى نيست مثل  العاده گويند كه روح در بدن چيز فوق يك عده از ماديون هم مى. باشد مى

قتى سلولهايش به كار اى كه وقتى به كار افتاد روح الزم ندارد بدن انسان هم و كارخانه
. كافى است بيفتد نياز به چيز ديگرى ندارد و همان سلولهاى مغز و حواس پنجگانه

كند و ساعت ديگر كه كار  مثالً ساعت روح دارد يا خير؟ اين ساعت وقتى كار مى
ها و تمام شرائطش جمع است و  كند علّتش اين است كه اين ساعت پيچ و مهره نمى

كند پيچ و  كند و آن ساعتى كه كار نمى م صحيح خودش كار مىكنار يكديگر روى نظ
. كند يك علّت طبيعى و جسمانى دارد اش بهم ريخته، پس اين ساعت كه كار نمى مهره

ها و تمام  پس آيا روح انسان مثل ساعت در بدن انسان است كه چون همه پيچ و مهره
ت كه ما روح مستقلّى اين يك نظريه اس! كند؟ سلولها كنار يكديگر هست كار مى

اين بدن وقتى سالم است روح دارد وقتى . باشد نداريم و تمام كار آن ناشى از بدن مى
اين طور . سالم نيست مثالً از داخل ساعت خراب چيزى بيرون بيايد و آن طرف بايستد

اند يك  فالسفه هم دو دسته. ى فالسفه و بعضى دانشمندان است اين نظريه. نيست
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هايشان همين كمونيستها هستند و به هيچ چيز جز  مانده ى مادى كه پس هدسته فالسف
  .هر چه هست همين عالم است: گويند ماده معتقد نيستند آنها مى

  $tΒ)) }‘ Ïδ ω Î) $ uΖè?$uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθßϑ tΡ $ u‹ øt wΥuρ $ tΒ uρ !$ uΖä3 Î=öκ ç‰ ωÎ) ã((÷δ ¤$!$# 1  

ى غيـر مـادى هـستند كـه       دسته هم فالسـفه يك. برد يعنى طبيعت ما را از بين مى       
روح : گويند اند و مى   ى مادى گرفته   نصف اعتقادشان را از حكما و نصفش را از فالسفه         

دائمـى   آيد و به اصطالح در پيدا شدنش حـادث و در بقـايش   با تكميل بدن بوجود مى  
  .است

وجـود آمـد    شود ولى وقتـى در بـدن ب        روح از غير بدن منبعث نمى     : گويند اينها مى 
ديگر باقى است چون اگر به بقاى روح اعتقادى نداشته باشند بايد خيلى از مسائل الهى 

  .را هم منكر شوند
اما حكما كه متّصل به وحى هستند معتقدنـد كـه روح بـوده و خواهـد بـود اينهـا                     

ات و افكـار      ى وحى دريافت مى    اعتقاداتشان را از سرچشمه    رات و ذهنيـكنند نه با تصو
  .شانخود

فلسفه مربوط به افكار بشر است و مربوط به وحى نيست حال اين اعتقاداتشان چه               
هر چه انسان در شناخت حقايق اشياء فهميد اسمش را . مطابق با دين باشد و چه نباشد

گذارند فلسفه و حال اينكه حكمت آن چيزهائى است كه از جانب خدا بـه پيغمبـر                  مى
حكمت فقط متّكـى بـه وحـى    . هام به خود انسان برسدرسيده است يا اينكه از طريق ال   

شود به هـيچ     افكار بشر جائزالخطا است ولى وحى كه از جانب خداوند نازل مى           . است
  . وجه اشتباه ندارد

  
  
  
  

                                                 
  .24ى ى جاثيه آيه  سورهـ1
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  :سؤال بيست و پنجم
توضيح دهيد و ديگر اينكـه علمـاى        » اثير«راجع به لغت    

برند به نام   مىاى نام روحى غير اسالمى راجع به روح از ماده  
  اين ماده چيست؟ » اكتوپالسم«

  
  :پاسخ

داريـم ولـى حقيقـت روح را آن         » قالب مثـالى  «در روايات يكى دو مورد به عنوان        
اند اگر ما عـرض كنـيم ايـن مـسائل اصـالً پـيش                طور كه احاديث و روايات بيان كرده      

به عنـوان نمونـه در      . يرايد يا خ   دانم كتابهاى مرا در مسائل روحى ديده       لذا نمى . آيد نمى
اين افـراد بعـد از اينكـه        . ام هيچ جا از اين مطلب اسم نبرده      » عالم عجيب ارواح  «كتاب  
كنند كه اينها  نمايند و فكر مى روح مى دهند بعد مشاهداتى از هاى علمى انجام مى  برنامه
مثالى با اينكه همان قالب     . گذارند ى همين بدن است و اسمش را عالم اثيرى مى          فشرده

شـود يعنـى بـا فعـل و          است كه از بدن خارج مـى      » پريسپرى«است يا به قول اروپائيها      
حتّى ذكرى را اگر يك ساعت با توجه بنـشينيد و           . شود انفعاالتى اين احساس درك مى    

خواهم بگويم ضعيفش اين هـست       مى. شود بينيد برقش در صورتتان پيدا مى      بگوئيد مى 
» اثيـر «است اما بعضى روى افكار مـادى خودشـان آن را            و اين تجلّى روح خود انسان       

اند ولى من شخصا معتقدم در روايات و آيات قـرآن و اسـتدالالت و                اسم گذارى كرده  
ى روح هست اين مسأله به اين صورت نيست و اين خود روح فعال               مطالبى كه درباره  

ملى صـد درصـد     شود حتّى گاهى به صورت انسان كا       انسان است كه گاهى متشكّل مى     
كنـد و آن اسـم بـراى ايـن      شود و گاهى هم به صورت بخار تشكّل پيدا مى       متشكّل مى 

  . معنا به نظر من درست نيست
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  :سؤال بيست و ششم
كـه نوشـته    » انسان روح است نه جـسد     «ى كتاب    درباره

شده، بدن مثالى انسان از بعضى مواد شيميائى تـشكيل شـده            
  آيا اين مطلب صحيح است؟ 

  
  :پاسخ

اين . اش كرده  آن كتاب را يك دانشمند مصرى نوشته و يك دانشمند ايرانى ترجمه           
ما يك بدن كـه شـامل گوشـت و پوسـت و             . مطلب هم كه پرسيده شده درست نيست      

آيد يعنى شـكل   استخوان است داريم و يك روح، و روح هم در يك قالب بدنى در مى      
ى  دانشمندان مادى كه به مـسئله      گويند لى مى گيرد كه به آن قالب مثا      بدن را به خود مى    
كنند همه چيز را بايد با ماديات و مواد شيميائى و مسائل             كنند فكر مى   روح برخورد مى  

  . اند و اين فكر هم از نظر ما اشتباه است مادى قياس كنند لذا اين طور فكر كرده
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  :سؤال بيست و هفتم
بدن در عالم برزخ و بهـشت و  آيا روح بعد از خروج از       
  جهنم شهوت و غضب دارد؟ 

  
  :پاسخ

اما وقتى خـارج    . شود و حالت اين دنيا را دارد       در بهشت روح دوباره وارد بدن مى      
گيرد، شهوت و غضب كه از حاالت روحى انـسان اسـت بـاز در روح                 از بدن قرار مى   

  .وجود دارد
شهوت . ضب داشتند و هم شهوت    السالم در بعد بشرى هم غ      على بن ابيطالب عليه   

ى جنـسى    در اينجا نه به معنى هواى نفس و خواستن دل است، بلكه به معنـاى غريـزه                
ى آن دو نفـر دارد       هم غضب داشتند در روايتى درباره      حضرت زهرا عليهاالسالم  . است
ى زهـرا عليهاالـسالم غـضب        معلـوم اسـت، فاطمـه     1»لغضب فاطمـة   انّ اللّه ليغضب  «كه  
ارزش و   غضب از صفاتى است كه در روح انسان بايد باشد وگرنه انسان بـى             . كردند مى
گـسيخته نبايـد     غضب زمام . ى گاز است   منتها غضب مثل لوله   . شود   حال معرفى مى   بى

ى سـاختمان    حساب در ساختمان وارد گردد اگر كبريت زده شود همه          گاز كه بى  . باشد
 غضب بايد بـه صـورت كنتـرل شـده           .كند زيرا از كنترل خارج شده است       را منفجر مى  

                                                 
  .4 و2 حديث19ى  صفحه43بحاراالنوار جلد ـ1
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رود پس بايـد باشـد امـا         ى جنسى هم اگر نباشد، توالد و تناسل از بين مى           غريزه. باشد
اگـر كنتـرل شـد هـر چـه غـضب و             . انسان به نامحرم حتّى نبايد نگاه كند      . كنترل شده 

و بنابراين ايـن د   . اش شهوت در انسان قويتر باشد انسان كاملتر است منتهى كنترل شده          
روند و در بدن     صفت متعلق به روح انسان هستند و با روح انسان از اين دنيا بيرون مى              

مانند و در عالم برزخ و در بهشت هم هست چون در بهشت دالئل قطعى داريم كه  نمى
خـالص شـدن از   . باشد و الزم هم هست كه باشد معاد جسمانى يعنى با همين بدن مى    
  . يا استبدن غير از خالص شدن از اين دن
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  :سؤال بيست و هشتم
در گذشته فرموده بوديد كه در عالم ارواح و عالم قبل از      
اين عالم جنسيت مطرح نبوده است پس چه دالئلـى باعـث            

شـود بـا توجـه بـه روحيـات           زن و مرد شدن شخـصى مـى       
 مند ى بيشترى بهره   مختلفى كه دارند و چرا بايد مردها از قوه        

  باشند؟ 
  

  :پاسخ
ايـن زن   . اند اعم از زن و مرد      ى ارواح مساوى خلق شده     روح مرد و زن ندارد همه     

انـد؟   هاى بدن انسان است چرا بعضى زن و بعضى مرد شده           و مرد بودن مربوط به جنبه     
 اين خيلى ساده است اگر همـه مـرد بودنـد يـك دوره       . براى حفظ و دوام نظام اجتماع     

بودنـد   شد و بالعكس اگر همه هم زن مى        دار نمى  شد و كسى بچه    گذشت و تمام مى    مى
  .افتاد بايد زن و مردى باشند تا نسل بشر باقى بماند باز همين طور اتفاق مى

به طور كلّى ساختمان بدن مردها قويتر از ساختمان بدن زنها است گاهى به ندرت 
ز يك مرد باشد ولى به شود كه يك مرد ضعيفتر از يك زن يا يك زن قويتر ا پيدا مى

طور كلّى ساختمان بدنى مرد مستحكمتر و قويتر از زن است و خداوند به اين مطلب 
%ãΑدر قرآن اشاره فرموده كه ỳ Ìh9 $#)) šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$#((1 مرد قويتر از زن است

                                                 
 .34ى ى نساء آيه سوره ـ1
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. چرا؟ چراى سؤال كننده در خصوص بدن نيست) معنايش به طور خالصه اين است(
ى زندگى زن همان مقدار از قواى بدنى است كه در  ى طرز زندگى و برنامه  الزمهچون

ى زندگى مرد هم همين مقدار است اين روى مصلحت  او قرار داده شده است و الزمه
گوئيم هر جا كه مردها هستند،  ايم و مى است و درست است ما آنها را مخلوط كرده

ستند مردها هم بايد باشند و در دنيا هيچ وقت زنها هم بايد باشند و هر جا كه زنها ه
كنيم هيچ وقت  اين مسأله عملى نشده است در دنيا اين تساوى مطلق كه ما فكر مى

سازند در اين هواى گرم از ساعت شش  مقابل منزل ما ساختمان مى. عملى نشده است
من تعجب دهند  صبح تا پنج بعد از ظهر يك عده آهنگر توى آفتاب آهنها را جوش مى

كنيد كه چنين نيروئى داشته باشند كه آهنها را  توانيد ده تا زن پيدا شما مى. كردم مى
. در هيچ كجاى دنيا نيست نه اينكه بگوئيم در ايران ما وجود ندارد! پائين و باال بكنند؟

حاال . در هيچ كجاى دنيا گفته نشده كه كارهاى سخت و سنگين را خانمها انجام بدهند
خواهند هم دوش مردها باشند پس اين كارها را هم بكنند ما زنها را تحقير  كه مى
توانند بكنند تربيت فرزند يكى از كارهائى  كنند مردها نمى كنيم، كارهائى كه آنها مى نمى

اگر قبول نداريد دو سه روز همسرتان را . اش برآيد تواند از عهده است كه مرد نمى
اند را  اى كه از شير گرفته ى دو ساله  شيرخوارى يا بچهى براى مسافرت بفرستيد و بچه

توانيد و حتما در عرض سه چهار روز  اصالً نمى. كشيد نگه داريد، ببينيد چه عذابى مى
آييد آن لطافت و اخالق زن و  اش بر نمى كنيد زيرا از عهده اين بچه را مريض مى

توانند  نا مردها ندارند و نمىاى كه در اين قسمت دارد و بردبارى او را يقي حوصله
خدا براى اين كارها خلقشان نكرده است و اگر يك مرد اين كارها را . داشته باشند

آورد خانمها اين را بدانند و نگويند هميشه ما اين  كند واقعا روى خودش فشار مى مى
دو ساعت او بيشتر از دو سال شما . داريم تو هم دو ساعت نگهدار بچه را نگه مى

گذارد و به اين  زحمت دارد همان طور كه اگر يك آهن را اين آقا روى دوشش مى
  .توانى دو دقيقه روى دوشت بگذار و ببر برد اگر شما مى طرف و آن طرف مى

خداى تعالى زن و مـرد را ايـن طـور خلـق كـرده      » هر كسى را بهر كارى ساختند     «
ضـعيف بـود    ) ئل عقلى اسـت   مسا ى اعمال  كه وسيله (است در نتيجه وقتى قواى بدنى       
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اخـتالف  . شود و علّت اختالف هم همـين اسـت         طبعا فعاليتهاى روحى هم محدود مى     
ى روحى به علّت اختالف      قواى زن و مرد در قواى بدنى و روحى است و اختالف قوه            

ى بدنى هم به اين علّت است كه يك دسته براى كارى   ى بدنى است و اختالف قوه      قوه
تمـام   نوشتم و نيمه من زمانى كتابى مى  . اند  براى كار ديگرى ساخته شده     ى ديگر  و دسته 

نويسم شايد مورد سؤال بيشترى واقع       رهايش كردم به علّت اينكه ديدم آنچه كه من مى         
  .»امتيازات زن بر مرد در اسالم«شود و آن كتاب نامش اين بود 

 در نظر گرفته است كه      من معتقدم كه خداى تعالى در اسالم امتيازاتى براى خانمها         
و آنجا ما مقدارى حرف داريم چون االن خانمها حـرف دارنـد و              . به مردها نداده است   

كنند چرا مردها چنين و چنانند يا چرا مردها دو برابر و زنها يك برابر ارث                 اعتراض مى 
داريـم كـه اصـالً      ) اعتراض(برند حرف    ى همان نيم برابرى كه ارث مى       ما درباره . ببرند

اين مطلب را ثابت كرده بودم كه اصـالً زن چـرا            ) آن كتاب (بايد ارث ببرند و در آنجا       ن
اند امتياز است نگوئيد  خواهد؟ همان اندازه هم كه به آنها داده برد؟ براى چه مى  ارث مى 

اگر شوهر ندارد و دختر . چرا زن نبايد ارث ببرد؟ زيرا زن يا شوهر دارد يا شوهر ندارد
در صورت بيوه بـودن و      . سرپرست است و يا بيوه است      ر دارد و يا بى    خانه است يا پد   

 المال اسالم است و اگر شـوهر دارد و يـا           سرپرست بودن مخارجش با صندوق بيت      بى
ى آنهاست   النفقه آنهاست و مخارجش به عهده      دخترى است كه پدر و مادر دارد واجب       

  .شوهرش ولو گدائى بكند بايد به اين بدهد تا بخورد
تواند دنبال كار نرود و شـوهر هـم گـدا اسـت بايـد                تى اگر زن كارمند است مى     ح

روم و اداره    مـن دنبـال كـار نمـى       : اگـر گفـت   . گدائى بكند و مخارج او را تأمين نمايد       
روم و تو كه شوهر من هستى بايد مخارج من را بدهى بر اين آقا واجب است اگر                   نمى
خواهـد بكنـد و پـول تحـصيل كنـد و             ه مى خواهد برود گدائى بكند يا هر كارى ك        مى

پس ارثيه را براى چه . رود بدهد بياورد و به اين خانم كارمند ليسانس كه دنبال كار نمى          
خواهد در صورتى كه دختر خانه باشد خرجش بـا پـدرش اسـت و پـدرش از هـر             مى

در صورتى كه نه پـدر و نـه شـوهر           . راهى كه هست بايد مخارج دخترش را اداره كند        



  ــــــــــــــــــــــــ    سؤال ديني78اسخ بهپ ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         62  

اى بگذارند كه اين طور افراد را اداره         رد بايد به دفتر دارائى مراجعه كند و بايد برنامه         دا
  خواهد؟ كنند و باز هم خرجى ندارد پس اين شخص ارث را براى چه مى

ام كـه    اش را بدهد لذا من اين را مكرّر ديده         اما مرد بايد خرج خودش و زن و بچه        
گذارنـد همـان طـور در        اگر پول نقدى باشد مى    . كنندشان چه    دانند با ارثيه   دخترها نمى 

گويـد   گويد خدا پدرت را بيامرزد و يا برادرش مى         خورد و مى   بانك بماند يا شوهر مى    
خدا پدرمان را رحمت كند من وضعم اين طور است و درست است كه مـن دو برابـر                   

  .خورد دردت نمى ام ولى تو همان يك برابرى هم كه دارى به تو ارث برده
شود  ى اسالم االن در بين ما پياده نمى        ايم يعنى برنامه   هاى اسالم را بهم زده     ما برنامه 

واالّ آنكه گفته است نصف ارث به او داده شود حساب اين جهاتش را هم كرده اسـت                  
  . خواهد و من اين موضوع را از باب مثال عرض كردم كه زن براى چه مى
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  :مسؤال بيست و نه
. زمان براى ذات مقدس پروردگـار مـورد بحـث نيـست           

براى روح كه مادى نيست چگونه مطرح اسـت چـون زمـان           
هاى مـادى    باشد كه مخصوص پديده    همان مقدار حركتى مى   

  است؟ 
  

  :پاسخ
مجـرّد مطلـق    . ما اگر گفتيم روح مجرّد است، مجرّد نسبى است نـه مجـرّد مطلـق              

. وم ندارد كه وجود داشـته باشـد و آن خـدا اسـت             بيشتر از يك موجود و يك فرد مفه       
مجرّد مطلق يعنى از هر قيدى آزاد باشد نه قيد زمان و نه قيد مكان نه قيد ابعاد داشـته                    

چون وقتى كه . دوتا شود و نه اين فقط يك فرد تصور مى. باشد و آن مجرّد مطلق است     
پس مجرّد مطلـق    . ستدوتا تصور شد يك قيدى به اينها خورده است و مجرد مطلق ني            

  .خداست و روح مجرّد نسبى است
زمـان دارد يعنـى روزى      . ى عالم مجرّد است    روح نسبت به بدن نسبت به اين ماده       

پس چيزى كه مخلوق بوده يعنى يك روزى نبوده و          . نبوده و خداى تعالى خلقش كرده     
كنت قبـل كـلّ      «اند تواند مجرد مطلق باشد در دعاها داريم كه فرموده         بعد بود شده نمى   

خدايا تو قبل از هر چيزى بودى و هـر چيـزى را تـو بوجـود                 1»ء ء و كونت كلّ شى     شى
  .اى آورده

                                                 
 .مفاتيح الجنان ـ دعاى يستشير ـ1
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يعنى هيچ  . يكى بود، يكى نبود، غير از خدا هيچ چيز نبود         : گفتيم ما در مكتبخانه مى   
كس نبود، روح هم نبود، ملك هم نبود، جنّ هم نبود و خدا ايجادشان كـرد پـس بايـد         

 كه ارواح مجرّد از قيد زمان نيستند و روح قيد زمان را دارد و روايـات زيـادى                   بگوئيم
داريم كه روح جسم لطيفى است و مكان هم دارد دليلش هم اين است كـه روح شـما                   

بنابراين زمان براى روح . روح شما آنجا و و روح من اينجا است. غير از روح من است
  . معنى دارد
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  :ام سؤال سى
شود، حالـت عمـومى      مواقعى كه روح از بدن خارج مى      

آيد صـادق    كند احساس سرمائى كه بوجود مى      بدن تغيير مى  
است؟ كلّيت دارد؟ موقع برگشت روح به بـدن حالـت بـدن             

  چگونه است؟ 
  

  :پاسخ
دانـيم كـه روح بعـد از         يعنـى نمـى   . اى در اين خصوص ما نداريم      البتّه هنوز تجربه  

كند، زنده نيـست كـه       شود؟ وقتى هم كه انسان تجربه مى       دن از بدن چطور مى    خارج ش 
گويند كه انـسان     دانم از كجا مى    اند نمى  ايشان كه سؤال كرده   . جواب اين سؤال را بدهد    

پيشانى انـسان بوجـود      گويند مرگ در   كند؟ شايد عرق سردى كه مى      احساس سرما مى  
ند واالّ در روايات نـداريم كـه انـسان احـساس            اند استفاده كن   خواسته آورد از آن مى    مى

سرما بكند شايد گاهى هم انسان در اثر گرماى زيـاد ممكـن اسـت بميـرد يعنـى تـب                     
 درجـه انـسان     45انـد اگـر تـا        گفتـه . شديدى داشته باشد و در اثر حرارت تب، بميـرد         

صـادق  به هر حال اگر احساس سرما بكند البد         . ميرد  مى حرارت بدنش باال برود ظاهراً    
آنچه مهم است و در اين سؤال وجود دارد حالت روح           . است و اگر نكند صادق نيست     

در بدن، حالت خروجش از بدن است؟ البتّه اين مسئله مختلف اسـت وقتـى كـه روح                  
كـه گـاهى خيلـى راحـت خـارج         ) در حديث هم داريم   (خواهد از بدن بيرون بيايد       مى
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گاهى هم خيلى بـا سـختى       1.كند تشمام مى شود مثل وقتى كه انسان يك گياهى را اس         مى
  .شود روح خارج مى

عـالم پـس از     «كتابى نوشته بـه نـام       . يكى از دانشمندان فرانسوى است    » لئون دنى «
ى او است و قاعدتا هم بايد درست باشد كه وقتى انسان             نويسد و گفته   ايشان مى » مرگ
كَنـد بـه     خيلى سخت جان مى   خواهد از دار دنيا برود اگر محبت به دنيا داشته باشد             مى

مثالً االن كسى بيايد و     . خواهد جدا شود   كند از هر چه دارد مى      جهت اينكه احساس مى   
چند كاميون هم پشت درب نگاه داشته باشد و بخواهد هر چه شما اثاثيه داريـد حتّـى                  

 حتّـى . ى اموالتـان را مـصادره كننـد        همـه . و بار كند ببـرد     لباسهاى تنتان را در بياوريد    
يك وقت هست كـه  . گذرد لباسهاى تنتان را هم مصادره كنند خيلى به انسان سخت مى  

اين طور نيست و انسان قبل از اينكه اموالش را مصادره كنند همه را وقف ايتـام كـرده                   
خوشحال هم هست كه خدا را شـكر مـا اينهـا را راحـت               . اند تحويل بگيرند   حاال آمده 

انـسانى  . هدارى اين موقوفات بر گردن ما نيـست       دهيم و ديگر مسؤوليت نگ     تحويل مى 
كه دلبستگى شديدى به دنيا دارد در روايت است مثـل بـدنى كـه قيچـى و مقراضـش                    

دهد آنهائى كه وابستگى ندارنـد مثـل ريحـانى كـه استـشمام              اين طور جان مى   2كنند مى
حالـت عمـومى بـدن تغييـر     . كند اين حالت را در حالت خـروج روح از بـدن دارد    مى
  . شود كند و با اين حالت روح از بدن خارج مى ىم

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .286ى  صفحه2جلد» در محضر استاد«. 50 حديث172ى  صفحه6 بحاراالنوار جلدـ1

 . و روايات متعدد ديگرى نيز هست6 حديث153 و152ى  صفحه6دبحاراالنوار جل ـ2
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  :سؤال سى و يكم

  خلقت و قبض روح غير انسان چگونه است؟ 
  

  :پاسخ
المـوت كـه     آيـد بعـد ملـك      قبض به معناى گرفتن است روح از بدن كه بيرون مى          

ى رحمـت يـا      ممكن است اسم حضرت عزرائيل باشد و هم ممكن است اسم مالئكـه            
گيرد و راهنمائى  آيد و روح را مى   الموتى مى   عذاب باشد به هر حال يك ملك       ى مالئكه

و اما در غير انسانها راهنمائى الزم ندارند آيا آنها حشر و            . كند به جائى كه بايد برود      مى
 روح حيوانـات  . دانم باألخره قبض روح مال انـسان اسـت         نشرى دارند يا ندارند؟ نمى    

روند و   مانند يا به كلّى از بين مى       آيند يا در فضا ساكن مى      خودشان از بدنشان بيرون مى    
  . قبض روح ندارند كه اينها مورد بحث ما نيست
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  :سؤال سى و دوم
  فرق نفس و روح چيست؟ 

  
  :پاسخ

نفس و روح يكى است نفس يعنى خود انسان و روح انسان هم يعنى خود انـسان                 
  .شود ت مختلفى متّصف مىاما نفس و روح انسان به صفا

ى بالسوء است يعنى وقتى كه نفس تحت تأثير شيطان واقع            گاهى نفس انسان اماره   
كند همين نفس گاهى اماره به خوبيها است وقتـى           شود زياد انسان را امر به بدى مى        مى

شود و گاهى همين     ى كامل خدا بشود و تزكيه بشود و گاهى مطمئنّه و آرام مى             كه بنده 
شود و همين نفس لوامه      مى شود با ارتباط با پروردگار خشنود      س راضيه و مرضيه مى    نف

كنـد و لوامـه يعنـى زيـاد          لوامه از خصوصيات خود نفس است و تغييـرى نمـى          . است
  .آيد به معناى مالمت كننده است از لوم مى. كننده مالمت

ايـد ولـى     قـانع كـرده   ايد و مردم را هم نـسبت بـه آن كـار              مثالً شما كار بدى كرده    
گويد چرا تو اين كار بد       كند و مى   بينيد نفستان از داخل وجودتان شما را مالمت مى         مى

اند ولى خودت    اند و همه هم حقّ را به تو داده         در حالى كه مردم قانع شده     ! اى؟ را كرده 
  . گذارند دانى كه حقّ با تو نبوده است كه اسمش را وجدان هم مى بهتر مى
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  :سؤال سى و سوم
ى پايـان و مرگـى هـم بـه           آيا روح هم مانند جسم نقطه     

دنبال دارد در صورتى كه پاسخ منفى است آيا روح ميلياردها           
انسان از اول خلقت تا به حال در چه واحد زمانى يا مكـانى              

  گنجد؟  مى
  

  :پاسخ
خلـق كـرده    يعنـى خـدا او را       ) ابتدا بايد روح را بشناسيم    (روح مخلوق خدا است     

كند، پس چيـزى كـه       است و چيزى كه مخلوق شد خالقى دارد و خالق او را ايجاد مى             
ايجاد شد يك روزى نبوده است و بعد وجود پيدا كرده است چيزى كه وجود پيدا كرد            

واجب الوجودى داريـم و يـك        يك. جزء ممكنات است  . و نبوده و بعد بود شده است      
يعنى اگـر او    . ى به بودن واجب الوجود است      بستهالوجود، ممكن يعنى بودنش وا     ممكن

بنـابراين  . الوجود هـست   نبود اين هم نيست اگر او بود و اراده كرد كه اين باشد ممكن             
ى پروردگار است بنابراين ما      ى به خدا و اراده     هر چه غير از خدا باشد وجودش وابسته       

بود شده است پس زمـان دارد       ى روح بايد اين اعتقاد را داشته باشيم كه نبوده و             درباره
اش هـست و     گيرد و هر چيزى هم كه نبوده و بود شده امكان نـابودى             و زمان او را مى    

اين طور نيست كه ابدى باشد مگر اينكه پروردگار متعال بخواهد كه او ابـدى باشـد و                  
چـه  بنابراين ميلياردها انسان از اول خلقت تا به حـال در            : اند اما اصل سؤال كه فرموده    
  گنجد؟ واحد زمانى يا مكانى مى
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نهايـت مكـان دارد      اوالً زمان و مكان يك امر اعتبارى است و پروردگار متعال بـى            (
ى ارواح باشـند و      ى زمـين همـه     حاال فرض كنيد ما خيـال بكنـيم كـه در همـين كـره              

خير، روح اگر آزاد باشد در فضا و ) گنجد ى زمين چگونه مى ميلياردها روح در اين كره
كند و اگر هم آزاد نباشد در همان كنـار قبـرش بـه اصـطالح        كرات باال رفت و آمد مى     

گيرد ارواح با هم تزاحمى ندارنـد و در يـك            معذّب است روح جاى زيادى را هم نمى       
  . ى آنها ممكن است جمع شوند مكانى باالخره همه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ــــــــــــــــــــــ  ــ  سؤال ديني78پاسخ به ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           71   

  
  
  
  
  
  
  

  :سؤال سى و چهارم
ود بعضى افراد در عـالم رؤيـا بـا          ش اينكه گاهى گفته مى   

اند مثالً به مـا      اند و به آنها گفته     بعضى از اموات تماس داشته    
چند لحظه گذشته است، در صورتى كه وقتى به تاريخ فوت           

شود چند سـال يـا شـايد چنـد صـد سـال از                آنها رجوع مى  
 از اين جهت هـم توضـيحى بيـان          فوتشان گذشته است لطفًا   

  . فرمائيد
  

  :پاسخ
خوابيـد   همـان طـور كـه مـى       1»كما تنـامون تموتـون    «. م برزخ مثل خواب است    عال

تر است بـه اصـطالح       ميريد تقريبا هيچ فرقى ندارد االّ اينكه عالم برزخ خيلى روشن           مى
در خواب چون آميخته با افكار دنيـائى        . بيند انسان در عالم برزخ خواب را پر رنگتر مى        

  .عالم برزخ مثل خواب است. بيند رنگ مى است انسان خواب را كم

                                                 
ايها النّاس إنّ الرائد اليكذب اهله، ولو كنت كاذبـا          «): آله   و عليه اهللا رسول اللّه صلى  ( قال ـ1

لما كذبتم، واللّه الذى الاله االّ هو إنّى رسول اللّه اليكم حقّا خاصـة، و الـى النـاس عامـة واللّـه                       
بحـاراالنوار  .الحـديث » نامون، ولتبعثون كما تستيقظون، ولتحاسبون كمـا تعملـون        لتموتون كما ت  

  .30 قسمتى از حديث197 صفحه18جلد
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ايد بـدون مراجعـه بـه سـاعت          ايد، چقدر خوابيده   شما از سر شب تا صبح خوابيده      
  .دانيد مقدارش را نمى

وقتى بيدار شدند از هم : فرمايد قرآن مى. اصحاب كهف سيصد سال خوابيده بودند
Βöθ·$ :ايم؟ گفتند سؤال كردند چقدر خوابيده tƒ)) ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ((1نى يا يك روز و يا يع
ايم و تازه چون خيلى به آنها گذشته بود و احساس سنگينى  مقدارى از روز را خوابيده

يا يك روز يا مقدارى از روز را : كردند بدنشان طور ديگرى شده بود، گفتند مى
  .ايم حتّى سختشان بود بگويند يك روز خوابيده. ايم خوابيده

گوئيـد   مـى . يست براى شما هم پيش آمده اسـت       اى ن  ى خيلى فوق العاده    اين مسأله 
گوئيـد هفـت يـا هـشت سـاعت           داريـد مـى    چقدر خوابيدم وقتى كه ساعت را بر مـى        

خواب زمان را . ام كردم كه نيم ساعت خوابيده     گوئيد من فكر مى    مى ام و با خود    خوابيده
ه كند يعنـى چـ     عالم برزخ هم همين طور است زمان را ثبت نمى         . كند درست ثبت نمى  

بسا شما مخصوصا اگر اهل ثواب باشيد و عالم برزخ خوبى داشته باشـيد وقتـى كـه از     
رويد تا قيامت كه شايد چند ميليون سال باشد براى شما مثل اين است كـه                 دار دنيا مى  

گويند اين طـور اظهـار       و لذا آن ارواحى كه ايشان مى      . يك ساعت بيشتر نگذشته است    
گذرد و آن جهتش هم      اش زياد مى   عذاب باشد يك لحظه   كنند و اگر انسان اهل       نظر مى 

كنيد در نـاراحتى     ايد سه تا چهار روز فكر مى       شما خواب بدى ديده   . هست مثل خواب  
ايد وقتى كه    بينيد شما را زندان تك سلولى يك ماه با شكنجه زندانى كشيده            مى. ايد بوده

ايد و اين همه را در خـواب   بينيد يك ساعت بيشتر نخوابيده     شويد مى  از خواب بلند مى   
  .ايد ديده

عالم برزخ هم همين طور است يعنى اگر انـسان اهـل عـذاب باشـد همـان زمـان                    
بنابراين با توجه بـه جريـان خـواب مـسأله حـلّ اسـت و                . گذرد معمولى هم بيشتر مى   

  . احتياج به بحث زيادى ندارد
  

                                                 
  .113ى ى مؤمنون آيه  و سوره19ى ى كهف آيه  و سوره259ى ى بقره آيه  سورهـ1
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  :سؤال سى و پنجم
كنـد   ركـت مـى   انسان وقتى به طرف كماالت روحـى ح       

  وقتى به خدا رسيد آيا در آنجا بايد متوقّف شود؟ 
  

  :پاسخ
نهايت است و انسان محـدود       اش بى  خداوند در هر يك از صفات جالليه و جماليه        

نهايـت هـم عمـر     نهايت برسد، هر چه انسان عمر داشته باشد بى  تواند به انتهاى بى    نمى
اجماالً . نهايت بايد به سوى كماالت برود      بىنهايت چيز ياد بگيرد و       داشته باشد بايد بى   

انسان تا وقتى حيات دارد و روح انسان وجود دارد و تا وقتى روح انسان همين حالت                 
گيرد  نمى روح را داشته باشد براى چيز ياد گرفتن آماده است وقتى ديد ديگر چيزى ياد

 ايـن سلـسله از      روحش مريض است و انسان در اين دنيا، در برزخ، در بهشت در تمام             
زندگى و حتّى اگر عالم ارواح و عالم ذر را هم حساب كنيم در هر جا انسان بخواهـد                   
متوقّف شود و ديگر نخواهد چيزى را ياد بگيرد از همان جا بايد او را متوقّف دانـست                  

گويند در عـالم قيامـت ديگـر     آنهائى كه مى . يعنى مرده است، تا متوقّف شد مرده است       
در . اش خوردن و خوابيدن است درست نيست       يف و رشد نيست و همه     كار نيست تكل  

و روزبروز و ساعت به     1كند و كماالتى دارد    روايت داريم در بهشت هم انسان ترقّى مى       

                                                 
 .106ى   صفحه8 بحاراالنوار جلدـ1
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ساعت انسان بايد رشد كند كسى كه دو روزش مساوى باشد ضرر كـرده و كـسى كـه                   
رسد كـه در آنجـا        نمى انسان به جائى  1روز قبلش بهتر از روز بعدش باشد ملعون است        

  .متوقّف شود هر چه پيش برود بايد پيشتر پيش برود
برداريش است مثل اين است كه شما بگوئيـد          رسد اول بهره   انسان وقتى به خدا مى    

ام ديگر   حاال كه پس از زحماتى از شهرم آمدم به شهر ديگر و به عالم بزرگترى رسيده               
. ، در حالى كه آنجا تازه اول ياد گرفتن استگيرم شوم و چيزى ياد نمى  آنجا متوقّف مى  

تازه اول چيز يـاد   انسان به مقام يقين و انس با پروردگار و مقام تسليم و رضا كه رسيد      
ى علـم در مقابـل اسـتاد         ى مقصود به سرچشمه    گرفتنش است تازه رسيده به سرچشمه     

ده، تـازه رسـيده     ى علوم در اختيارش است واقع ش       بزرگ، در مقابل خالق عالم كه همه      
گوئيـد خـدمت رسـيدم      وقتى شما به يك عالم بزرگ فقه رسيديد فقط مـى          . به حقيقت 

  ام كسب علم كنم؟  گوئيد آمده ى شما را ببينم يا مى چهره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 77 و جلـد   34حـديث  181ى  و صـفحه   5 حـديث  173ى  صـفحه  71 بحاراالنوار جلـد   ـ1
 قـسمتى از حـديث      277ى  صفحه 78 و جلد  164ى  و صفحه  1 قسمتى از حديث   377ى صفحه

 .327ى  و صفحه113
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  :سؤال سى و ششم
شود و وقتى بدن سـرد       چرا وقتى روح از بدن خارج مى      

ل مـس ميـت     شود در صورت دست زدن به بدن بايد غس         مى
  انجام داد؟ 

  
  :پاسخ

خواهند به انسان بفهمانند تو هر ارزشى دارى به خاطر           ى دارد و مى    اين يك فلسفه  
ارزش است  روحت است و وقتى روحت از بدنت خارج شد آن قدر بدنت كثيف و بى              

  .كه اگر دست هم به آن بزنند بايد تمام بدن را بشويند
ى حيوانـات هـم ارزش       شى ندارد حتّى به انـدازه      انسان از نظر بدنى هيچ ارز      واقعاً

ى حيـوان،    ترسيم تـا مـرده     ى انسان بيشتر مى    شايد يك جهت اين كه ما از مرده       . ندارد
. انـد  انـسان اسـت انـسانها بـا ايـن انـسان مـأنوس        چون تـا روح در بـدن     . همين باشد 

ـ . خواهند به ما بگويند تو با روح اين انسان مأنوسى نه با بدنش             مى ا يـك حالـت     فطرت
خداى تعالى شايد اين را در فطرت انسان گذاشته و آن حكم را هم . شود تنفّر ايجاد مى

مرحمت فرموده تا ما بدانيم هر چه انسان ارزش دارد به خاطر روحـش اسـت نـه بـه                     
  .خاطر بدنش
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اند اين اسـت كـه       شناس گفته  يك جهت ديگر هم كه برخى از دانشمندان ميكروب        
بدن انسان هست و انسان را ممكـن اسـت از پـا درآورد بـه انـسان                  ميكروبهائى كه در    

مثالً اگر طاعون گاوى آمد ما نبايد واكسينه شويم به گاوهـا كـار              . كند بيشتر سرايت مى  
ميكروب حيوانات كمتر در انسان اثـر       . اگر طاعون انسانى آمد به گاوها كار ندارد       . دارد
ثر دارد و شايد از اين جهت فرموده باشند         كند ولى ميكروب انسان در انسان بيشتر ا        مى

ى سرد شده غسل دهيد كه بدن مرده بعد از           كه بدنتان را بعد از دست زدن به بدن مرده         
  . دهد ى دفاعيش را در مقابل ميكروب از دست مى سرد شدن قوه
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  :سؤال سى و هفتم
اى  العاده وى خارق توان گفت كه در بدن انسان نير       آيا مى 

وجود دارد كه حتّى در بعضى از كتابها نوشته و ديـده شـده              
اش در زير     كيلو وزن وقتى متوجه شده كه بچه       45كه زنى با    

 سانت  20چرخهاى كاميون رفته است آن كاميون را به مقدار          
توان گرفت كـه چنـين    از زمين بلند كرده آيا اين نتيجه را مى  

ا باشد و اگر وجود دارد در روح است         نيروئى در بدن انسانه   
يا در بدن كه به نحو خاصى نهفته است كه در چنين مواقعى             

  شود؟  با كمك روح قدرت مافوق تصور ظاهر مى
  

  :پاسخ
خواهيم بدانيم اين نيرو مـال روح        وقتى كه مى  . در بدن كه اصالً نبايد حرفش را زد       

در . م تا بفهميم كه مال كدام يكى اسـت        است يا مال بدن بايد اين دو را از هم جدا كني           
ى گوسفند را زير چرخ كاميون انداختيـد اگـر او            بدن هيچ نيروئى نيست اگر يك الشه      

قدرت داشته باشد وقتى كه كاميون تكان بخورد معلوم است چيـزى زيـرش هـست و                 
بدن انسان هم مثل بدن گوسفند و ايـن ديـوار يـك جمـادى               . بيشتر از اين اثرى ندارد    

هر چه قدرت هست ممكن است در روح باشد آيا در روح انسان چنين نيروئـى          . است
  هست؟
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اگر آن نيروئى كه در روح انسان وجود        . از اين هم باالتر، اين كه يك كاميون است        
ت بيفتـد بـا نگـاه،                     اليـت بيفتد يعنى انسان خودش اگر از نظر روحى به فعاليدارد به فع

. دارد اين مشاهده شده و از نظر علمى درست است          گاه مى السير را از دور ن     قطار سريع 
نيروى روح انسان به قدرى قوى است كه در يك چشم به هـم زدن و در يـك لحظـه                     

روح انسان صدها برابـر از نـور        . ى زمين به كرات باال پيشرفت كند       ممكن است از كره   
سد مثـل آصـف     ى فعليت بر   قويتر است و نيرويش آن قدر زياد است كه اگر به مرحله           

بن برخيا كه توانست تخت بلقـيس را در يـك چـشم بـه هـم زدن در كنـار حـضرت                       
سرعت مال قـدرت روح اسـت يعنـى نيـروى           . سليمان حاضر كند سرعت داشته باشد     

 كيلـومتر در    80روحى بايد خيلى قوى باشد تا سرعت زيادتر شود يـك ماشـين ژيـان                
سيستم كه قدرتش خوب است و      ساعت ممكن است سرعت داشته باشد يا بنز آخرين          

گوئيـد چـرا سـريعتر       رود مى   كيلومتر راه مى   200كند در ساعت     منظّم كار مى   موتورش
 سيلندر است اين قدرتش     8 سيلندر و آن يكى      6اين  . رود؟ چون قدرتش زياد است     مى

  .زيادتر است
حاال اگر چيزى به يك چشم بر هم زدن از اينجا رفت تهران و برگشت خيلى قوى              

توانـد سـرعت    ست اگر شما روى همان ماشين قوى يك تن بار بگذاريد مثل قبل نمى ا
شـود و هـيچ       كيلو بار بگذاريد همـان جـا پـرس مـى           500مثالً روى ژيان    . داشته باشد 

 كيلو را روى اين ماشينهاى قوى معمولى مثل بنز يا شورلت يا             500كند اما    حركت نمى 
  .كند  مىكشد ولى آهسته حركت بيوك بگذاريد مى

كـشد   گردد قويتر است، هر چه بار بيـشترى را مـى           رود و بر مى    هر چه سريعتر مى   
شما تخت بلقيس را فكر نكنيد يك صندلى بوده است در قـرآن توصـيف               . قويتر است 

$كنند مى oλ m; uρ)) î¸ ö tã Ò((ΟŠ Ïà tã1شود گفت مثل اين سالن تختـى بـود بـا تـشكيالتش              مى
اين همه راه رفته و از شـش  . توانسته جابجايش كند ىمتعلق به يك ملكه كه خودش نم 

روح آصـف بـن برخيـا بـا ارواح مـا هـيچ فرقـى                . ماه راه آن را برداشته و آورده است       
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خير، روح او را خدا با ارواح ما خلق كرده . كرده است نگوئيد روح او فرق مى. كند نمى
اش  ن قفس تنـگ زنـدانى  ايم و در اي ولى ما روحمان را خفه و محدود كرده . بوده است 

  .شده بوده است روح او به اصطالح آزاد. ايم اما روح او اين طور نبوده است كرده
شما يك بمب بزرگى كه شهرى را ممكن است خراب كند تصور كنيد كه اينجا 

اين را يك ضربه . خورد هيچ نيروئى هم ندارد افتاده است شما لگد هم كه بزنيد قل مى
روح . كند كند كه كوه را از زمين بلند مى اب كرديد انفجارى پيدا مىوارد كرده و پرت

ايم مثل همان بمبى هستيم  االن ما كه اينجا نشسته. انسان هم در بدن همين طور است
ى  اما بوسيله. افتيم پائين گوئيم آخ و مى زنند مى كه جائى افتاده است لگدمان هم كه مى
شود كه با   بدن بيرون بيايد آن چنان نيرومند مىيك ضربه كه اين نيروى روح از اين

رود اين مسلّم است هم از نظر دينى هم قرآن  يك چشم به هم زدن به كرات باال مى
O$tΡ :تصريح كرده است آنجا كه آصف بن برخيا گفت r&)) y7‹Ï?# u™ ⎯ Ïμ Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& £‰ s? ö tƒ y7 ø‹ s9 Î) 

y7 èùö sÛ((١ 4كتابهائى كه در مورد ارواح .  ثابت شده استاگر از نظر علمى بخواهيد امروز
ولو (اند ما هم  اند، زياد است مخصوصا خارجيها بيشتر به اين زمينه توجه كرده نوشته

و كتابهاى . ى علمى و تمدن آنها هستيم عقب رو قافله) اينكه اصلش مال ما باشد
  .اند ى اين مسأله نوشته زيادى درباره

آن وقت چطور شـد     .  است كه روح نيروى زيادى دارد      به هر حال اين مسأله مسلّم     
ى وقتهـا    كه در آنجا يك دفعه چنين كارى را كرد و نيرويش را اعمال نمود؟ چرا بقيـه                

  است؟ نيرويش را اعمال نكرده
آورد يعنى فكر كنيـد، االن       گاهى انسان خودش را از قفس تن ناخودآگاه بيرون مى         

گوئيد حالش را ندارم بـراى       مى. گويند آقا بلند شو    مىايد به شما     اى افتاده  حال گوشه  بى
. بلنـد شـو   . بـراى پيرهـا بيـشتر     . همه چه جوان و چه پير اين مسئله پيش آمـده اسـت            

گويد حالش را ندارم، غذاى مرا بياوريد        گويند بيا غذا بخور مى     مى. گويد حال ندارم   مى
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بيفتـد انـسان ناخودآگـاه از جـا         اش بخواهد از باال به پائين        همين لحظه اگر بچه   . اينجا
. گوينـد تـو كـه حـال نداشـتى          به او مـى   . گذارد گيرد و به زمين مى     پرد و بچه را مى     مى
  .يكدفعه از جا پريدم، اين مورد كوچكش است. گويد اصالً نفهميدم چه شد مى

بينيـد آن نيـرو انـسان را         مورد بزرگش هم از همين قبيل است يعنى يك مرتبه مـى           
كنـد بنـابراين ايـن مـسائل مهـم           رى از حوادث و موانع بزرگترى آماده مى       براى جلوگي 

شود بچه از روى پشت بام به پائين افتاده است و مادر به او گفتـه                 نيست مثالً گاهى مى   
بود كه نيفت و تا چشمش به او بوده او بين زمين و آسمان معلّق مانده و نيفتاده اسـت                    

ه است از اين قبيل مـا زيـاد داريـم و آن مـال همـان        يا اگر افتاده آهسته به زمين خورد      
  1.اى هم نيست و هيچ مانعى هم ندارد اين مسلّم است و هيچ مسأله. نيروى روح است
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  :سؤال سى و هشتم
  آيا حيوانات مانند انسان داراى روح عالى هستند؟

آيا بعد از مرگ روحشان باقى است يا فقـط داراى روح            
  ى هستند؟ نبات

  
  :پاسخ

. حيوانات هم روح نباتى دارند و هم روح حيوانى دارنـد ولـى روح عـالى ندارنـد                 
تـر اسـت    تـر و حـساس     تر و فعال   روحشان مثل روح ما است ولى روح ما خيلى دراك         
بيننـد، شـنيدنيها را      ديدنيها را مى  . ولى روح آنها محدودتر يعنى دركش محدودتر است       

ى دركشان كوچك است ولى      كنند ولى محدود است يعنى دايره      شنوند حس هم مى    مى
  . تر است ى درك انسان خيلى وسيع دايره
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  :سؤال سى و نهم
اگر يك دسته از ارواح به خاطر اعتقادات صـحيح ولـى            

اند پـس    اند تا روز قيامت افتاده     عمل ناقص در برزخ بيهوش    
ى  نزديـك خانـه   اين روايت كه ارواح آنها شبهاى جمعه بـه          

كننـد يـا     آيند و از آنها درخواست يـارى مـى         فرزندانشان مى 
آيند بدون اينكه اين نزديكـان       اينكه به خواب نزديكانشان مى    

در جهت اين ارتباط فكرى كرده باشـند در حـالى كـه اينهـا               
  اند چگونه اين مسئله ممكن است؟  بيهوش
  

  :پاسخ
شود كه انسان وقتى     روايات استفاده مى  از  . آيد آدم بيهوش هم باألخره به هوش مى      

اى نـدارد و مـورد سـؤال         ايـن مـسأله   . مرد، روحش يا از اولياء خدا است و آزاد است         
است يا از دشمنان خاندان عصمت و به اصطالح كـافر معانـدى              پرسش كننده هم نبوده   

ى  باشد و يا فاسـق اسـت و اهـل تزكيـه            است كه اين هم در عذاب است و محدود مى         
ى  شيعه. ولى اعتقاداتش صحيح است   ) كه سؤال ايشان در اين مورد است      (س نيست   نف

مثالً يك  1.ى نفس نكرده است    السالم است ولى معصيتكار و تزكيه      على بن ابيطالب عليه   

                                                 
: الـسالم  قيـل ألميرالمـؤمنين عليـه     : م قال السال عن أبى جعفر الجواد، عن آبائه عليهم      ... « ـ1

إما بشارة بنعيم األبد، و     : على الخبير سقطتم، هو أحد ثالثة أمور يرد عليه        : صف لنا الموت، فقال   
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گويند تعهـد بـده كـه هـر وقـت       برند و مى برند ولى به زندان نمى   متّهم را به دادگاه مى    
لبتّه در اينجا خـداى تعـالى خـودش دسـت بـه كـار               خواستيم در دادگاه حاضر شوى ا     

انـد و زيـر خـاك دفـن          شود چون در آنجا سند و پول نقد ندارد او را لخـت كـرده               مى
شود يك   لذا خودش دست به كار مى     . ندارد و فقط يك كفن دارد      اند چيزى انسان   كرده

 آمپول بيهوشى، يك خواب ممتد مثل خواب اصحاب كهف بلكه بيشتر به اين شـخص              
كننـد و بعـد بـراى        دهند چون روز دادگاه روز قيامت است در قيامت او را زنده مى             مى

آورند كه چرا اين كار را كردى، چرا آن كار را كردى؟ بعد از محاكمه                محاكمه او را مى   
اش سبك باشد خـدا او       كنند اگر خيلى پرونده    قدرى او را حبس مى     1»يحبس فى المقام  «

                                                                                                                                            
إما بشارة بعذاب األبد، و إما تحزين و تهويل و أمره مبهم، التدرى من أى الفرق هو فأما ولينـا                    

األبد و أما عدونا المخالف علينا فهو المبشّر بعذاب األبد، و أمـا             المطيع ألمرنا فهو المبشّر بنعيم      
المبهم أمره الّذى اليدرى ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه اليدرى ما يؤول إليـه حالـه،                   
يأتيه الخبر مبهما مخوفا، ثم لن يسويه اللّه عزّ و جل بأعدائنا لكن يخرجـه مـن النـار بـشفاعتنا،                     

يعوا وال تتكلوا و التستصغروا عقوبة اللّه عزّ و جل فإنّ من المسرفين مـن التلحقـه      فاعملوا و أط  
  .»شفاعتنا إالّ بعد عذاب ثالث مأة ألف سنة

هو النوم الّذى يأتيكم كلّ ليلة، إالّ أنّه  : ما الموت؟ قال  : السالم وقيل لمحمد بن على عليه    ... «
فمن رأى فى نومه من أصناف الفرح ما اليقادر قـدره و            طويل مدته، الينتبه منه إالّ يوم القيامة،        

من أصناف األهوال ما اليقادر قدره فكيف حال فرح فـى النـوم و وجـل فيـه؟ هـذا هـو المـوت                    
 .9 حديث153 صفحه6بحاراالنوار جلد.»فاستعدوا له

آله كه مرحوم طبرسـى در مجمـع البيـان در       و عليه اهللا اشاره است به روايت نبوى صلى      ـ1
ثُم اَورثْنَا الْكتاب الَّذينَ اصطَفَينا مـنْ       «: فرمايد ى فاطر آورده است كه مى       سوره 32ى   سير آيه تف

عبادنا فَمنْهم ظالم لنَفْسه و منْهم مقْتَصد و منْهم سـابِقٌ بِـالْخَيرات بِـاذْنِ اللّـه ذلـك هـو الْفَـضْلُ                       
  .»الْكَبيرُ

اما الـسابق فيـدخل   «: آله يقول فى اآلية و عليه اهللا سمعت رسول اللّه صلى  : رداء قال الد عن ابى 
                 ا الظالم لنفسه فيحبس فى المقام ثمالجنّة بغير حساب، و أما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، و ام
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شفاعت باشد اقال به يكـى از اوليـاء خـدا كمكـى كـرده باشـد       كند اگر قابل     را عفو مى  
محبتى، خدمتى كرده باشد يا نسبت به مردم اظهار لطفى كـرده باشـد ايـن را شـفاعت                   

شود تا اينجا توضيح سؤال را دادم و سؤال پرسش كننده اين             كنند و وارد بهشت مى     مى
رونـد اينهـا چطـور       واب مـى  كند يا به خـ     است كه كسانى را كه خدا آنها را بيهوش مى         

شـوند يـا بهـوش       شبهاى جمعه بيدار مى   . آيند؟ اين خيلى ساده است     شبهاى جمعه مى  
  .اين يك جواب بود. روند ى اقوام و نزديكانشان مى آيند و به خانه مى

  .آيند دوم از كجا معلوم آنهائى كه ولى خدا هستند آنها نمى
 اهل توطئه و اهل همدستى با ايـن و          اگر كسى . زندانهاى دنيا هم همين طور است     

اند اگر چنـين مـردى باشـد         و فقط خالفى كرده است او را به زندان انداخته         . آن نباشد 
ام كه فـردى     من زياد ديده  . گويند برو و احوال اهل بيتت را بپرس        اى يك شب مى    هفته

چنـد سـال    خير هنـوز    : اى؟ گفت  انشاءاللّه آزاد شده  : زندان بود ديدم بيرون است گفتم     
اند كه بروم    به من اجازه داده   : كنى؟ گفت  پس اينجا چه كار مى    : گفتم. ديگر مانده است  
ى مالقات هم به  ولى آنهائى را كه به طور كلّى حتّى اجازه. ام را بپرسم و احوال خانواده

اند و درگوشى ممكن اسـت مطلبـى بگوينـد يـا كـارى               دهند چون اهل توطئه    آنها نمى 
ولى آنهائى كه اعتقادات صحيح دارند ولى اهل گنـاه و           .  جنايتى بكنند  صورت بدهند يا  

دهنـد شـبهاى     اى ندارند مالقاتى به آنها مـى       اند با زن و فرزندانشان توطئه      معصيت بوده 
  . گردند روند و بر مى جمعه مى

  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
 23لـد  به نقـل از بحـاراالنوار ج  .»الحمدللّه الّذى اذهب عنا الحزن: يدخل الجنة منهم الذين قالوا 

 .213ى صفحه
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  :سؤال چهلم
كسى كه در سنّ كهولت از دنيا رحلت نموده و مدتها به            

نيامده در رؤيا او را ببينند در حالى كه در سـنّ            خوابِ كسى   
جوانى است و او را بشناسند آيـا ايـن شـناخت از عـالم ذر                

  باشد؟  مى
  

  :پاسخ
بينـد   به طور كلّى اين مسأله در خوابها هست كه وقتى انسان كسى را در خواب مى               

كـه ايـن فالنـى      شـود    كه قبالً نديده، يا به آن شكل او را در دنيا نديده الهامى به او مى               
بينيد و حـال اينكـه پيـامبر        آله را در خواب مى     و عليه اهللا مثالً شما پيامبر اكرم صلى    . است
شناســيد ولــى در خــواب يقــين داريــد كــه ايــن پيغمبــر   آلــه را نمــى و عليــه اهللا صــلى
 توانيـد الهـام يـا     روح يك ضمير خودآگاهى دارد اسمش را مـى        . آله است  و عليه اهللا صلى

قعى روح بگذاريد كه روز اول خداى تعالى به روح انسان داد همان طور كه               شناخت وا 
به حضرت آدم همه چيز را تعليم داد به ماها هم همه چيز را تعليم داده و ما فرامـوش                    

دانـد ايـن     بيند اما به يك شكل ديگر، منتهى مـى         اگر كسى فردى را خواب مى     . ايم كرده
بيند و امثال اينها، يك احتمـالش ايـن اسـت كـه              همان است يا پير است اين جوان مى       

شناخت واقعى روح است كه ولو جوانيهاى اين شخص را نديده ولى همين شكل بوده   
  .و الهام به او شده است
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ل اسـت مـثالً همـين طـور كـه                      ضمناً اين را بدانيد پنجاه درصد خوابهـا هـم تخيـ 
بينيد مثالً داستان شيرفروشى      مى آيد مثل اينكه داريد    ايد تخيالتى توى سرتان مى     نشسته

كه در آخر پايش را به ظرف شير زد و ريخت، همين تخيالت در خواب رنگ بيشترى                 
. پنجاه درصد خوابها همين طـور اسـت       . گويد يك چيزى ديده    كند و انسان مى    پيدا مى 

بنابراين ضـرورت نـدارد     . چهل درصد خوابها تعبير دارد و ده درصد هم واقعيت است          
  . ر از اين در اين باره بحث كنيمبيشت
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  :سؤال چهل و يكم
هائى كه در دنيا هستند چه  در زنده» قالب مثالى«بفرمائيد 

اى دارد و پس از مرگ در عالم برزخ چه نقشى دارد؟             وظيفه
و آيا اين مطلب كه در كتابها نوشته شده كه روح با مخلـوط              

گيـرد   كه از بدن مديوم مـى     » وپالسمسيت«كردن قالب مثالى و     
  تواند به خودش تجسم دهد درست است يا نه؟  مى

  
  :پاسخ

اند روح مجرّد مطلق است و روح در بدن انـسان نيـست بـه چنـين          كسانى كه قائل  
آيـد   رود و مـى    كننـد جـائى مـى      چون روح را احـضار مـى      . شوند گرفتاريهائى مبتال مى  

شـوند    پس اين چه وضعى است؟ بعد مجبور مـى         مطلق است  گويند اگر روح مجرّد    مى
ى قالـب   البتّه در چند روايـت كلمـه      . (و قالب مثالى را قائل شوند     » سيتوپالسم«كه يك   

خـود روح جـسم     : گويند دهم در روايات كه مى     آن را چنين توضيح مى    ) 1.مثالى هست 
ده بعد خلـق  البتّه نه از جسم مادى دنيائى، بلكه منظور اين است كه يك وقت نبو           2است

گوئيم جسم است حاال ذاتش      شده و داراى ابعاد است مكان دارد اين طور چيزى را مى           
                                                 

 .245ى   صفحه3، اصول كافى جلد 30 حديث 50ى   صفحه58بحاراالنوار جلد  ـ1

بحـاراالنوار  . »والروح جسم رقيق قد البس قالبا كثيفـا       : السالم لهشام  قال الصادق عليه   «ـ2
  .2جلد» در محضر استاد« عن االحتجاج فى حديث طويل، كتاب 34ى  صفحه58جلد

 61 و جلـد   158ى  صـفحه  10 و جلـد   8 قسمتى از حديث   216ى فحه ص 6بحاراالنوار جلد 
 .8 قسمتى از حديث34ى صفحه
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گويند قالب مثالى، مثل اين است كه آبـى          ولى آنكه مى  . دانيم از چه چيز خلق شده نمى     
يعنـى  . بندى دارد  را توى شيشه بريزيد يخ بزند بعد شيشه را بشكنيد اين آب يك قالب             

ن آمد به شكل من در خارج وقتى بدن من نباشد او به همـين شـكل    روح كه در بدن م    
  .هست

ى اين بدن شده و به اين شكل درآمده قالب مثالى اسـت              بندى كه بوسيله   اين قالب 
گويند حاال كـه روح در       كننده مى  اگر اين باشد ديگر سؤالشان مورد ندارد چون پرسش        

لى وجود نـدارد ايـن آب كـه تـوى           كند؟ قالب مثا   بدن ما است قالب مثالى چه كار مى       
خارجى ندارد كه    شيشه هست يخ هم كه زده باشد چگونه است قالب مثالى هم وجود            

  .كند بگوئيم او حاال چه كار مى
اند از بدن مـديوم خـارج        ى احضار ارواح و ستوپالسم گفته      اما اينكه بعضى درباره   

ندارد و شايد اشتباهى در     هاى علمى هيچ موافقت      شود واقعش اين است كه با جنبه       مى
. فهمـيم منافـات دارد     كار اينها هست و با آن مدارك و آن چيزهائى كه مـا از روح مـى                

در تمـام جاهـاى ايـن شيـشه هـم آب            . روح انسان عين آبى است كه در شيشه هست        
. رود ماند و از بـين هـم نمـى    شكند آب به حال خودش باقى مى وقتى شيشه مى . هست

داننـد يعنـى    تند بين حرفهاى فالسفه كـه روح را اصـالً مـادى نمـى       خواس شايد آنها مى  
كند و روح جسم     اند روح در خارج تجسم پيدا مى       دانند و افرادى كه قائل     جسمانى نمى 

عـالم  «بنابراين از نظر اسالمى و بحثهائى كه ما داريـم و در كتـاب               . است تلفيقى بكنند  
. ن كرديم اين حرفها اصالً صحيح نيـست       ى روايات و آيات بيا     زير سايه » عجيب ارواح 

آيـد   و حرف صحيح اين است كه روح همان طورى كه موقع خواب از بدن بيرون مـى                
آيد منتهى در وقت خواب يك وصلى به نام روح نباتى  موقع مرگ هم از بدن بيرون مى

  . شود به بدن دارد ولى در موقع مرگ آن وصل هم قطع مى
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  :سؤال چهل و دوم
اهميت دادن بـه مـرگ روح، در مقابـل مـرگ جـسم را               

  .توضيح دهيد
   

  :پاسخ
يقين بدانيد كه مرگ روح و از بين رفتن روح اهميتش بيشتر است، تا از بين رفتن                  

اين بدن انسان باألخره از بين خواهد رفت ولى روح هرگز از بين             . جسم و مردن جسم   
گر قابل معالجه نيست ولى هـست و بـراى          رود اگر هم بر اثر غفلت و گناه مرد دي          نمى

آله خطـاب    و عليه اهللا بيند تا جائى كه خداى تعالى به رسول اكرم صلى          هميشه عذاب مى  
  1.چيزى بفهمانى توانى به مرده اى پيغمبر تو نمى: كند مى

اى است كه اگر باالى سرش چه حرفهاى ترسـناك بزنـى و چـه                مثَل او مانند مرده   
بنابراين چيزى كه خيلى ارزش دارد اين است        . كند هيچ فرقى نمى  حرفهاى شاد برايش    

ى نفس كنيم خودمان را به كماالت روحى         كه خود را از خواب غفلت بيدار كنيم تزكيه        
برسانيم و روحمان را به اوج اعال برسانيم شما اگر در دنيا تحقيق كنيد، شايد بـاالترين                 

ى علم اخالق     به آن نيازمند هستند مسأله     ى مردم  ترين علم و علمى كه همه      علم و الزم  

                                                 

y7 ـ1 ¨ΡÎ))) Ÿω ßì Ïϑó¡è@ 4((’ tAöθyϑø9   .80ى ى نمل آيه سوره #$
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مـا  . ى نفس باشد متأسفانه در دنيا يك دانشكده يا دانشگاه در اين مورد نداريم              و تزكيه 
  .از اين جهت خيلى فقير هستيم

اگر كسى بخواهد خودش را بسازد به او اگر گفته شود كه انجام واجبـات و تـرك                  
گويند ولى اگر بخواهيم اين عمل يعنـى تـرك           ى عمل مى   محرّمات بنمايد اين را تزكيه    

  .محرّمات و انجام واجبات مورد قبول خدا واقع شود بايد از درون نشأت بگيرد
گيريم كه باز بايد روح سالم و پاك باشد تـا هـم عمـل مـورد قبـول                    پس نتيجه مى  

  .پروردگار قرار بگيرد و اعمال هم درست انجام شود
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  :چهل و سومسؤال 
  ى مباركه چيست منظور اين آيه

àM ÷‚ x tΡuρ)) ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ ((©Çrρ•‘١  
  آيا خداوند از روح خودش در انسان دميده؟ 

  
  :پاسخ

  : خداى تعالى وقتى روح حضرت آدم را در او دميد فرمود
àM ÷‚ x tΡ uρ)) ÏμŠ Ïù ⎯ ÏΒ ((© Çrρ اين انتساب كه خدا از روح خودش به انسان دميـده بـه             ‘•

نه به اين معنا كـه جزئـى از         . ت است كه او را بر تمام مخلوقاتش شرافت داده         اين جه 
روح خودش را در وجود انسان قرار داده و از خدا كم شده باشد اين انتساب بـه ايـن                    

و ايـن معنـا حتّـى       . خواهد ارزش اين روح را به مـا بـشناساند          است كه خدا مى    جهت
  .ق نشده استى مالئكه و يا مخلوقات ديگرش اطال درباره

بـه  . خواهد عظمت آنها را به ما گوشزد كند        انتسابات ديگرى هم هست كه خدا مى      
السالم را خداى تعالى خون خود دانسته و به خود           طور مثال خون حسين بن على عليه      

الـسالم در زيـارت، بـه حـسين بـن علـى              منتسب فرموده و اهل بيت عـصمت علـيهم        
  .يعنى سالم بر تو اى خون خدا» الم عليك يا ثاراللّهالس«: اند عليهماالسالم عرض كرده

                                                 
  .72ى  و ص آيه29ى ى حجر آيه سوره ـ1
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  حاال چرا خداى تعالى اين خون را به خودش انتساب داده است؟
چون اين خون فقط و فقط خالص براى خدا ريخته شده و كـوچكترين غـشى در                 

  .آن نيست
ى خدا در حالى كه خداونـد عـزّ وجـل خانـه و               يا مثالً بيت اللّه الحرام يعنى خانه      

خواهد ارزش و عظمت كعبه را به ما نشان دهد، لـذا بـه خـودش                 ان ندارد اينجا مى   مك
زيرا زمانى كه حضرت ابراهيم و حضرت اسـماعيل بـا دلـى پـاك و                . نسبت داده است  

قلبى سالم و دلى با اخالص اين خانه را بنا كردند و با خلوص تمام از خدا خواسـتند،                   
پس به خاطر همان خلوص     .  هم از آنها پذيرفت    خداوند. كه اين عمل را از آنها بپذيرد      

كنند و اين    ى خدا و مردم تا روز قيامت دور اين خانه طواف مى            شود خانه  اين خانه مى  
  . نمايند اخالص را ستايش مى
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  :سؤال چهل و چهارم
آيا روح انسان رشدى مانند بدن دارد يا خير و وضـعيت            

چـه صـورتى بـوده و علّـت عواطـف و            روح هنگام تولّد به     
ى انسان در هنگام كودكى چيست آيـا وابـسته           افكار كودكانه 

  به روح است؟ 
  

  :پاسخ
گـردد روح در آن      بچه در سنّ چهار ماهگى كه در رحم مـادر بـدنش تكميـل مـى               

فهمـد   روح به طور كلّى يك موجودى است كه علوم را دريافتـه و مـى              . شود دميده مى 
دانـد اسـتفاده    خواهد كه از آنچه مى نيا يا در رحم مادر يك وسائلى را مى   نهايتا در آن د   
داند فالن غذا خوب است ولى بايد دهنى داشته باشد كه غـذا را بچـشد و                  كند مثالً مى  

. است ولى بايد چشمى داشـته باشـد كـه ببينـد            داند كه فالن رنگ خوب     يا مى . بخورد
كند و ايـن مـسائل را        وان وسيله استفاده مى   روح تا وقتى كه در بدن است از بدن به عن          

باشـد   گذارد و از مغز كه متشكّل از سلولهاى مغـزى مـى            فهمد و به معرض اجرا مى      مى
خواهـد   كند تا پيام را به اعضاى مختلف بدن برساند وقتـى كـه انـسان مـى                 استفاده مى 

ود تـا وقتـى     ش بنابراين وقتى روح وارد بدن مى     . آيد ى احساسات از بدن بيرون مى      همه
شـود ايـن طـور     شود از نظر قد و قواره و حجم مادى زياد و يا كـم نمـى                كه خارج مى  

نيست كه اگر كسى قد بلندى داشته باشد روحش قد بلند باشد و يا انـسان كوتـاه قـد                    
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توانيم بگوييم نصف روحش     روحش كوچكتر باشد و يا اگر كسى پايش قطع شود نمى          
ه   . اتى است كه حساس و دراك و فهيم نيست        نيست اين از خصوصيات روح نب      در بچـ

چهار ماهه هم كه شايد قدش يك وجب نشود و يا ذره در عالم ذر كه خيلـى كوچـك    
است همان حساسيت و دراكيت، همـان فهـم و اختيـار و علـم را دارد و البتـه بـزرگ                      

ت بـزرگ   كند ولى نه از نظر عرض و طول بلكه از جهت علم و كماال              شود رشد مى   مى
  .شود مى

مالئكه و اجنّه هم همين طورند ولى آنها شكل ندارند يك چيزى هستند كه ممكن               
است خودشان را به اشكال مختلف نشان بدهند مثل آب كه در هر ظرفـى بـه شـكلى                   

گيرد كه اسمش را قالب      شود شكل مى   شود ولى روح انسان كه وارد بدن مى        متجلّى مى 
  . گذارند مثالى مى
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  :سؤال چهل و پنجم
ارتباط ارواح در گذشـته اعـم از ملحـدين و مـؤمنين و              

توانند باعـث و بـانى كـار         غيره با جهان چگونه است آيا مى      
  خير يا شرّى شوند؟ 

  
  :پاسخ

اند كه در اين خصوص جواب منفى        اند يك عده اهل عذاب     ارواحى كه از دنيا رفته    
ده بعد از مرگ مثل كسانى كه خواب هستند يا بيهـوش            يك ع . است زيرا آنها گرفتارند   

يـك  . رسـند  شوند و به حسابشان مى     فهمند روز قيامت بيدار مى     هيچ چيز نمى  . اند شده
و تجربه هـم نـشان      1اند فعاليت عده ارواح اولياء خدا هستند كه در فضا و عالم مشغول          

ح با وسائل مختلف به انسان يكولوژى هم گفته كه اين اروااداده و علم روانشناسى و س    
ت و يـك فاتحـه          كنند شما مى   كمك مى  ت        اى مـى   رويد سر قبر ميـ خوانيـد و از آن ميـ

سر . تقاضايتان اين است كه از خدا بخواهد گناهانتان را ببخشد، فالن حاجتتان را بدهد             
ها همين   كنار مرقدهاى امامزاده  . السالم همه اين تقاضا را دارند      ى اطهار عليهم   قبور ائمه 

و اين رسم شـيعه اسـت      . كنار قبور اولياء خدا باز همين تقاضا هست       . كنند تقاضا را مى  
  .كنند واالّ تقاضا معنا ندارد پس آنها كمك مى

  

                                                 
 . كامالً ذكر شد39سؤالروايات آن در پاورقى  ـ1
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گـوئيم در احـضار     اين كـه مـى    . ارواح ملحدين آزاد نيستند كه باعث كار شرّ شوند        
د نه ارواح انسانهائى كه خبيـث  آيند منظور اجنّه و شياطين هستن    ارواح، ارواح خبيثه مى   

يك مشت ارواح سرگردان هستند و در ارتباط با ايـن موضـوع در كتابهـا روى             . هستند
  .اند هاى علمى بعضيها پيش رفته جنبه

آنچـه كـه    . اند هاى بينش پيش نرفته    گويند شنيدن كى بود مانند ديدن روى جنبه        مى
يك . السالم هستيم مثل ديدن است     كنم چون معتقد به كلمات ائمه عليهم       من عرض مى  

مثالً فرض كنيـد يـك نفـر ولـو فاسـق و فـاجر باشـد                 . عده از ارواح سرگردان هستند    
رساند تا وقتى كه انتقام خونش را نگيرد خداى تعالى           شخصى او را مظلومانه به قتل مى      

ن، خواهد مـسلما  اين شخص مى) شود مى اين از روايات استفاده. (گذارد اين را آزاد مى   
يك نفر آمده اين را به خاطر مالش        . مظلوم كشته شده  1.كند فاجر، فاسق باشد فرقى نمى    

يا پولش يا هر چيز ديگرى كشته و اين مظلوم كشته شده، روح اين آزاد است تا انتقام                  
شـما در  . شـود  گويند خـون پايمـال نمـى       حرفى در عوام است كه مى     . خونش را بگيرد  

ى يك گوسفند بيشتر خـون نـدارد،    ايد انسان كه به اندازه هتان مرغ يا گوسفند كشت    خانه
آيد، در بـدن   بينيد گاهى همان روح مقتول مى  ايد، مى  جسد را هم يك جائى پنهان كرده      

  .دهد انسان از زبان انسان خودش را لو مى
. خواهـد باشـد    روح هر كس مـى    . كند گاهى افرادى را راهنمائى به طرف جسد مى       

.  كشته شده باشد، يك فعاليتى دارد كه باألخره قاتل را معرّفى بكندهمين قدر كه مظلوم
در . در دادگاه تمام مدارك من كه طـرف را مـن نكـشتم كامـل بـود                : گفت يك نفر مى  

در : گفت سپس مى . دادگاه هم خيلى ساده عنوان كردم كه به اين دالئل من او را نكشتم             
ل اينكه يك كسى آمد وجود من را در         خواستند رأى بدهند مث    ى آخرى كه مى    آن لحظه 

ايـن عالمتـى اسـت كـه شـخص          . ام اختيار گفتم من او را كشته      فشار قرار داد و من بى     
كند، تا خودش را معرّفـى كنـد، حـاال از هـر              مقتول چون مظلوم كشته شده فعاليت مى      

 فهمـد  دهد كه او حقيقت را مى      مثالً گاهى يك فراست و هوشى به بازپرس مى        . طريقى

                                                 
  .44ى فحه ص60 و جلد230ى  صفحه58بحاراالنوار جلد ـ1
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مثالً بازپرس آمده   . كند هائى فراهم مى   زمينه شود در وجود انسان يك     يا اينكه گاهى مى   
بينيد دقيق رفته آنجائى كـه       كند، ببيند چه خبر است، مى      اين طرف آن طرف را نگاه مى      

انسان هزار جور برنامه اجرا كـرده كـه آن را مخفـى كنـد ولـى او حقيقـت را بدسـت                       
آنهائى كه جنايـت    . اين ثابت است  . گذارند روحهاى سرگردان   اسم اينها را مى   . آورد مى
گيـريم كـه مجبـور       گويند كه ما گـاهى تحـت فـشارى قـرار مـى             كنند، خودشان مى   مى
بنابراين ممكن است شخص مقتول بعد از اينكه قاتلش را . شويم حقايق را بيان كنيم مى

از او را براى عذاب     معرّفى كرد، همانجا روحش از طرف خداى تعالى دستگير شود و ب           
البتّـه بعضيهايـشان ايـن طـور        . ولى تا وقتى كه قاتل را معرّفى نكرده آزاد اسـت          . ببرند
روند  واالّ روح فساق و فجار كه از جهت اعتقادى مشكلى ندارند، به خواب مى             . نيستند

ارواح معاندين و دشمنان و كـسانى كـه         . شوند و روز قيامت با شفاعت وارد بهشت مى       
  . اند و ارواح اولياء خدا هم آزادند ند بعد از مرگ در عذابكافر
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  :سؤال چهل و ششم
گردد و يـك     به طور اختيارى در بدنها داخل مى      » ذر«آيا  

  شود؟  در چند بدن داخل مى» ذر«
  

  :پاسخ
شايد متجاوز از دو هزار روايت خلق       . خداى تعالى روح انسان را در اول خلق كرد        

براى اينكـه روح پـس از خلـق شـدن متمركـز شـود               . كند ح قبل از بدن را تأييد مى      رو
اگر ساختمانهاى بزرگ را در نظر بگيريد بـراى         . اى آفريد  خداى تعالى يك بدنهاى ذره    

گذارند كه ماكت اين ساختمان و طرح        كنند و دم در مى     ديدن تمامش ماكتى درست مى    
شـود كـه     متر در مقابل شما گذاشته مى       در يك  ى اين ساختمان در ماكت يك متر       آينده

  .هر چه اينجا پياده شده در آنجا هم پياده خواهد شد
خداى تعالى براى بدن ما قبل از اين بدن يك چنين ماكتى درسـت كـرد كـه صـد                    

ى خاصى دارد در اين ماكت       اگر صورت يك قيافه   . درصد هم به شكل همين بدن بوده      
ديديد آقاى فالنى بـا      داديد مى  بين خيلى قوى قرارش مى     هم هست كه اگر زير يك ذره      

باشد آن وقت روح را متعلّق بـه ايـن بـدن             آيد مى  اى كه در دنيا مى     همان شكل و قيافه   
اى كه به صورت ماكت خلق فرموده و سپس در اين عالم قرارش              كرد، يعنى به اين ذره    

اى   و وقتـى روح بـه بـدن ذره         .اى از اجزاء همين عالم خاكى ما اسـت         آن بدن ذره  . داد
» عـالم ذر «كردند  اى و روحها با هم زندگى مى تعلّق پيدا كرد عالمى كه اين بدنهاى ذره   

در عالم ذر هم خدا اختيار را به ما داده و هم دستور به مـا داده يعنـى روح                    . نام گرفت 
  .بد بكنيمهمين روح بود، اختيار به ما داده كه هم بتوانيم كار خوب بكنيم هم كار 
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شيطان وقتى كه حضرت آدم را سجده نكرد كار بد و مخالفت را به انسانها به طور                 
شود با خدا مخالفت كرد و خدا هم از همـين جهـت روى گنـاه                 كلّى ياد داد، گفت مى    

پروردگـار در   . چون شيطان سنگ اول را در گناه انـداخت        . شيطان غضب زيادترى كرد   
. كند يعنى گناهانى كه مردم را به گنـاه جـرى كنـد             ىمورد گناهان علنى خيلى غضب م     
خـورد يـا     خورد يا در خيابان به طور علنـى روزه مـى           مردى كه مشروب در خيابان مى     

دهد ولـى آن كـسى       عذابش را چندين برابر قرار مى      كند خدا  معصيتى علنى ديگرى مى   
ت كـه   ى خلوت بخورد عـذاب او همـان مقـدارى اسـ            كه مشروب يا روزه را در خانه      

خداى تعالى دوست ندارد كه معصيت علنى شود، حتّى در محكمه يك     . اند برايش گفته 
كنى گنـاه نكـردى      كند قاضى بايد به او بگويد تو اشتباه مى         نفر آمده اقرار به گناهان مى     

مكرّر نـزد علـى بـن       . زنند، برو  اگر بگوئى اين گناه را كردم حد دارى چقدر كتكت مى          
كنـى   حضرت فرمودند اشـتباه مـى     . تند ما گناه كرديم ما را پاك كن       ابيطالب آمدند و گف   

انـد كـه اثبـاتش       اگر بعضى از گناهان را طـورى قـرار داده         . برو تو پاكى، برو توبه بكن     
اند بايد چهار عادل با چشم خودشان        محال باشد از اين جهت است كه مثالً زنا را گفته          

دادند آن وقت بايد حد زنا بـر مـرد يـا زن             ببينند و اگر اين چهار عادل آمدند، شهادت         
 بشود چهـار    تصادفاً. شود در جاى خلوت پيدا كرد      اوالً يك عادل هم نمى    . جارى شود 

حد زنا صد . عادل در جائى باشند و زنائى انجام شود يعنى تقريبا يك چيز محالى است
 جـارى شـود،     خواهند اين حد   خواهند اين را بگويند و از طرفى نمى        شالّق است و مى   

خواهند معصيتها در بين مردم عادى شـود، بـراى           خواهند معصيتها علنى شود، نمى     نمى
شما اگر يك سيلى    . هايتان هم اين را بدانيد ترساندن بيشتر مفيد است تا كتك زدن            بچه

دانم با تو چـه كـنم او         فهمد آخرش يك سيلى است اما اگر گفتيد من مى          زديد بچه مى  
بنابراين انسانى كه   . شود ريزد و عادى مى    شود كتك زدن ترس را مى      حواسش جمع مى  

اى را دنبال خودش راه      آيد يك عده   كند مثالً خانمى كه بدحجاب بيرون مى       مى معصيت
ى اين گناهان با او شـريك        شوند و در همه    حجاب مى  ى ديگرى بى   اندازد يعنى عده   مى
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 شيطان از اين جهـت كـه در حـضور           .كند پس من هم بكنم     است كه خوب حاال او مى     
©: تمــام ارواح بــشر گفــت Í_ tF ø) n= yz)) ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çμ tG ø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ &((⎦⎫ ÏÛاو را از خــاك خلــق  ١

اى و تكبر كرد و سجده نكرد، رجـيم شـد و گنـاهش               اى و مرا از آتش خلق كرده       كرده
  .بخشيده نشد

شود   ذره وارد بدن مىگردد، همراه با آن   پس روح كه در چهار ماهگى وارد بدن مى        
شود و بدن انسان جداى از  ى پدر و مادر ساخته شده و داراى روح مى بدنى كه از نطفه

بنـابراين  . شـود  شود يعنى روح قبالً خلق شده و بدن بعد خلق مى           روح انسان خلق مى   
اگر سقط جنين شد اگر بعد از چهار ماهگى است مثل انسانى است كه مرده و روحش                 

شود و اگر قبل از چهار ماهگى است يعنى قبل           رود بدنش هم دفن مى     رزخ مى به عالم ب  
از اين كه انسان شود و شكل انسان را به خود بگيرد و جاندار و زنده شود روح هنـوز                    
وارد نشده آن ذره وارد نشده و ممكن است در يك بدن ديگرى وارد شود و اين يـك                   

  2.علقه و مضغه خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .76ى ى ص آيه  سوره12ى ى اعراف آيه سوره ـ1
 توضيحات كامل در مورد عالم ذر در كتب مختلف مؤلّف محترم آمـده ماننـد كتـاب                  ـ2

  .»پاسخها«و » عالم عجيب ارواح« و 2جلد» در محضر استاد«
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  :ؤال چهل و هفتمس
اگر حقيقت انسان روح است پس طهارت ظاهرى مثـل          

  وضو و غسل براى چيست؟ 
  

  :پاسخ
  .طهارت و غسل و وضو دو بعد دارد. وضو و غسل عبادت روح است

  .بعد بندگى و اطاعت پروردگار ـ2بعد نظافت  ـ1 
شـوئيد و    شما كه ابتدا دست و صورت بعد دست راست و بعد دست چپ را مـى               

پس به روح طهارت    . كنيد كنيد، در واقع بندگى خدا مى      بعد مسح سر و بعد مسح پا مى       
شـوئيد از ايـن نظـر        بخشد و چون دست و صورت بيشتر بيرون است و آنها را مـى              مى

  . پاكيزگى بدن است
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  :سؤال چهل و هشتم
آيا اولياء خدا بدون خواست خداوند كـارى را مـستقيما           

  ند؟ ده انجام مى
  

  :پاسخ
كند براى خدا انجام دهد يعنـى روى         كسى است كه هر كارى را كه مى       » ولى خدا «

گـاهى خـدا   . خواست خداونـد هـم دو نـوع اسـت       . محبت صددرصد مطيع خدا باشد    
و اولياء خدا كـارى را بـر خـالف خواسـت خـدا              . خواهد شما كار معينى را بكنيد      نمى
ى  و اولياء خـدا بنـده     . آنها انجام بدهند گناه است    كنند و اگر خدا نخواسته باشد و         نمى

و امـا آنچـه فكـر       . كامل خدا هستند و نبايد كارى را بدون خواست خدا انجـام دهنـد             
توانند گناه بكنند يا كارى را بدون خواست خدا انجام دهنـد             شود كه اولياء خدا نمى     مى

اختيارشـان سوءاسـتفاده    زيرا آنها هم مثل سـائرين اختيـار دارنـد ولـى از               اشتباه است 
  . دهند كنند و بر خالف خواست خدا با اختيار خود كارى را انجام نمى نمى
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  :سؤال چهل و نهم
  ى قلب يعنى چه؟ آيا چيزى جدا از قلب است؟  آينه

  
  :پاسخ

ى قلب هـم     ى قلب، يعنى بايد قلبت مثل آينه باشد و آينه          گويند آينه  خير، اينكه مى  
ى چيزها و دراك نيز هست و مثـل          ى همه  كننده  كه مثل آينه است و منعكس      يعنى قلبى 

دهد، قلب انسان بلكه روح انسان هـم         آينه كه صورتهاى ظاهرى را در خودش قرار مى        
  . دهد دراك است و صورتهاى علمى را در خودش جا مى
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  :سؤال پنجاهم
ـ              سيار شما فرموديد خـارج شـدن روح از بـدن مـؤمن ب

. باشد گيرد و مانند بوئيدن گلى مى      راحت و ساده صورت مى    
السالم از   اما در برخى روايات هست كه حضرات ائمه عليهم        

مانند فرمايش حضرت رسول اكـرم در       . جان كندن بيم دارند   
موقع جان كندنشان كه از سختى جـان كنـدن بـراى امتـشان            

  . ترسيدند مى
  

  :پاسخ
دن مثل بوئيدن گل است در روايت هست ولى ترس از آنچه من عرض كردم كه مر

عذاب الهى در هر حال بايد باشد و ما اگر گفتيم حالت مؤمن در حال جان كندن، مثل                  
امـا مـؤمنى كـه دلبـستگى بـه دنيـا دارد             . است، مؤمن كامل را گفتيم     حالت بوئيدن گل  

اند، ما اينها را نگفتـيم   ساندهالسالم آنها را از جان كندن بيم داده و تر       ى اطهار عليهم   ائمه
كه از جان كندن نبايد بترسند باألخره انسان در موقع جان كندن ممكن است دو حالت                

 آنهائى كه دلشان به دنيا بـسته        داشته باشد، يكى كسانى كه دلبستگى به دنيا دارند، طبعاً         
 يكى از مشكالت اين است    . هست، جدا شدن از همين دلبستگيها خودش مشكل است        

انسانى كه حاضر نيست يك روز از خانـه و زن و            . كه انسان دلش را از محبوبش بكَند      
 اگر بخواهـد    طبعاً. فرزند و وسائل زندگيش جدا شود و اين محبت و دلبستگى را دارد            

. گـذرد  فكر كند بايد براى ابد اينها را ترك كند و از اينها جدا شود، برايش سـخت مـى             
رانسوى آن را نوشته، با اينكه مسلمان نيست، يـك مطلـب            حتّى در كتابى كه يك فرد ف      

افرادى كه دلبستگى بـه دنيـا ندارنـد، فقيرنـد،           : گويد مى. دهد طبيعى و كلّى را شرح مى     
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مالى از دنيا ندارند و در دنيا به اصطالح ثروتى و دلبـستگى ندارنـد، موقـع جـان دادن                    
مال دنيـا زيـاد دارنـد، خانـه و          ولى كسانى كه دلبستگى به دنيا و        . دهند راحت جان مى  

  .كَنند ملك و ثروت دارند، موقع جان كندن سخت جان مى
از . ضمنا سخت جان كندن يك وقت از ديد ما است و يك وقت از نظر واقع است

ديد ما اگر كسى دو سه ساعت در بستر بيفتد و بدنش مرتّبا تكان بخـورد و صـورتش                   
هـوش اسـت و اصـالً چيـزى          چه بسا او بى   . دكن كنيم او بد جان مى     سياه شود، فكر مى   

و اگر ببينيم يك دفعه مرد، چون خون باطنش در باطن و شكمش جمـع    . كند نمى درك
. اينها ظـاهرى اسـت    . به چه صورتش نورانى شد     گوئيم، به  شده صورتش سفيد شده مى    
حتّى چه بسا . شود اين روح است كه با زحمت كنده مى. ولى واقع مطلب ديگرى است

ميرد، بعـد از مـردن تـازه اول جـان            رود و انسان مى    اهى وقتى روح از بدن بيرون مى      گ
به اين معنا كه چون دلبستگى به ماديات دارد، ولو روح را از بدن              . شود كندن شروع مى  

گـاهى  . اند، ولى دلش متوجه اموالش و مـاتركش اسـت و آنجـا گيـر اسـت                 جدا كرده 
 بدنش جدا شده با اينكه آزاد هم هست و روحـى            شود، تا چهل روز روح كسى، از       مى

گـردد   اش مـى   نيست كه در قبر محبوس شود، ولى در عين حال تا چهل روز دور خانه              
هفتم و چهلم بگيريد، كه خيـال       : گويند به همين دليل مى   ). اين مطلب در روايت است    (

تّى باز يك سـال     ح. وفائى از شما نبيند و ناراحت نشود       ايد، بى  نكند او را فراموش كرده    
آيد و اين مـال كـسانى        اش اين طور است كه باز دوروبر اينها مى         گذرد دلبستگى  كه مى 

حتّـى  . گيرنـد  است كه محبت دنيا دارند، به جهت اينكه همه چيـز انـسان را از او مـى                 
كـرديم و   بدنى كه هر روز در آينه نگـاه مـى  . گيرند لباسش را و حتّى اصل بدنش را مى  

ى لبـاس خـراب      اى در صورت نباشد و گوشه      را مواظب بوديم كه لكّه    سر و صورتش    
مانـد و    خـودش مـى   . گذارند گيرند و چيزى برايش باقى نمى      نباشد، اين بدن را هم مى     

خاطر ديد   اين هم به  . ماند گويند، خودش و كفنش مى     اينكه در روايات هم مى    . خودش
براى روح كفـن هـم نيـست،        . درو ما است وگرنه كفن هم با بدن توى خاك از بين مى           

. جز اعمال صالحش، كارهاى خوبش و فكر و اعتقادات صحيحش و ارتباط با خدايش             
آن روح اسـت كـه از       . رود بعد از مدتى كفن از بين مى      . ماند همين براى انسان باقى مى    
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ماند و با زحمت بايد از بـدن و قبـر و             شود اگر دلبستگى داشته باشد مى      بدن خارج مى  
و اگر دلبستگى نداشته باشد، در دنيا هم كه هست انتظـار مـرگ را               . يز دور شود  همه چ 

كشد و به فكر اين است كه هر طور هست خود را از اين قفـس و زنـدان خـالص                      مى
هـيچ وقـت يـك زنـدانى از تـوى           1»الدنيا سجن المؤمن  «واقعا دنيا را زندان بدانيد      . كند

ستگى به ايـن زنـدان دارم و پـشت در زنـدان     زندان بيرون نيامده كه بعد بگويد من دلب   
رود و زنـدان را      انـد، بلكـه او مـى       بايستد و بگويد چرا مرا از اين زنـدان بيـرون كـرده            

خواهـد از ناراحتيهـايش بـراى مـردم شـرح دهـد،              گاهى كـه مـى     گاه. كند فراموش مى 
اگـر  بـه هـر حـال       . در زندان بوديم و اين طور زجر كشيديم و اذيت ديـديم           : گويد مى

انسان دنيا را در همين دنيا مثل زندان تصور كند، وقتى جـان بـه جـان آفـرين تـسليم                     
ولـى اگـر    . شود و مردن براى او مثل گـل بوئيـدن اسـت             روحش آزاد مى   كند، طبعاً  مى

داشته باشد، كه البتّه دنيادارى و كار و كوشش و فعاليت و زحمت بـراى       بستگى به دنيا  
ات با محبت نداشتن به دنيا ندارد، انسان ممكـن اسـت دنيـا را               آورى مال دنيا مناف    جمع

ولى در عين حال دنيا را داشته باشد و بلكه اگر اين فـرد در رأس    . دوست نداشته باشد  
ولـى  . دار باشـد   ى رياسـتها را عهـده      كارهاى مهم مملكتى هم واقع شده باشـد و همـه          

ى مـسلمين اسـت،      السالم كـه خليفـه     همثل اميرالمؤمنين علي  . محبت دنيا را نداشته باشد    
خواهد بـرود    در عين حال وقتى از دار دنيا مى       . تمام مسلمانهاى دنيا زير نظرش هستند     

  .3»طلّقتك ثالثا«: گويد و به دنيا مى2»فزت و رب الكعبه«: گويد مى
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السالم اصحاب و مردم مـسلمان را        ى اطهار و رسول اكرم عليهم      بنابراين وقتى ائمه  
محبت به دنيا نداشته باشـيد، دلبـستگى بـه دنيـا نداشـته              :  كندن بيم دادند گفتند    از جان 

باشيد، تا جان كندنتان آسان باشد و اگر كسى دلبـستگى بـه دنيـا نداشـته باشـد، جـان                     
  . كندنش مثل بوئيدن گلى خواهد بود
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  :سؤال پنجاه و يكم
خوردن مال حـرام و رضـايت نداشـتن پـدر و مـادر از               

  انسان چقدر در استجابت دعا مؤثّر است؟ 
  

  :پاسخ
كنـد و كـسى كـه         خوردن مال حرام انسان را از درگاه پروردگار مطرود مـى           مسلّماً

خورم،   مى من كه مال حرام را    . كند مطرود درگاه پروردگار است، خدا به او اعتنائى نمى        
مثل مشروب ولى از آن طرف دست       . البتّه مال حرام قطعى، يعنى چيزى كه حرام است        

اى  تو كـه مـشروب و مـال حـرام خـورده     . ام كه خدايا حاجت مرا بده  به دعا بلند كرده   
  :فرمايد مطرود خدا هستى خداى تعالى مى

tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù)) óΟ ßγ8 |¡⊥ tΡ $ yϑŸ2 (#θÝ¡ nΣ u™ !$ s) Ï9 óΟ Îγ ÏΒöθ tƒ # x‹≈ yδ((1 و þ’ ÎΤρãä. øŒ $$ sù)) öΝ ä. öä. øŒ r&((2.  

همان . كنيم اند ما هم آنها را فراموش مى يعنى همان طور كه آنها ما را فراموش كرده
  .كنيم طور كه تو ما را ياد كردى ما هم تو را ياد مى

و اصالً به . ى فراموش شده هستند كند كه به منزله خداى تعالى بعضى را مطرود مى
آورد و   مال حرام خوردن اين وضع را بوجود مىطبعاً. كند ها اعتنائى نمىحرف آن

                                                 
 .51ى ى اعراف آيه سوره ـ1

  .152ى ى بقره آيه  سورهـ2
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بدتر از حرام خوردن . رضايت نداشتن پدر و مادر اگر براى خوردن و خوراك باشد
چرا به پدر و مادرى كه اين قدر خداى تعالى سفارششان را كرده است كه . است

Ÿξ :فرموده sù)) ≅ à) s? !$ yϑ çλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ (($yϑ èδö pκ ÷] s?طبعا دعاى . اگر آنها از انسان راضى نباشند١
شود مگر اينكه پدر و مادر از او توقّع گناه داشته باشند، يا  انسان مستجاب نمى

  .جهت نسبت به آنها ظلم بكنند بى

اگر پدر و مادر متدين هستند و پسر يا دختر كار خالف شرع كـرده و بـر خـالف                    
  . شود  كرده، معلوم است كه دعايش مستجاب نمىدستورات اسالم آنها را ناراضى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .23ى ى اسراء آيه  سورهـ1
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  :سؤال پنجاه و دوم
يكى از آقايان كه از جمله اقوام اين حقير است اتاقى از             
منزل خود را انتخاب كرده و شبها به عبادت و نماز پرداختـه          

كند و به عيال و فرزندان خود        و روزها را به روزه سپرى مى      
رد، لطفا بفرمائيد چگونه با ايشان رفتار شود و آيا          توجهى ندا 

  عمل ايشان صحيح است يا خير؟ 
  

  :پاسخ
  :ى  شريفهاتوقتى آي

 ⎯ tΒ uρ)) È, −G tƒ ©! $# ≅ yè øg s† … ã&©! % [` tøƒ xΧ ∩⊄∪   çμ ø% ã—ö tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s† 4((١  

دارد روزى او را    يعنى كسى كه تقوى داشته باشد، خداى تعالى از راهى كه گمان ن             
  .رساند، نازل شد مى

اى كه اين آيه را از پيغمبر شنيدند خانه و زندگى را جمع كردند و بـه مـسجد                    عده
كنيم تقوى يعنى تنها عبـادت كـردن، نمـاز خوانـدن و عبـادت       چون ما فكر مى   . (رفتند

  .معمولى كردن است
تقوى از . نگاه بداردو حال آنكه اصل تقوى يعنى انسان خودش را از اشتباه و بدى       

  .منع كردن و نگهدارى خود از بديها. است» منع«به معناى » وقى، يقى«

                                                 
  .3 و2اتى طالق آي سوره ـ1
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شود، انسان تقوايش    تقوى داشته باشيم و در مسجد از همه جا بهتر مى          : اينها گفتند 
  .اى، حرمى بنشينيم تا تقوى بوجود بيايد در مسجدى، امامزاده. را نگه بدارد

        آله و عليه اهللا اكرم صلى پيغمبر. همه را رها كردندخانه و زندگى و زن و بچه 
  :فرمايد اش مى تعالى درباره كه بهترين خُلق را دارد و خداى

 y7 ¯Ρ Î) uρ)) 4’ n? yè s9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã ((تازيانه را برداشت و با شالّق روى سر آنها آمد كه  ١
اول . اش را انجام بدهد وظيفهچرا اين كار را كرديد؟ و به اينها فهماند كه بايد انسان 

$!: زندگيش را تأمين كند تقدير معيشت كند و حتّى در دعا بايد بگويد oΨ −/ u‘)) $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’Îû uρ Íο t ÅzFψ$# Z((π uΖ |¡ ym.2  

شـود، زنـدگى     مـى  ى نفـس   ام، كـسى كـه اهـل تزكيـه         من مكرّر به دوستانم گفتـه     
كنند كه اگر زنـى اهـل    عضى مردهاى نادان اين طور فكر مىب. اش بايد بهتر شود  داخلى

ما دهها مورد داريم، اينها قبـل از اينكـه اهـل تقـوى              . ريزد تقوى شد زندگى را بهم مى     
بشوند، زندگيشان بهم ريخته بود و بعد خوب شده و مرتّب شده است اگر طبق دستور            

  .شود اسالم عمل بشود، زندگى بهتر مى
: براى زن چه چيـز بهتـر اسـت؟ فرمـود          : ليهاالسالم سؤال كردند  ى زهرا ع   از فاطمه 

گـوئيم واجـب     نمى. شوهر را بايد پذيرائى كرد    . خوب شوهردارى كردن  » حسن التبعل «
 زنـدگى را خـوب برگـزار        بايد حتماً . ولى مستحب است  . اش نيست  است، خير وظيفه  

ديديد كـه متـدين شـده      اگر فردى را    . مرد هم بايد زندگيش را خوب برگزار كند       . كنند
ولى زندگى را ترك كرده است، يا زنى زندگيش را ترك كرد و دنبال عبادت و بنـدگى                  

زندگى جـزو وظـايف و عبـادات انـسان          . رفته، بدانيد كه خدا را به غضب آورده است        
اگر مردى يا زنى زندگيشان را ترك كردند و فقط مشغول عبادت شـدند، اولـين                . است

  .اند اند و انحراف از صراط مستقيم پيدا كرده دهگناه را انجام دا

                                                 
 .4ى ى قلم آيه  سورهـ1

 .201ى قره آيهى ب  سورهـ2
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آيـد، همـسرشان     ما در بين افراد داريم، وقتى اسم تقوى براى مرد يا زنى پيش مـى              
كند كه، همسرم از دستم رفت چرا؟ چون يك عده مردمـى             بدنش شروع به لرزيدن مى    

 مثل اين آقائى كه .اند شوند، اشتباه كرده ى صحيح وارد تقوى مى كه بدون استاد و برنامه
 مفـاتيح را دوره    اند، اتاقى را انتخاب كرده و آنجا نشسته است و دائمـاً            ايشان تذكّر داده  

  .كند مى
اگر مرد به زن بگويد نماز شب نخوان و در كنار من باش و او نماز شـب خوانـد،                    

كـه  (ى شـوهرش     اگر زن بدون اجازه   . عالوه بر اينكه ثواب نكرده، گناه هم كرده است        
السالم ، كه ثواب هزار حـج        به حرم حضرت رضا عليه    ) نرو: گويد روى هواى نفس مى   

  .نويسد هر قدمى كه بردارد، خدا براى او گناه مى. و هزار عمره دارد، برود
در مقابل، مرد اگر بـه زنـدگيش نرسـد و شـئونات همـسرش را رعايـت نكنـد و                     

يتام بدهـد و همـه جـا كـار خـوب      زندگيش را مرتّب نسازد، دائما پولش را به فقرا و ا 
اين شخص گنهكار است و     . رسد اش نمى  اما به زن و بچه    . كند و انسان خوبى است     مى

  .مخارج واجب النفقه، مثل نماز واجب است. خدا از او بيزار است
انـسان تـا وقتـى      . مستحب النفقه، يعنى غير واجب النفقه، مثل نماز مستحبى اسـت          

مثالً موقع غـروب    . تواند نماز مستحبى بخواند؟ خير      مى نماز واجب به گردنش هست،    
حاال بيايد و نماز شب قضا شـده يـا   . ايد آفتاب است و نماز ظهر و عصرتان را نخوانده        

روزى شخصى . شود و اين كار خيلى اشتباه است دو ركعت نماز مستحبى بخوانيد، نمى
هـايش را بـه       خود و بچه   در اينجا سؤال كرده بود كه چرا حضرت على بن ابيطالب نان           

مگـر آنهـا واجـب النفقـه آن         . نازل شد » هل اتى «ى   فقير و يتيم و مسكين داد كه سوره       
  اند؟ حضرت نبوده

اگر مراجعه . حضرت امير مال خودش را داد و مال آنها را نداد: من در جواب گفتم
رت على  خودشان را دادند و آنها به حض       كنيد در روايت داريم، كه حضرت اول غذاى       
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واالّ اين طور نبوده است كه به حضرت زهـرا و امـام حـسن و                . السالم اقتدا كردند   عليه
  1.السالم و فضّه بگويد كه، نانتان را بايد به فقير بدهيد امام حسين عليهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 و  1 حـديث  240ى  صـفحه  35 و جلـد   10 حـديث  389ى  صـفحه  21 بحاراالنوار جلـد   ـ1
  .3 حديث243ى صفحه
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  :سؤال پنجاه و سوم
در يكى از جلسات اسالم و مسيحيت كـه از تلويزيـون            

شد، يكى از گويندگان در مـورد مطـالبى صـحبت            پخش مى 
يهـودى و  . شدم كرد كه، اگر من مثالً در اسرائيل متولّد مى  مى

خالصه، ايمان من مثل فرهنگ من      . يا در اروپا مسيحى بودم    
است و يك چيز فرهنگى است و تابع محـيط زنـدگى مثـل              

و نيـز در    . مثل لباس پوشيدن  . رسومات معمولى جامعه است   
ى سـنّى و     گويند شـصت فرقـه     اد و دو ملّت كه مى     مورد هفت 

. گوينـد  شيعه هست و يك فرقـه درسـت مـى          ى دوازده فرقه 
  . خواستم توضيح دهيد مى

  
  :پاسخ

در يكـى از بحثهـاى اسـالم و    . انـد  انـد و فرمـوده   البتّه همين طور كه ايشان نوشـته      
. ضور داشتم مسيحيت ارتدوكس كه در يونان تشكيل شد و در آن سمپوزيوم من هم ح             

ها اين مطلب را اين طور مطرح كـرد كـه، اگـر مـن در اسـرائيل متولّـد        يكى از گوينده 
شدم باز   بودم يا اگر در يكى از ممالك اروپائى متولّد مى          شدم آيا باز هم مسلمان مى      مى

همان طور كه تحت . ممكن بود آنجا مسيحى و آنجا هم يهودى باشم. هم مسلمان بودم
  .شويم شويم، تحت تأثير دين محيطمان هم واقع مى دمان واقع مىتأثير فرهنگ خو
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ولـى ايـن    . اند ى محترم سؤال ندارند فقط توضيح خواسته       كننده البتّه در اينجا سؤال   
دهد يعنـى    شود به مسائلى كه اهميت نمى      حقيقتى كه انسان در هر محيطى كه متولّد مى        

 صحيح يا نادرستش چيـست؟ طبعـاً      آن قدر برايش ارزش ندارد كه فكرش را بكند كه           
  .شود دهد و فكر هم نكرده است تحت تأثير محيطش واقع مى چون اهميت نمى

ولـى  . دهيد مثالً فرض كنيد شما به درست يا نادرست بودن عيد نوروز اهميت نمى      
ايـد   شما چون اهميت نداده   . كنند در مملكت شما عيد نوروز را خيلى مفصل برگزار مى         

يعنى شما  . شويد ايد شما هم با محيطتان هماهنگ مى        شرّش زياد فكر نكرده    و به خير و   
چهارشنبه سـورى پـيش بيايـد و     كنيد و اگر شب هم عيد نوروز را مثل همه برگزار مى     

اى نيـست    مـسأله . پريـد  ها درست كرده باشند شما هم از روى آتش مـى           آتشى هم بچه  
  .آيد آسمان به زمين نمى

گيـرد بـه خـاطر ايـن اسـت كـه             هنگ و هر چيزى كه قرار مى      انسان تحت تأثير فر   
يعنـى  . گيرد اگر اهميت بدهد تحت تأثير محيط قرار نمى       . دهد اهميت به آن مطلب نمى    

  .شود براى خودش استقالل قائل مى
خورد و حال اينكـه هـوا    ما به هندوستان رفته بوديم در آنجا هيچ كس آب يخ نمى           

ولى ما اگـر در تابـستان آب يـخ          . خوردند  آب يخ نمى   خيلى گرم بود، چرا؟ چون همه     
  .گوئيم آب خوردن اصالً نيست نباشد، مى

. دهـيم  خوريم؟ چون اهميتى به اين مسأله نمـى        چرا آنها آب يخ و ما آب گرم نمى        
آنها هـم از آب گـرم خوشـشان         . برد چون آب يخ بهتر است و انسان لذّت بيشترى مى         

محيط آنجـا ايـن     . دهند  چرا؟ چون به مسأله اهميت نمى      .خورند آب يخ را نمى   . آيد مى
  .كند و محيط ايران هم اين رسومات را ايجاب مى. كند رسومات را ايجاب مى

 من در آنجا به آن آقاى محترم كه از شخصيتهاى بسيار معروف ايران هست و   اتّفاقاً
دينش اهميت ندهـد،  اين اعتراض را داشتم كه اگر انسان به . كرد در يونان سخنرانى مى  
  .كند شود و اما اگر اهميت بدهد از دين واقعى تحقيق مى تحت تأثير واقع مى

اى در اسرائيل و يا در مملكت ديگر متولّد شده است و دين بـراى او اهميتـى                   بچه
اهميتى براى دين قائل نيستيم دين در حاشـيه         . ى ما كه اين طور هستيم      مثل همه . ندارد
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هودى و در ايران مسلمان و در قم اگر باشد شايد شيعه و روحانى بـشود                آنجا ي . هست
ت   ولى اگر شما اهميت بدهيد و مسأله. دهيم چرا؟ چون اهميت نمى   اى براى شما اهميـ

گذارد و شـما كـار خودتـان را          بينيد كه محيط هيچ تأثيرى در شما نمى        داشته باشد، مى  
  .كنيد دهيد و تحقيقتان را مى انجام مى

كنند، يا دين    گيرند، فرهنگ آن محيط را اتّخاذ مى       اينهائى كه در هر محيطى قرار مى      
از نظـر   . شـود  كنند و وضعشان تحت تـأثير آن محـيط واقـع مـى             آن محيط را اتّخاذ مى    

ت بـه    . انـد  اش اين است كه اهميت به آن موضوع نداده         روانى، علّت مهم و ريشه     اهميـ
يك دانشمند اهل تحقيق كه براى او دين در متن زنـدگيش  يعنى  . اند ى دين نداده   مسأله

  .كند ى دين خودش تحقيق مى و متن مسائلش واقع شده در هر كجاى دنيا باشد، درباره
اند و دانشمندانى در همان  اند كه به نفع اسالم تحقيق كرده دانشمندانى در اروپا بوده

شما االن در مملكـت     . اند سلمان بوده اند كه بهتر از ما مسلمانان هستند و م         اسرائيل بوده 
ايد اگر به دينتان اهميت ندهيـد مـسلمانيد و ايـن اسـالم هـم بـدرد                   اسالمى واقع شده  

  .بايد اسالم با تحقيق باشد. خورد نمى
فرض كنيـد  . ارزشى ندارد اگر گفتيد پدر و مادرم مسلمان بودند و من هم مسلمانم   

ايد و پدر و مادرتـان هـم مـسلمان     ولّد شده خودتان را در يك محيط غير اسالمى كه مت        
ى اسالم تحقيق كنيـد،      خواهيد درباره  نيستند و اسالم هم به گوشتان خورده است و مى         

  .آن طور بايد تحقيق كنيد
اين بحث در آن جا مطرح شد و به طور ناقص هم متأسفانه انجام شـد و بـاألخره                   

قـرار بگيـرد، داراى ديـن همـان     مسأله به اينجا منتهى شد كه هر كس در هـر محيطـى            
  .شود و افراد زيادى در انتخاب دين مقصر نيستند محيط مى

دهـيم، تحـت     در همان جا من به ذهنم آمد كه چون ما اهميت به اين مـسائل نمـى                
اعم از فرهنگ و دين و رسومات و خوردنيهـا و پوشـيدنيها             . گيريم تأثير محيط قرار مى   

محيط مـا را تحـت تـأثير قـرار          . اى شما اهميت نداشت   يا چيزهاى ديگر، اگر مسأله بر     
و به دين و فرهنگ و پوشيدن و خوردن         . گيريم دهد و ما تحت تأثير محيط قرار مى        مى

  . كنيم و رسومات آن محيط عادت مى
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  :سؤال پنجاه و چهارم
آيا چيزى كه براى بدن مضرّ است حرام نيست؟ سـيگار           

هدى هنوز بر حرمت آن فتوا      آيا هيچ مجت  . تحقيقا مضرّ است  
بينيم كه سـيگار   نداده است و حتّى بعضى از روحانيون را مى     

  . كشند مى
  

  :پاسخ
بـراى  . دهند البتّه چيزى كه براى بدن ضرر دارد، حرام است و اين را همه فتوى مى              

گرديم به قسمت اول كه آيا هر چيزى كـه بـراى بـدن مـضرّ                 قسمت دوم سؤال، بر مى    
 ضرر داريـم تـا    . گوئيم كه بايد ديد ضرر چقدر است       ست؟ در جواب مى   است حرام ني  

باشيد، يقينا از نظر بـدنى بـراى شـما مفيـدتر            1االن شما اگر زير درختهاى طرقبه     . ضرر
و بـه   . كنيد است تا اينكه با اين گرما اينجا نشسته باشيد، اما اين ضرر را همه تحمل مى               

كنند يـا مـثالً بـا        ولى عقال تحملش مى   . ضرر دارد مثالً چاى   . »يتحمله العقالء «اصطالح  
شـود ولـى تحملـش       اش ناراحـت مـى     داند كه معـده    يك لقمه اضافه خوردن انسان مى     

. خيلى از ضررها هست كه قابل تحمل اسـت  . كند و مثل اين است كه ضررى ندارد        مى
ر را بعـضى    اين حرام نيـست و سـيگا      . دانند يعنى اكثر مردم آن را ضرر قابل توجه نمى        

مـن  . دانند، البتّه اگر از من بپرسيد و كسى در اين مسأله از من تقليد بكنـد                اين طور مى  
دهند، ضـررش    ولى كسانى كه فتوا نمى    . گويم ضررش خيلى زياد است، حرام است       مى

رفتـيم،   يكى از مراجع تقليد كه ما در نجف پاى درسشان مـى           . دانند را آن قدر كلّى نمى    

                                                 
 .باشد طرقبه يكى از شهرهاى ييالقى اطراف مشهد مقدس مى ـ1
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بحث كه استعمال توتون آيا حرام است يـا خيـر؟ ايـشان بـه شـوخى                 ايشان در همين    
اگر براى كشيدن چپق نباشد، من از خواب بيدار         ) كشيدند خودشان چپق مى  : (گفت مى
بعضى اين طور هستند، ما ميهمانى داشتيم نصف شب در اتاق تاريك سيگار             . شوم نمى
  .كشيد مى

كننده، آيا ضرر    بينيم كه اطباء حاذق تحقيق    بايد ب . البتّه اين فتوا مربوط به اطباء است      
اگـر آن انـدازه باشـد كـه         ) اند البتّه در كتابها هست و نوشته     (دانند؟   سيگار را چقدر مى   

يا مـثالً اگـر     . ولى اگر قابل تحمل است    . شود  حرام مى  شرعاً نبايد تحملش كرد، خوب   
كند يا خيـر؟ يعنـى        مى اين طور بگوئيم كه آيا سيگار عمر انسان را ولو يك ساعت كم            

كشد، با شرائط مساوى آيا به يـك         كشد و ديگرى سيگار مى     دو نفر كه يكى سيگار نمى     
گوينـد، عمـر كـسى كـه سـيگار           بعضى مـى  . كنند كه البتّه اين بعيد است      ميزان عمر مى  

خواهد بميرد و ما االن او را كـشتيم          اگر كسى يك ساعت ديگر مى     . كشد كمتر است   مى
  .كند ت؟ اين هم كشتن تدريجى است چه فرقى مىآيا جايز اس

گويند ما از شما     كشند مى  زيرا آنهائى كه سيگار مى    . خواهيم فتوا بدهيم   اينجا ما نمى  
كشند و مربوط بـه حرفهـاى مـا          كشند كه نمى   كنيم، آنهائى هم كه سيگار نمى      تقليد نمى 

  .نيستند
كـشند،   كه سيگار مـى   خالصه، سيگار كشيدن كار خوبى نيست و همان كسانى هم           

خود من از آن كـسانى هـستم كـه اگـر            . گويند كار بدى است، مخصوصا در مجامع       مى
ل مـى      كسى در مجلس سيگار بكشد، حالم بهـم مـى          كـنم و چيـزى هـم        خـورد، تحمـ

  . ناراحت و اذيت هستمگويم، ولى واقعاً نمى
ـ    را ديدم و فكر مـى     (يكى از علمائى كه االن در مشهد هستند          شان زيـادى   كـردم اي

ايشان مجبور شد بنشيند، بعد ديدم حـال تهـوع          . كشيدند در جائى سيگار مى   ) گويند مى
  .كند اذيت مى بعضيها را خيلى. به ايشان دست داد و خيلى حالشان خراب شد

در مجالس و ماشينها و هواپيماها نبايد سيگار كـشيد و بحمداللّـه بعـد از انقـالب                  
  . ار در بين مردم كم شده استى سيگ خيلى خوب شده و مسأله
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  :سؤال پنجاه و پنجم
  تواند خودش، خودش را قصاص كند؟  آيا انسان مى

  
  :پاسخ

قـصاص بايـد    . تواند اين كار را بكنـد      حتّى يك فرد ديگرى هم نمى     . شود خير نمى 
ى شرعى باشد و حاكم شرع حكم بدهد و اين كار را بكنند، تا قصاص                 با محكمه  حتماً
تـوانم او را     اى زده، دستم را قطع كرده، من نمى        مثالً كسى به من صدمه    . وب شود محس

او بايد به محكمه برود و شكايت كند، قاضى قضاوت كند و قـصاص در               . قصاص كنم 
ه   . ى شرعى باشد كـه از طـرف حـاكم شـرع تعيـين شـده اسـت                 محكمه در زمـان ائمـ
آوردنـد،   خـدمت اميرالمـؤمنين مـى     قـاتلى را     السالم هم همين طور بـوده، مـثالً        عليهم

حتّـى غيـر مجتهـد      . كـشتند  بردند مى  بعد او را مى   . دادند حضرت حكم به كشتن او مى     
  . تواند حكم قصاص را صادر كند نمى
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  :سؤال پنجاه و ششم
  آيا طالى سفيد براى مرد اشكال دارد؟ 

  
  :پاسخ

براى مرد  . كند ش فرقى نمى  حال سفيد و زرد   .  بگويند، طال است   هر چيزى كه عرفاً   
گويند، بلكه آن فلز ديگرى است يعنـى همـين           اگر به طالى سفيد طال نمى     . حرام است 

به اين فلز هم طالى سـفيد       . اند طور كه نفت را طالى سياه و جنگل را طالى سبز گفته           
  . اگر به اين صورت است اشكالى ندارد. گويند مى
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  :سؤال پنجاه و هفتم
را مجتهدين در ميان خود شخصى را به عنوان مجتهـد       چ

اى بـه نـام     در ميان مردم مسأله    تا بعداً . كنند اعلم انتخاب نمى  
آيا در اين مـورد كنـار       . مجتهد اعلم و شناخت آن پيش نيايد      

  گذاشتن شخصيت و تواضع كردن بهتر نيست؟ 
  

  :پاسخ
اجتهـاد يعنـى يـك      . الت نـشود  اى را آقايان بايد بدانند، تا اين قبيل سؤا         يك مسأله 

دوره درسهاى طلبگى خواندن از ادبيات و بعد معانى و بيان و رجـال و اصـول فقـه و                    
 به اين شخصى كه اين كارهـا را     . فقه و بعد حكمى را از آيات و روايات استنباط كردن          

 گاهى  اگر مجتهد اين است، طبعاً    . ى مجتهد همين است    خالصه. گويند كرده مجتهد مى  
 بعضى از جهاتى كه در انسان هـست، در فتـوايش و در اظهـار نظـرش بوجـود                    اوقات

  .آيد مى
ى مسائل مختلف اسالمى داريم كه مجتهد بايد اينها را           مثالً روايات متعددى درباره   

و از  . اجتهاد يا از طريق استنباط احكام است، يا در آيات و يـا در روايـات               . اجتهاد كند 
طبيعى است كـه اخـتالف بوجـود        . حكمى را استنباط كند   آيات و روايات مجتهد بايد      

يـك  . آيد و اختالف اين طور نيست كه انـسان بتوانـد از اخـتالفش صـرفنظر كنـد                  مى
ى فـالن    مجتهد از آيات و روايات اين طور تشخيص داده است كه حكم خـدا دربـاره               

ـ   اگر يقين كند كه حكم پروردگار اين است، آيا مى         . موضوع اين است   ه مجتهـد   تواند ب
كنيم  گذاريم و هر چه شما بگوئيد ما عمل مى         ديگر بگويد كه اين حكم خدا را كنار مى        

. ى اجتهاد بر مجتهـد حـرام اسـت         شود و تقليد با داشتن اجتهاد و قوه        اين كه تقليد مى   
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يكـى طبـق اسـتنباط خـودش        . پس بنابراين دو مجتهد كه در يك مسأله اختالف دارند         
حكم، حكمى است كه ذات مقدس پروردگار فرموده اسـت و           نظرش اين است كه اين      

، حكمى است كـه     )حكم مخالف نظر آن مجتهد    (ديگرى هم معتقد است كه اين حكم        
در اين صورت دو    . ذات مقدس پروردگار فرموده است و روز قيامت بايد جواب بدهد          

بكنند و اين توانند از مطلب خودشان صرفنظر  مجتهد كه با يكديگر اختالف دارند، نمى      
نيست كه باألخره يك نفرشـان از        ى يك ساختمان   مثل يك اختالف دو مهندس درباره     

كند اين طور    كند و ديگرى از نظر خودش صرفنظر نمى        نظر خوب خودش صرفنظر مى    
من كان  «كنيم كه    و ما اين فكر را نبايد داشته باشيم، مجتهدى كه ما وصفش مى            . نيست

مخالف هواى نفس، ) خود نگهدار( مجتهد اين طورى كه صائن دو1» ...من الفقهاء صائنا
مطيع امر پروردگار، اين طور شخصى اگر حكمى را گفت، حكم خدا را گفته اسـت و                 
ديگرى هم همين طور حكم خدا را گفته است حال از كجا اختالف بوجود آمده است،   

جود آمـده، شـايد بـه       دانستند از كجا اختالف بو     توانيم بفهميم، اگر خودشان مى     ما نمى 
توانند از نظر خودشان صرفنظر بكنند، صـرفنظر كـردن هـر             اينها نمى . رسيدند جائى مى 

يك از آنها مثل اين است كه انسان از حكم خدا صرفنظر بكند پـس ايـن معنـا را اگـر                      
شد كه تواضع بكنند از نظر خودشان،        كسى متوجه شود، ديگر اين مسائل را كه آيا نمى         

حـال شـايد بگوئيـد كـه چـرا در           . شـد  ند، يا ديگرى چه بكند، مطرح نمى      صرفنظر بكن 
احاديثنـا صـعب    «: انـد  السالم فرموده  اوالً خود ائمه عليهم   . كنند روايات اينها اختالف مى   

تواند اين   روايات ما بسيار مشكل و صعب و مستصعب است، هر كسى نمى           2»مستصعب
و متشابه است و عالوه بر اين زمان مـا           ممثل آيات قرآن داراى محك    . روايات را بفهمد  

ى هـدايت از ميـان مـا         السالم مقدارى فاصله دارد و سرچـشمه       با زمان اهل بيت عليهم    

                                                 
 .12 حديث88ى  صفحه2بحاراالنوار جلد ـ1

ر در ايـن    احاديث بسيار زيادى تا حد تـوات      . 1 حديث 183ى  صفحه 2بحاراالنوار جلد  ـ2
الـسالم   ان حـديثهم علـيهم    « بـا عنـوان      26، باب 2خصوص رسيده است كه اغلب آنها در جلد       

 .موجود است»  ...صعب مستصعب و
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غائب است مجتهدين مجبورند، آنچه كه در روايات هست و آنچه كه در آيـات قـرآن                 
  .آيد بنابراين اختالف پيش مى. هست، از آنها استفاده كنند

اند كه ما القاء خـالف در        چند پهلو است و گاهى خودشان فرموده       روايات ما    واقعاً
  1.كنيم تا در اطرافش بحث كنيد بين شما مى

توانستند حقايق را صريح  السالم در تقيه بودند و نمى ى اطهار عليهم گاهى ائمه
السالم بوده است، روايتى يا حكمى را با تقيه گوش  بگويند و كسى كه خدمت امام عليه

السالم بوده است و  كرد و كسى ديگر كه در خدمت امام عليه داد، همان طور نقل مى مى
اند، او هم همان  فرموده اند و صريح مطلب را مى كرده السالم آن وقت تقيه نمى امام عليه

مثالً براى . اند كرده است و باألخره هر دو نظريه را براى ما نقل كرده طورى نقل مى
ى شيخين  السالم و عرض كرد شما درباره ت امام صادق عليهنمونه شخصى آمد خدم

. اينها دو امام عادل بودند» كانا امامين قاسطين عادلين«: گوئيد؟ حضرت فرمود چه مى
اند و وقتى كه آن شخصى كه در  ظاهر مطلب اين است كه آنها رهبران عادلى بوده

د كه شما چطور اينها را راوى سؤال كر. مجلس بود و طرفدار شيخين بود، بيرون رفت
اينها امام كه : فرمود» كانا امامين قاسطين عادلين«: گوئيد دانيد و مى دو امام عادل مى

öZπبعضى از مردم، امام براى آتش هستند  فرمايد كه بودند؟ چون خداى تعالى مى £ϑ Í←r&)) 

šχθ ããô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9 ش جهنّم دعوت يك عده از امامها هستند كه مردم را به آت) 2))#$
ى عادالن چطور؟  هنّم كلمهاند براى رفتن به ج امام هستند و جلو افتاده. كنند مى

اند چون عدالت  به هر حال عادل3.اينها از حقّ عدول كردند به باطل: حضرت فرمودند
  .شود از عدول گرفته مى

  
  

                                                 
 .15 حديث233 صفحه2 بحاراالنوار جلدـ1

 .41ى ى قصص آيه  سورهـ2

 .150 حديث286ى  صفحه30 بحاراالنوار جلدـ3
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  :گويد يا در شعر فارسى، اين شعر از سعدى است كه مى
  »مرغ هوا را نصيب ماهى دريا               نوازى گى و بندهاز ره بخشند«      

  :كه از آن سه معنا ممكن است بدست بيايد يكى اينكه بگوئيم
  مرغ، هوا را نصيب، ماهى، دريا              نوازى از ره بخشندگى و بنده      

  .شود و ماهى دريا يعنى مرغ نصيبش هوا مى
   مرغ هوا را، نصيبِ ماهى دريا             ازىنو از ره بخشندگى و بنده      

خـورد و    يعنى ماهى دريا مرغ هوا را مـى       . شود يعنى مرغ هوا نصيب ماهى دريا مى      
  .خورند هاى كوچك را مى بعضى از ماهيان هستند كه پرنده

   مرغ هوا را نصيب، ماهى دريا               نوازى از ره بخشندگى و بنده     
  .شود يا نصيب مرغ هوا مىيعنى ماهى در

سه معنا منظور سعدى     اينجا البتّه مسأله خيلى مهم نيست و ممكن است بگوئيم هر          
خواست حكم خـداى تعـالى    اما اگر مى. بوده است و يا اينكه هر سه معنا درست است    

طبعا اخـتالف   . فهميدند از اينجا استخراج بشود و هر كدام از اين دانشمندان چيزى مى           
آيد و از اين بهتر اين را بدانيد كـه اتّحـاد و اتّفـاقى كـه بـين مراجـع تقليـد و           پيش مى 

اگـر  . اى از دانشمندان علوم مختلف دنيـا نيـست         در بين هيچ دسته   . بزرگان دين هست  
مثالً بگوئيد دلـم    . كسالتى را با خصوصياتى كه در شما هست       . قبول نداريد تجربه كنيد   

يك نسخه بـه شـما      . پيش دكترى برويد  . خصوصيتكند، به اين صورت و اين        درد مى 
دهد و در همان ساعت به مطب دكتر ديگرى مراجعه كنيد و همان مطالب را بگوئيد  مى

به مطب ديگـرى برويـد و       . دهد ى ديگر از او بخواهيد او هم يك نسخه مى          يك نسخه 
ارم كه ى ديگرى بگيريد و سپس اين سه نسخه را پهلوى هم بگذاريد، من يقين د نسخه

  .كند اين سه نسخه در داروها و در تشخيص فرق مى
به شرط اينكـه بـا      (شما زمين معينى، مثالً چهارصد مترى را به چند مهندس بدهيد            

. كننـد  هايتان را هم بدهيد ببينيد چقـدر بـا هـم فـرق مـى      و خواسته) هم صحبت نكنند 
وضـيح المـسائل    انـد كـه يـك كتـاب ت         مراجع تقليد ما به قدرى وحدت را حفظ كرده        

اسـم ايـن كتـاب را حتّـى عـوض           . انـد  نوشته) اللّه عليه  ةرحم(مرحوم آقاى بروجردى    



  ــــــــــــــــــــــــ    سؤال ديني78پاسخ به ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           125   

كننـد و بـااليش را امـضاء         اند را عوض مـى     اند و فقط اختالفات جزئى كه داشته       نكرده
همين است و فرمايش ايشان درست است و مختصرى كه           نمايند كه نظر و فتواى ما      مى

دشمن وقتى كه   (بنابراين به اين مسائل نبايد دامن زد        .  اين است  ما با هم اختالف داريم    
و مراجـع تقليـد مـا يكـى از        ) خواهـد بگويـد، بگويـد      كنـد هـر چـه مـى        صحبت مـى  

 سـال  1300خصوصياتشان و بلكه دليل بر حقّانيت مذهب شيعه اين است كه از حدود     
اند بـا   اند و فتوى داده وده سال قبل تا به حال مشغول اجتهاد ب1350قبل تا به حال يا از    

  1.اند كمترين اختالف و با بهترين وضع رهبرى جامعه را به عهده گرفته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . داده شده استاين سؤال قبل از انقالب اسالمى ايران پاسخ ـ1
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  :سؤال پنجاه و هشتم
آيا بر كسى كه استعداد درس خواندن دارد واجب است          

توانـد از علـوم رايـج در         دروس علميه را بخواند يا نه؟ مـى       
  اهد انتخاب نمايد؟ دانشگاهها هر كدام را بخو

  
  :پاسخ

درس علمـى شـايد     (كسى كـه اسـتعداد دارد و زمينـه هـم بـرايش فـراهم اسـت                  
دادند كـه واجـب    بعضى از علما فتوا مى) منظورشان همين درسهاى علوم اسالمى باشد    

  .است
من پدر و مادرم راضى هستند      : اى كه آمد گفت    مرحوم آيت اللّه خوانسارى به طلبه     

. واجـب اسـت  : بخوانم ايشان فرمودنـد   ش را دارم كه درس حوزه را      و من هم استعداد   
گوينـد   همين علم را مى   » طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة       «: اينكه روايت دارد  
  .نه علوم ديگر را

علوم ديگر واجب كفائى است ولى اين علم بر همه واجب اسـت و واجـب عينـى          
ه مثالً اگر در اين شهر طبيـب نـداريم بـر    ى كلّ گفته شد   چنانكه در روايت كلمه   . است
ى مردم واجب است كه طبيب بشوند و اگر يك نفر طبيب شد و براى مردم كـافى       همه

ى مسائلى كه مايحتـاج مـردم    و همين طور بقيه. شود بود، وجوبش از ديگران ساقط مى     
سـت و   كسى كه استعداد و آمادگى دارد، اگر واجب نباشد مقدم بر علوم ديگـر ا              . است

اما علوم قرآنى و علم دين و علم اعتقادات و علم تهذيب نفس بر همه واجب است كه  
  . يا تفصيالً و يا اجماالً آن را ياد بگيرند
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  :سؤال پنجاه و نهم
اطاعت افضل از مفضول از لحـاظ فقهـى چـه صـورت             
دارد؟ و ايــن مــسأله در مــسائل سياســى و رهبــرى سياســى 

 افـضل از مفـضول در مـسائل         شـود  چگونه اسـت؟ آيـا مـى      
  سياسى هر چند مقام رسمى داشته باشد اطاعت كند؟ 

  
  :پاسخ

افـضل يعنـى    . دهم تا معنى سؤال معلوم شود      ابتدا من افضل و مفضول را شرح مى       
يـا يكـى خـوب و ديگـرى         . آن كسى كه بهتر است و مفضول آن كسى كه بهتر نيست           

  .خوبتر است
  .ند از خوب پيروى بكندتوا آيا خوبتر مى: اند سؤال كرده

شخـصى در يـك    گـاهى . اين خوبى و خوبترى را بايد ببينيم در چه جهتـى اسـت          
جهت خوبتر از شخص ديگرى است كه همان شخص در جهت ديگرى خوبتر از ايـن            

يعنـى افـضل    . است ممكن است يك مرجع تقليد در مسائل فقهى و عبادى اعلم باشـد             
د و بالعكس كس ديگرى در مسائل سياسى اعلم ولى در مسائل سياسى وارد نباش    . باشد

بنـابراين ايـن شـخص را كـه         . و افضل است ولى در مسائل فقهى اعلم و افضل نيست          
اين شخص در اين جهت افضل      . شود بگوئيم كه مفضول است     گفتيم افضل است، نمى   

واالّ پيـروى   . باشد از آن است و آن شخص در آن جهت ديگر افضل از اين شخص مى              
نه اينكه بخواهد مـا     . ز مفضول در يك جهت و در يك موضوع عقالً غلط است           افضل ا 

  .حكمى بدهيم
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داخـل  ) كـه الزم نيـست اعلمـى باشـد        (در نمـاز جماعـت      : حتّى در روايت است   
جمعيت يك اعلمى جزء مأمومين باشد، غير اعلم امام بشود و هـر دو نفـر آنهـا عـادل             

شود اينها مردمان احمقى هستند  علوم مىاين دليل بر حماقت آن جمع است و م     . هستند
مقـدارى از ايـن هـم ممكـن اسـت شـامل             (اند و    كه اين اعلم و عالم را عقب گذاشته       

لذا در اسالم و مـذهب شـيعه        . اند و آن جاهل را جلو گذاشته     ) برادران اهل سنّت بشود   
عدالت، علم، حتّى سيادت و زيبائيهاى ظـاهرى را حتّـى بـراى امـام جماعـت افـضل                   

اى  ى خصوصيات مثل او باشد، ولى داراى قيافـه       اگر در بين اينها كسى از همه      . دانند ىم
اش بهتر است جلـو      گويند آن كسى كه قيافه     مى. كند است كه مردم را خيلى جذب نمى      

يك . در اقرء بودن نه اينكه غلط بخواند      . قرائتش بهتر است جلو برود     يا كسى كه  . برود
شود امام جماعت شود ولى گاهى كسى قرائتش بهتر           نمى خواند كه  وقت كسى غلط مى   

به هر حـال پيـروى افـضل از مفـضول را عقـل              . كند است و رعايت تجويد را بهتر مى      
  .گويد غلط است مى

ولى در بخش ديگر فقه، مثالً بخـش سياسـت    . در يك بخش يك مرجع اعلم است      
: گوينـد  ر اينجـا مراجـع مـى      د. تواند حلّ و فصل امور را بكند       آن قدر كار نكرده و نمى     

توانيد در آن بخشى كه او اعلم است از او و در بخشى كه ايـن اعلـم اسـت از                      شما مى 
  . اين تقليد بكنيد

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ــــــــــــــــــــــــ    سؤال ديني78پاسخ به ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           129   

  
  
  

  :سؤال شصتم
در مورد تحصيالت خواهران عنايت بيشترى بفرمائيـد و         

چون بعضى  . اى در نظر نيايد    توضيح بيشترى بدهيد كه شبهه    
  نياز به خانم است مثل طبابت و معلّمى؟ از جاها هست كه 

  
  :پاسخ

اسالم مانع تحصيل هيچ كدام نشده      . زن و مرد در تحصيالت و علم مساوى هستند        
گـوئيم،   بلكه هر دو دسته را تشويق نموده و اگر ما براى تحصيل علم چيزى مـى  . است

اسـالم  هـم خانمهـا و هـم آقايـان هـستند و شـايد در                . منظورمان تنها مـردان نيـستند     
ى زهـرا    فاطمـه  اول. انـد داريـم    هائى از خانمهـائى كـه بـا سـواد و عالمـه بـوده               نمونه

السالم است و در غير معـصومين خانمهـاى          عليهاالسالم كه در رديف معصومين عليهم     
ريـاحين  «اى مثل حضرت زينب و ام كلثوم هستند و چنـد جلـد كتـاب بـه نـام                     فاضله
. ى باسـواد، پـر اسـتعداد اسـت         ، خانمهاى متدينه  هست كه تمام شرح حاالت    » الشريعة

خانم و آقا در تحصيالت علوم دينى مساوى هستند و بر تمام آنها واجب عينى است و                 
فرق واجب عينـى    . در تحصيالت علوم مادى براى خانمها و آقايان واجب كفائى است          

كه براى مردم   اى آن كارهائى را      و واجب كفائى اين است كه در واجب كفائى اگر عده          
مـثالً  . شود الزم است انجام دادند و نياز آنها رفع شد، از ساير مردم وجوب برداشته مى              

اند و   ى طب درس خوانده    در اين شهر ده تا طبيب نياز است و ده نفر دانشجو در رشته             
اند و مردم بيشتر از اين نيازى ندارند در اينجا بر ساير مردم واجـب نيـست                  طبيب شده 

اما در علوم دينى چون هر فردى نـسبت بـه وضـع خـودش مكلّـف                 .  بشوند كه طبيب 
بايد همه از علوم اسالمى و دينى به نحو تفصيل و يا الاقل به نحو اجمال مطّلـع                  . است
  . باشند
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  :سؤال شصت و يكم
شنيدن صداى زن به طور مستقيم و غير مستقيم و يـا از             

هوت آيـا حـرام     طريق راديو و تلويزيون به قصد ريبـه و شـ          
است؟ بفرمائيد اگر حرام است چون زندگى ما با اين مـوارد            

هـاى   زياد مواجه است چه بايد بكنيم؟ مـثالً اخبـار و برنامـه            
يعنـى راهـى   (صدا و سيما آيا راهى براى اين مـوارد هـست     

اى براى اين صداهاى مشكوك كه       و چاره ) براى حالل بودن  
  انگيز است يا نه؟  شهوت

  
  :پاسخ
واالّ اگر زن بود او هـم       . كننده چون مرد بوده، اين طور سؤال كرده است         ه سؤال البتّ

اين سؤال را بايد بكند كه صداى مرد هم به قصد شهوت شنيدنش، حرام اسـت فرقـى                  
  .كند، صداى مرد را زن و صداى زن را مرد به قصد شهوت بشنود نمى

كـه بـشنود ممكـن      گاهى بعضى از افراد مريض، حتّى مردى صداى مردى را هـم             
به طور كلّى هر چه كه قصد ريبه و شهوت در آن پيش آيد . است به قصد شهوت باشد

  .حرام است
اند، با وضعى كه ما مواجه هستيم كه در صدا و سـيما مـثالً زنهـا                  حاال ايشان نوشته  

آيا راهى بـراى    . انگيز هست  پشت راديو و تلويزيون هستند و شنيدن صدايشان شهوت        
نش حالل بشود هست، يا خير؟ راهش اين است كه به قصد شهوت انـسان               اينكه شنيد 
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. انـدازد  ولى بدانيد تنها صدا انـسان را بـه شـهوت نمـى            . گوش نكند، راه ديگرى ندارد    
شنوند و دسترسى به     خيلى كم افرادى هستند، صداى زن را كه از راديو و تلويزيون مى            

آيـد،   و اگر قـصد شـهوت مـى       .  است آن ندارند برايشان قصد شهوت بيايد، خيلى بعيد       
يـا اينكـه    . راهش اين است كه يا راديـو را قطـع كننـد و تلويزيـون را خـاموش كننـد                   

خودشان را درست كنند مرضهاى روحى را تزكيه كنند كه به اصطالح به قصد شـهوت               
يا اينكه مجتهدى پيدا شود كه اينها را حـالل          . من راه ديگرى سراغ ندارم    . گوش نكنند 

   .بداند
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  :سؤال شصت و دوم
دستور دادن به بسيارى از افراد مانند پـدر، زن، بـرادر و             
بچه و زحمت دادن به بندگان خدا كـه ايـن قـدر در اسـالم                

  مذمت شده است، آيا حرام است يا مكروه؟ 
  

  :پاسخ
اين يك  . ندك گاهى انسان نهى از منكر مى     . كند دستور دادن با زحمت دادن فرق مى      

ى ديگـر دسـتور دادن اسـت كـه اينهـا             اين طريقه . كند امر به معروف مى   . دستور است 
  .واجب است و اگر زحمت هم بشود اشكالى ندارد و نه حرام و نه مكروه است

يعنـى اينكـه كـسى را زحمـت         . و اما زحمت دادن به بندگان خدا، بـراى خـودش          
گويـد، آن آب     ثالً ليوان آب آنجا است مى     م. دهد، براى اينكه نفعى به خودش برسد       مى

راضـى نباشـد و نخواسـته باشـد ايـن كـار را بكنـد و شـما                    البتّه اگر او  . را به من بده   
. كند را ضايع بكنيد، البتّه جايز نيـست        مجبورش بكنيد و حقّ همين شخصى كه كار مى        

ه طـرف راضـى   مگر اينكه مزدى به او بدهيد و قرارداد با او ببنديد و هر نوع زحمتى ك          
نباشد، انسان حقّ ندارد به بندگان خدا بدهد و زحمت دادن به طور كلّى بدون رضايت                

كند كه برادر يا پـدر يـا         فرقى هم نمى  . خود طرف جايز نيست چه كم باشد و چه زياد         
زن يا فرزند باشد، مگر اينكه قراردادى داشته باشند و مزدى در مقابلش بدهيد يـا روى      

  .براى انسان انجام بدهند و راضى به اين كار و زحمت باشندمحبت كارى را 
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مثل زن و شوهر، زن هيچ الزم نيست كه كـوچكترين كـارى در خانـه بـراى رفـاه                    
ى وسائل زنـدگى، كوچـه و بـازار رفـتن، هـيچ              جارو كردن، آشپزى، تهيه   . شوهر بكند 

ت خـودش   ولـى اگـر روى رضـاي      . ضرورتى ندارد كه زن انجام بدهد و كار زن نيست         
و پـيش خـدا     . انجام داد اين نه تنها اشكالى ندارد، بلكه خوب است و مدح شده است             

خواهم بر مـرد   كنم اجرتى مى هم اجر دارد و اگر گفت كه من در مقابل كارهائى كه مى            
باألخره انسان اگر به بنـدگان      . اينها كلّيات مسأله است   . الزم است كه اجرت او را بدهد      

اگـر  . ورتى كه آن طرف راضى به اين زحمت باشد، جايز اسـت           خدا زحمت داد در ص    
شود، جايز نيست و اگر راضى نباشد حـرام و اگـر راضـى باشـد                 بدون مزد راضى نمى   

  .حالل است
كنند، بـه    خيلى استفاده مى   اند و  البتّه بعضى از همين دوستان هستند كه خود راضى        

ه،    . را انجام بـده   ... ر و   گويند اين كار و آن كا      دهند و مى   ديگران دستور مى   ايـن روحيـ
ى بدى اسـت كـه هميـشه بـارش را بـه روى دوش مـردم بينـدازد و خـودش                       روحيه
شود  اين روحيه بدى است و اين را مى       . طلبى كند و كارش را مردم انجام بدهند        راحت

  . گفت كه مكروه و گاهى حرام است
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  :سؤال شصت و سوم
درج و چاپ اسماء خداونـد و آيـات         نظر شما راجع به     
  شود چيست؟  احترامى مى قرآن كه اكثرا به آن بى

  
  :پاسخ

ه                . احترامى نكنيـد   نظر من اين است كه بى      هـر جـا كـه اسـم خـدا و پيـامبر و ائمـ
. خواهند بگويند كه چـاپش نكننـد، خيـر         البد مى . احترامى نشود  السالم هست بى   عليهم

قـرآن چـاپ    . ى ديگـرى اسـت     حترامى كردن مسأله  ا چاپ كردن يك مسأله است و بى      
شـود، در يـك      اينكه نمـى  ! احترامى شود؟  نكنند كه ممكن است بدست كفّار بيفتد و بى        

شـود؟   مـى  احترامـى  الـسالم را ننويـسند كـه بـى         كتاب اسم خدا و پيغمبر و ائمه عليهم       
شـود    مـى  ى شيطان سبب   كم اين وسوسه   ها، در نتيجه كم    مخصوصا كتابهاى درسى بچه   

  .كه اصالً اسم خدا و دين از بين مردم بيرون رود
شـود، جنابعـالى دسـت       اند، گاهى مـى    در كتاب مدارس كه اسماء مقدسه را نوشته       

زند اشكالى   وضو به آن مى    بچه دست بى  . حرام است نبايد بزنيد   . زنيد وضو به آن مى    بى
فى است، مثالً اگر انـسان ده       ى عر  احترامى كردن يك جنبه    بى. ندارد، بچه مكلّف نيست   

كيلو روزنامه پائين پايش باشد و بخوابد كه صد مورد اسم خدا هم در آن هست، عرفـا   
احترامى شده است ولى اگر يك ورق قرآن پائين پايش باشد            گويند به اسم خدا بى     نمى

 احترامـى كـرده    گويند به قـرآن بـى      و بخوابد يا پايش را به طرف آن دراز كند، عرفا مى           
السالم و بـه قـرآن       احترامى به اسم خدا و پيغمبر و ائمه عليهم         هر چه كه عرفا بى    . است

ه علـيهم            در روزنامه . بگويند نبايد بشود   الـسالم را    ها آيات قرآن و تفسير و اسـامى ائمـ
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اندازند به شما ربطى ندارد، نه به مـن          اگر مى . بنويسند، شما روزنامه را زير پايت نينداز      
  . نه به شمامربوط است

ه                   من وقتى روزنامه را نگـاه مـى        كـنم اگـر جـائى را ببيـنم قطعـا اسـم خـدا و ائمـ
كـنم و پـائين پـايم        السالم دارد، روزنامه را هم مثـل كتابهـاى ديگـر احتـرام مـى               عليهم
  كنم، چه اشكالى دارد؟ اين اندازه هم احتياط مى. گذارم نمى

رفته بودم كه به بدنم بمـالم ديـدم         من سدر گ  : گفت كرد مى  يكى از دوستان نقل مى    
  .بقّالى توى ورق قرآن پيچيده است

بنـابراين  . پس ورق قرآن چاپ نشود، چون ممكن است يك نفر اين كـار را بكنـد               
احترامى كردن به اسماء خداوند، چون بعضى شـياطين هـستند كـه از ايـن راه وارد                   بى
السالم و آيات    اسامى ائمه عليهم  ها مسائل دينى و      خواهند كه در روزنامه    شوند و مى   مى

قرآن كم باشد و هميشه مسائل خارج از كشور، صحبت بشود و هيچ صـحبت از ديـن                  
آيد مسئول اسـت     خير، تمام صحبتها را بكنند و كسى كه روزنامه به دست او مى            . نشود

احترامـى صـدق     اى كه بـى    آن هم اندازه  . احترامى نكند  كه به اسم خدا و آيات قرآن بى       
  . دكن
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  :سؤال شصت و چهارم
ى  پوشيدن و پوشش همسر يـك روحـانى آيـا بـا بقيـه              

  خانمها فرقى دارد يا نه؟ 
  

  :پاسخ
زن يك روحانى بايد حجابش صد درصد بهتر از ديگران باشد يك روحانى مسئول 

تر كار بد از همـه بـد اسـت و از روحـانيون بـد              (دانند   دين است و مردم او را الگو مى       
ى  خودشان، فرزندانشان، همسرشان بايد خيلى بيشتر رعايت كننـد و ايـن جنبـه             ) است

  . كند ولى روى جهات شرعى فرقى نمى. اخالقى دارد
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  :سؤال شصت و پنجم
حكم بوسيدن دست و پا چگونه است؟ اگـر زن و مـرد             
دست يكديگر را ببوسند يا پدر و مادر دسـت فرزندشـان را             

  د اشكال دارد يا خير؟ ببوسن
  

  :پاسخ
 مراجـع تقليـد      اشكالى نـدارد و اساسـاً      بوسيدن دست در مورد پدر و مادر احتراماً       

بوسى انسان از ظالمين آن هم به خاطر دنيـا حـرام             ولى دست . اند حكم به حرمت نداده   
  .است

ر دانـستند و اجمـاالً فكـ      البتّه مرحوم آيت اللّه بروجردى، بوسيدن پـا را حـرام مـى            
الـسالم   ى اطهار علـيهم    ائمه. (شود كنم، حتّى به قصد ثواب جايز باشد و بدعت مى          نمى

. ى افراد معمولى حتّى اگر عالم باشد حـرام اسـت           درباره ولى) با افراد ديگر فرق دارند    
مگر اينكه به شخصى ظلم كرده باشيد و بخواهيد عذرخواهى كنيـد كـه ايـن اشـكالى                  

  .ندارد
امـا در خـصوص دسـت    . ن تواضع و خضوع نباشد اشكال نـدارد  و نيز اگر به عنوا    

شـود پيـامبر را منظـور كـرد          بوسيدن به خاطر تواضع و خشوع براى غير كسانى كه مى          
را بـه   ) روحى فـداه  (مثالً بعضى از علما و مراجع تقليد و نايب امام زمان            . اشكال دارد 

 پيـامبر اسـت، انـسان       خاطر اينكه دست نايب امام زمان اسـت و امـام زمـان جانـشين              
ى آنها  چون رواياتش اين است كه دست كسانى كه بواسطه. بوسد اين اشكالى ندارد مى
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كـه علمـا و مراجـع بـزرگ و سـادات را             . شود بوسيدنش اشكالى ندارد    پيامبر قصد مى  
زن و شـوهر اگـر      . آله هـستند   و عليه اهللا اند چرا كه فرزند و وصى رسول اكرم صلى         گفته

اينها تواضعى در مقابل هم بـه آن        . بوسند، عيبى ندارد   ر را روى محبت مى    دست يكديگ 
بوسد اگـر تواضـعا نباشـد اشـكالى          يا پدرى اگر دست فرزندش را مى      . صورت ندارند 

  . ندارد
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  :سؤال شصت و ششم
  آيا ديدن موى زن غير مسلمان گناه است يا خير؟ 

  
  :پاسخ

اشـكال  : گوينـد  ى علما مى    نامحرمِ مسلمان را گناه دارد و همه       ديدن مرد، موى زن   
ولى . گويند، بدون شهوت اشكال ندارد دارد، در باب زن غير مسلمان بعضى از علما مى

  .گويند كال اشكال دارد بعضى از علما مى
ديدن موى سـرش    . در هر حال اگر آن زن مسلمان باشد و او را اكثر مردم بشناسند             

  .شناسند اشكال ندارد ولى اگر نمى.  و هيچ جايز نيستگناه دارد
اما گاهى يك عده از زنها در تلويزيـون هـستند كـه از موهـاى مـصنوعى اسـتفاده                    

آيد و  چرا كه اگر مو ديده شود زينت براى آنها به حساب مى. كند كنند كه فرقى نمى مى
حرم بپوشاند و در مورد قرآن شريف هم صريحا فرموده كه زن زينت خود را بايد از نام

آنها واجب است كه تمام صورتـشان       . گذارند زنهاى عرب كه زينتشان را روى بينى مى       
  .را بپوشانند

انـد كـه     اما اگر صورت زينت نداشته باشد، بعضى از علما احتيـاط وجـوب كـرده              
گوينـد پوشـاندن تمـام صـورت         صورتشان را بپوشانند و بعضى ديگر از علما هم مـى          

  . تواجب نيس
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  :سؤال شصت و هفتم
آيا عالقه به موسيقى جزء غرايز انسان است؟ اگر هست          

  چرا حالل و حرام دارد؟ 
  

  :پاسخ
هر صدائى  . گيرد هاى موسيقى قرار مى    شود روى يكى از نت     هر صدائى كه بلند مى    

چـون  . خوش آمدن از موسيقى متعارف، جزء غرائـز انـسانى نيـست           . يك آهنگ است  
السالم و اولياء خدا بايد      ى اطهار عليهم    انسانى كاملش، در پيامبر اكرم و ائمه       هاى غريزه

آيـد و ايـن جـزء        البتّه انسان از چيز خوب و صداى خوب خوشش مى         . ظهور پيدا كند  
هاى روز قرار بگيرد، اين جـزء   اما اينكه حتما تحت عنوان يكى از موسيقى. غرائز است 

اى ديـدم وقتـى يـك        در مجلّه . انات اثر بيشترى دارد   چون در حيو  . غرائز حيوانى است  
يـا فـرض كنيـد      . گذارند كه زودتر تخـم بكنـد       خواهد تخم بكند، آهنگى مى     مى مرغى

برخى حيوانات با آهنگهاى مختلف حركات مختلفى دارند حيوانات تحت تأثير آهنگها            
خوانـدم و    ىمن در باغى م   : گفت كسى مى . گيرند و صداها، مخصوصا موسيقيها قرار مى     

. ى حيـوانى دارد   هـاى روز جنبـه     موسيقى. بلبلها دور من روى درختها جمع شده بودند       
آن مقدار كه حالل است عيب ندارد، كـه انـسان اسـتفاده             . اين غذاى روح انسان نيست    

كند و آن مقدارى كه حرام است، طبعا مثل غـذاى جـسم اسـت اگـر گرسـنه هـستيد،                     
  . توانيد بخوريد  غذاى حرام را نمىتوانيد غذاى حالل بخوريد و مى
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  :سؤال شصت و هشتم
 رواج يافتــه طــرز صــحيح حجــاب اســالمى كــه اخيــراً

  . چيست؟ تشريح بفرمائيد
  

  :پاسخ
. ايم كه حاال حجاب اسالمى داشته باشيم مگر تا به حال ما حجاب كفرى داشته

 اكرم هم به حجاب اسالمى آن است كه خدا به پيغمبرش در قرآن فرموده، پيغمبر
اند و اوصيائشان هم در ضمن روايات و آيات قرآن در اختيار مراجع  اوصيائشان فرموده

. اند هيچ چيز ديگر نيست اند و مراجع تقليد هم در كتابهايشان فتوا داده تقليد گذاشته
اگر بنا باشد يك حجابى را براى ما از ممالك خارج همان طور كه لباسها و مدهائى كه 

داشتيم  آورند بياورند ديگر ما حجاب اسالمى نمى شود از خارج مى عوض مى هر روز
  :فرمود، كه و خدا در قرآن در چند آيه بيان نمى
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طبق اين آيات پوشاندن زن تمام بدنش را از نامحرم واجب اسـت، حـاال هـر چـه                   
در گوينـد زن را در سـياهچال چـا         خواهند بگذارند، بگذارند بعـضى مـى       اسمش را مى  

در يـك مملكتـى كـه بايـد طبـق نظـام             . دانم كنند، اين مطلب را قرآن گفته من نمى        مى
اسالمى حركت كنند اگر يك نفر، يك قلم شكسته، گفت كه حجاب معنايش اين است               

. ى انسانيت خارج بشود بايد به او توجه كرد         كه يك زن برود توى سياهچال و از دائره        
 ضروريات اسالم حرف زده و شما مراجعه كنيد بـه           اين بر خالف دين مقدس اسالم و      

مراجع تقليد، اهل فتوى، آنهايى كه از مـذهب اطّـالع           . گويند كتب فتوائى ببينيد چه مى    
فرمايند، هر كس يكى از ضروريات دين مقدس اسـالم را منكـر بـشود                دارند، اينها مى  

چون اين يكـى    . يمحجاب اسالمى و غير اسالمى هم ندار      . كافر است و مسلمان نيست    
بنابراين حجاب غير اسالمى نداريم خدائى كه       . از خصوصيات دين مقدس اسالم است     
بدون حجاب در جامعه، بيايد مردها با چشم بد          خالق بشر است، حساب كرده، اگر زن      

مثالً زن  . زنها اين خصوصيت را دارند و نگوئيد كه اين طور نيستند          . كنند به او نگاه مى   
ه پشت ميز نشسته را نگاه كنيد ببينيد آرايش كرده آمده يا نه؟ مردها اين كار         كارمندى ك 

اى بـا    ى شـوهرت يـا بـه اصـطالح برنامـه           خواهى بروى خانـه    تو كه نمى  . كنند را نمى 
نويـسى   خواهى بـروى در اداره ماشـين       مى. شب زفافت هم كه نيست    . شوهرت ندارى 

ى دبـستانى روزى بـه مـن         ارد؟ يك بچه  كنى، پس اين قيافه و اين آرايش چه معنائى د         
  .من در مدرسه آرايش كردن را ياد گرفتم: گفت مى

نه، ما يك خانم معلّمى داريم صـبح اول وقـت           : از مادرت ياد گرفتى؟ گفت    : گفتم
آيد در كـالس، مـدتى جلـوى         كند، مى  آيد، مثل اينكه جاى ديگرى آينه پيدا نمى        كه مى 

او آنجا مشغول كار اسـت و       . شود  آينه رويش به ما مى     ولى در . آينه، پشتش به ما است    
ها آرايش كـردن يعنـى       جلو اين بچه  . كنند من ياد گرفتم چطور صورتشان را نقّاشى مى       

خواهيد عفّت و عـصمت      كنيد؟ غير از اين است كه مى       چه؟ چرا خودتان را آرايش مى     
 بـه خـدا معتقـد نيـست     حتّى همان كه(ى زمين    عمومى را از بين ببريد، تمام مردم كره       

.) مثل حيوانات زن و مرد با هم معاشرت كنند بد است          . بندوبارى بد است   بى: گويد مى
مرد هم وقتـى زن جـوانى را        . آيد بيند، خوشش مى   زن وقتى مرد را مى    : گويد اسالم مى 
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آلـه   و عليـه  اهللا رسول اكـرم صـلى    . شود شهوتش هم تحريك مى   . آيد بيند خوشش مى   مى
يكى از صحابه هم پهلوى ايـشان ايـستاده         . اى سؤال كرد   آمد، مسأله  دند، زنى ايستاده بو 

حضرت يك نگاهى به اين صحابه كردند ديدند كـه دقيـق دارد بـه ايـن زن نگـاه                    . بود
روزى . چون شيطان ممكن است از اين راه تو را گول بزند          . نگاه نكن : فرمودند. كند مى

ى بغلـى هـم    كوپه. جوانى با پيژامه نشسته بود. رفتيم در يك قطارى بوديم و داشتيم مى   
مأمور قطار آمد به اين     . حجاب چطور است   دانيد كه زن بى    مى. چند تا زن نشسته بودند    

امـا ايـن جـوان      . من هم تأييد كردم   . شلوارت را بپوش، اين طور بد است      : جوان گفت 
. د ايـن بـد نيـست   شو اين زنها تا باالى زانويشان ديده مى: گفت عصبانى شده بود و مى  

خواهيد زن و مرد  چرا اين طور؟ اگر مى. ام تا پشت پايم آمده اين بد است من كه پيژامه
بعـضى از   . تـر از مردهـا باشـند       چرا بايد زنها برهنـه    . مساوى باشد خوب مساوى باشد    

خواهـد   زنى كـه مـى   . آزادى باشد . اند كه مساوى باشد     فرموده مراجع تقليد همين اخيراً   
حجاب اسالمى معنايش اين اسـت كـه آنچـه          . ته باشد، حجاب داشته باشد    حجاب داش 

گويند همان باشد و اين حجاب هم در كتاب توضيح المـسائل نوشـته               مراجع تقليد مى  
اند همان حجاب اسالمى است و اگر غير از آنچـه            هر چه را مراجع تقليد فرموده     . شده

از نظر تمام خصوصياتى كه ما بخواهيم اند از نظر عقل، از نظر دين  مراجع تقليد فرموده
ى بزرگ خيلـى     بر فرض يك نويسنده   . ملزم شويم، غلط است و هيچ نبايد تبعيت كرد        

عاليقدرى هم نوشته باشد كه حجاب اسالمى آن طور است به فرض مجتهد هم باشـند                
ت كـنم      تقليد بنده و شما نيستند و من از ايـشان نمـى            ايشان مرجع  ايـشان . تـوانم تبعيـ 

  . فتوايشان براى خودشان و براى زندگى خودشان فقط مفيد است
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  :سؤال شصت و نهم
ى اسـالمى،    احتياج مبرمى هست به داشتن يك روزنامـه       

شود و در بين افـراد مـسلمان         چرا در اين مورد كوشش نمى     
  وجود ندارد؟ 

  
  :پاسخ

و » نسل نو«ى   مجلّهالبتّه مجالّت اسالمى هست البتّه در يك سطح خيلى محدودى،
شود، هست   كه به عربى پخش مى    » الهادى«ى   مجلّه. هست» پيام شادى «،  »مكتب اسالم «

اما . شود و نشرياتى هم به طور مجانى بين افراد از طرف همين كانون و غيره پخش مى               
ى اسـالمى آن اسـت كـه واقعـا      ى محترم بوده، روزنامـه  اى كه نظر سؤال كننده   روزنامه
بـود و   » نداى حقّـى  «يك  . اى بود  در گذشته چنين روزنامه   .  اسالم را پخش كند    معارف
و اگـر كـسى االن مطّلـع        . ى ديگرى بود كه متأسفانه االن نيست و توقيف شـد           روزنامه

بايد بگوئيم   اطّالع است يا اين را     ى اسالمى نيست از سياست بى      نباشد كه چرا روزنامه   
خواهـد از مـا حرفـى گفتـه          وارد شده، يا اينكه مـى     كه اين شخص از خارج ايران تازه        

  1.شود
تـوانم   من ايـن حـرف را مـى       (» آتش به جان شمع فتد كين بنا نهاد       «: گوئيم بلى مى 

  ).بگويم
                                                 

آمدنـد   مى» كانون بحث و انتقاد دينى «اند كه آن روزها به       منظور مأمورين ساواك بوده    ـ1
  .كند كردند تا ببينند طرف در بعد سياسى چگونه فكر مى و سؤاالتى مطرح مى
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در يك مملكت شيعى مذهب در يك مملكتـى كـه مـردم همـه شـيعه و مـسلمان                    
ن را در آن    هستند، جدا يك روزنامه نداشته باشيم كه مراجع تقليـد فتواهـاى جديدشـا             

و چـون ممكـن اسـت كـسى         . ى قم در آن پخش شـود       ى علميه  اخبار حوزه . نقل كنند 
ى  اخبار حـوزه  . ها اسالمى است چون مال مسلمانها است       ى اين روزنامه   بگويد كه همه  

آقايان اهل علمى كه شـايد در ايـران پنجـاه           . ها پخش شود   ى قم بايد در روزنامه     علميه
دانشگاهها نيستند، چطور بـراى دانـشگاهها زمـان كنكورشـان و            هزار باشند و كمتر از      

كنند؟ ولى از حوزه، از اسالم، از مجـالس          ها درج مى   ى خصوصياتش را در روزنامه     بقيه
نويسند خوب آيا اينها هم اهل ايران هستند يا خير؟ پـس اخبـار اينهـا                دينى چيزى نمى  

ها چه وقت است؟ شما تا به حـال در          تعطيلى تابستان آن  . هم بايد در روزنامه درج شود     
خوب به هـر حـال اينهـا در تمـام           . ايد شروع درسهاى حوزه كى است      ها ديده  روزنامه

ى  حـوزه  شوند آيا در قم چه خبرهائى هـست، اخبـارى كـه در ايـن            مملكت پخش مى  
 سـال   1400گـذارى كـرده و       السالم پايه  بزرگ اسالمى، اين مركزى كه امام صادق عليه       

ت             . گذرد ر عمرش مى  تقريبا ب  اين دانشگاه قديمى، از اين دانشگاه پر ارزش و پـر اهميـ
اللّه بروجردى   آيت. گيرد، براى غربت اسالم    اش مى  گاهى انسان گريه  . هيچ خبرى ندارد  

آيت اللّه ميالنى، آن مرجـع  . اين مرجع بزرگ تقليد، آن مرجع تقليدى كه در مشهد بود      
اينهـا اصـالً زنـدگى      .  سـيد ابوالحـسن اصـفهانى      بزرگى كه در نجـف بـود آيـت اللّـه          

شان را بـراى مـردم نگوينـد آيـا شـرح زندگيـشان               يك شرحى از زندگانى   ! اند؟ نداشته
  !كرد؟ طورى بود كه مردم را از راه منحرف مى

ولى فالن هنرپيشه كه چندى قبل در اروپا از دنيا رفت و مال مملكت ديگرى بـود                 
بـازى   يك انسانى بود كه قدرى مـسخره     . اتى داشت او خصوصي . او شرح زندگى داشت   

. كـرد  گرفت، مردم را سـرگرم مـى       خنداند و وقت مردم را مى      آورد و مردم را مى     در مى 
اللّه بروجردى كه آن همه مـؤثّر بـود و تمـام علمـاء،      اما آيت. چطور او شرح حال دارد 

قابـل عظمـتش تعظـيم    دانشمندان حتّى پاپ، كشيـشها، اسـقفها، كاردينالهـا تمامـا در م        
اين مراجع فعلـى هـيچ   ! شرح زندگى نداشت كه در يك روزنامه نوشته شود       . كردند مى

هيچ حرفى براى اين مردمى كه همه مقلّد اينها هستند          . هيچ اخبارى ندارند  . ايده ندارند 
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ام و به اصطالح مـن تـابع او          ى او را به گردن انداخته      من مقلّدم يعنى من قالّده    . ندارند
ايـد   اى ديده  آخر اينها هم به تابعينشان حرفى ندارند بزنند، شما در هيچ روزنامه           . تمهس
هائى كـه فعـالً     ايد؟ پس اين روزنامه    هيچ ديده . فتوائى از يك مرجع تقليد نقل بشود       كه

ى  اما روزنامـه . گوئيم نباشد، باشد هاى سياسى مملكت است ما نمى    هست اينها روزنامه  
يـك  . ى دل دوسـتمان را بـشكافم       خواهم قدرى سـؤال و عقـده       ىدينى هم باشد من م    

هاى مراجـع را بيـان بكنـد در ايـن            ى دينى كه فتوا و احكام نقل بكند خواسته         روزنامه
شود و شأن مراجع تقليد هـم بـاالتر از ايـن اسـت كـه در ايـن                    ها كه نقل نمى    روزنامه
ل اينكه يك صفحه مختص     ها عكس آنها درج گردد و فتوايشان نقل شود و حا           روزنامه

آن بـراى همـان     . هاى سينماهاى خـارجى و زنهـاى عريـان اسـت           هنرمندان و هنرپيشه  
ى مـستقلّ    امـا يـك روزنامـه     . هـائى كـه هـست باشـد و شـايد هـم الزم باشـد                برنامه

اش  كثيراالنتشارى مردم شيعه الزم دارند كـه بداننـد امـروز مرجـع تقليدشـان خواسـته                
امـا حـاال چـرا نيـست؟        . الزم اسـت  .  و حرفى در آن نيـست      چيست؟ اين مسلّم است   

. كارم، وقـت نوشـتن آن را نـدارم         حالم و با آنكه بى     بنده بى . انشاءاللّه تقصير بنده است   
زننـد   بـا مـردم حرفـى نمـى    . حرفى هم با مردم ندارم، مراجع هم حرفى با مردم ندارند          

  1.دانيد اش را خودتان مى  بقيه!مردم هم با مراجع تقليد كارى ندارند؟. كارى ندارند
  
  
  
  
  

                                                 
پاسخ داده شده و » كانون بحث و انتقاد دينى«ان رژيم ستمشاهى در   اين سؤال در دور    ـ1

منظور از نقل آن اين است كه مردم قدردان نعمت انقالب باشند و بدانند كه بر امت اسـالمى         
در گذشته چه گذشته است و امـروز بـه خـاطر نهـضت روحانيـت چـه امتيـازاتى دارنـد و                       

  .ندا ها اسالمى شده بحمداللّه اكثر روزنامه
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  :سؤال هفتادم
گيرنـد آيـا حـرام       دهند و بهره مـى     وامهائى كه بانكها مى   
  شود؟  است و ربا محسوب نمى

  
  :پاسخ

ولى چون زيـر نظـر مجتهـدين و اطّـالع           . من زياد به وضع فعلى بانكها آگاه نيستم       
منتهـا بايـد    . صل كار، البد درست اسـت     شود، بايد بگوئيم ا    مقام معظّم رهبرى اداره مى    

هر قانونى در ايـن مملكـت االن        . اند كار را انجام دهند     اى كه به آنها داده     طبق آن برنامه  
رود و سـپس زيـر نظـر      اين طور است كه اول به مجلس و بعد به شوراى نگهبـان مـى              

. كنـد  بيق مى و اينها هر كدامش با اسالم و قانون اساسى تط         . شود واليت فقيه بررسى مى   
.  بايد با اسـالم تطبيـق كنـد        نيست شوراى اسالمى است، طبعاً     چون شورا، شوراى ملّى   

دانـستند چـه كـسانى را        ها، منتخب مردم هستند و مـردم هـم نمـى           اگر بگوئيم نماينده  
اند خيلى خوب، از اينجا به شـوراى         انتخاب بكنند و آدمهاى مجتهدى را انتخاب نكرده       

مجتهـدين ايـن    .  شش نفرى كه در شوراى نگهبان هستند مجتهدند        اين. رود نگهبان مى 
دهند، بعد هـم بـا داشـتن واليـت فقيـه             كنند و با اسالم تطبيق مى      حكم را تصويب مى   

مانـد بـا اينهـا       ديگر مشكلى نمـى   ) يعنى تصرّف در تمام مملكت از نظر احكام اسالم        (
شود گفـت     صحتى هست نمى   دانند اين اندازه حمل بر     ديگر الاقل براى كسانى كه نمى     
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مگر كسى بداند اشتباهى در كار است كه بايد فورا به شوراى نگهبان اطّـالع               . كه نيست 
  .اند كه تصحيح شود كنند، تا معلوم شود اشتباه كرده داد و آنها هم بررسى مى

احكـامى كـه از مجلـس و        . حتّى بدبينها نسبت به حكومت، بايد اين را قبول كننـد          
اين مسلّم است   . گذرد، اقال مطابق فتواى يك عده از مجتهدين است          مى شوراى نگهبان 

اى مجتهـد هـستند در       در مجلس هم عـده    . اى از مجتهدين است    دليلش هم وجود عده   
الاقل از نظر احكام آنچه كـه االن        . شوراى نگهبان هم اعضايش حتما بايد مجتهد باشند       

مگر كارهـائى   . ك عده از مجتهدين هست    شود مطابق فتواى ي    در اين مملكت انجام مى    
دانـيم خانمهـاى بـدحجاب،       مـثالً مـا مـى     . كه هنوز جو راه را برايشان باز نكرده است        

حجاب نيـست و بايـد از        كنند واالّ مجلس تصويب كرده كه اين طور وضع         بدعمل مى 
اين كارهاى گناهى كه در مملكـت ممكـن اسـت انجـام             . جهت حجاب درست باشند   

گويند شطرنج چطور؟ آن هم      اط به دولت و حكومت ندارد، حتّى بعضيها مى        شود، ارتب 
هـاى   اين حرفهـا بعـضيهايش وسوسـه      . حلّيتش مطابق فتواى بعضى از مجتهدين است      

خواهد كار نكنيم، تنبلـى كنـيم، نمـاز و عبـادات را              ى ماها دلمان مى    همه. شيطان است 
خواهـد   اساسا هميشه انسان مى   . زيمانجام ندهيم و گناهش را هم به گردن شيطان بيندا         

گوئيم چرا نمـاز شـب نخوانـدى؟         مثالً مى . نواقص خودش را بر گردن ديگرى بيندازد      
. دهد يا نه؟ تنبلـى نكـن       تو بلند شو ببين خدا به تو توفيق مى        . گويد خدا توفيق نداد    مى

يا نه؟ يا   بعد ببين خدا توفيقت داده است       . وقتى بيدار شدى، فورا بلند شو و وضو بگير        
خيـال  . حـضرت رضـا مـرا نطلبيـده       : گويـد  آيى؟ مى  چرا به مشهد براى زيارت كم مى      

اند اگر طلبيده كه هميشه طلبيده، اگر هم نطلبيده كـه            كند وقتى كه آمده او را طلبيده       مى
خواهـد   مـى . يعنى چرا حـضرت رضـا نطلبيـده       . اى خود آمده  االن هم نطلبيده است بى    

تـازه سـر عقـل      . شيطان نگذاشته : گويد لى آدم خوبى باشد مى    خي. خودش را تبرئه كند   
اره و تنبلـيم نگذاشـت           . آيد البتّه صد درصد عقل نيست      مى روز . بايد بگويـد نفـس امـ

گويد من گفتم اين كار      او مى . شويم محكوم هم مى  . كند قيامت شيطان ما را محاكمه مى     
ايد كه تبليـغ      در هيچ منبرى ديده    شما. تو نه مرا ديدى نه مبلّغ داشتم      . را بكن تو كردى   

  .كنند شيطان را بكنند؟ الاقل در مملكت اسالمى نمى
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تو چطور گوش به حرف من كردى؟ آن وقت         . من نه كتاب داشتم   : گويد شيطان مى 
زد، هم كتاب داشت و هـم   خدائى كه هم مبلّغ داشت، هم خودش دائما با تو حرف مى     

اش  چطور گوش به حرف او نكردى؟ ما همه       . صد و بيست و چهار هزار پيغمبر داشت       
يك دفعه بگو آقا من تنبلـى كـردم،         . خواهيم گناهمان را به گردن اين و آن بيندازيم         مى

  .يا تنبلى كردم كه بلند نشدم نماز شب بخوانم. به مشهد نيامدم
آيـد كـه     خدا از اين مـسأله آن قـدر بـه غـضب مـى             . اخالق انسانها اين طور است    

š: رت يونس به همين جهت گرفتار شد، تـا گفـت          حض. حساب ندارد  oΨ≈ ys ö6 ß™)) ’ ÎoΤ Î) 

àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 وقتى كه گفت خدايا تو پاك هستى و مـن جـزو ظـالمين               $#1
غم را شما   (هر وقت هم خواستيد از غمى نجات پيدا كنيد          . خداوند نجاتش داد  . هستم

: فرمايـد  كـه مـى   صريح قـرآن اسـت      ) ايد خودتان براى خود بوجود آورده     Ï9≡ x‹ x. uρ)) 

© Å√G çΡ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 تو خدايا پاكى، من تقـصير دارم، تـا         » سبحانك«مؤمنين هم بگويند     2))#$
خدايا چـرا مـن ايـن       : گويد ها را انسان زده و بعد مى       ى حيله  همه. من او را نجات دهم    

ذكر يونسيه  سرت را به سجده بگذار و       . خواستى اين كارها را نكنى     مى. قدر ضرر كردم  
  . اش نجاتت بدهد را بگو تا خدا طبق وعده

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .87ى ى انبياء آيه سوره ـ1

 .88ى ى انبياء آيه  سورهـ2
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  :سؤال هفتاد و يكم
اكنون كه نظام جمهـورى اسـالمى در كـشور مـا حـاكم              

آيد كه نظـر حكومـت بـا نظـر           گاهى مسائلى پيش مى   . است
ى بانكها، سؤال ايـن      مرجع تقليد ما متفاوت است مثل مسأله      

  يت دارد و حجت است؟ است كه نظر كدام يك از آنها حج
  

  :پاسخ
البتّه قرار بود از روز اول كه نظر حكومت اسالمى، بـا نظـر مرجـع تقليـد مخـالف             

اين سؤال هم به نظر     . اصالً انقالب براى همين بوده و االن هم براى همين است          . نباشد
 تواند بگويـد، چـرا گـاهى نظـرات مرجـع تقليـد بـا نظـر            انسان مى . من مناسب نيست  

روز . كند؟ اما اين طور طـرح سـؤال درسـت نيـست             اسالمى اختالف پيدا مى    حكومت
در قـانون   . اولى كه رأى به جمهورى اسالمى داديـم، در رأس كـار مرجـع تقليـد بـود                 

اساسى هم همين مطلب گنجانده شده و اساس و بنياد جمهورى اسالمى مخصوصا بـا               
ت، يـك عـده        اين است كه تمام مردم يعنـى شـصت مي         » اسالمى«ى   كلمه ليـون جمعيـ

وكالئى از خودشان انتخاب كنند و در مجلس بفرستند، تا مجلس بشود شوراى اسالمى 
وقتى وكال به مجلس رفتند قوانين را بررسى كننـد و رأى بدهنـد رأى               . نه شوراى ملّى  

اكثريت را انتخاب كنند و به شوراى نگهبان بفرستند و شـوراى نگهبـان حتمـا بايـد از                   
تهد تشكيل شده باشند كه اين افراد ببينند آيا قانونى كه در مجلس گذشـته بـا                 افراد مج 

كند يا نه، اگر تطبيق كرد قبول كنند و اگر تطبيق نكرد رد كنند و                قانون اسالم تطبيق مى   
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مقـام  . البتّه بايد به نظر مقام رهبـرى هـم برسـد          . گردد تا درستش كنند    به مجلس بر مى   
اين مسائل در قانون اساسى هست يا همـان مرجعـى           (ت  رهبرى از دو حال خارج نيس     

باشد كـه الاقـل در امـور سياسـى           كنيد مقام رهبرى است، يا كسى مى       كه شما تقليد مى   
شـود كـه     اش اين مـى    خالصه. مجتهد و وارد است و بايد رهبرى صحيحى داشته باشد         

برى رسيد، اگـر    وقتى به مقام ره   . گردد به مقام رهبرى    مسائل سياسى يا اجتماعى بر مى     
آن وقـت كـار     . كنـد  شوراى نگهبان هم درست نظر نداده باشند او حلّ و فـصلش مـى             

 خيلى صحيح پيش رفته است يعنى طرح حكومت و جمهورى اسالمى خيلـى صـحيح              
  .اول مردم، حكومت مردم بر مردم و آزادى مطلق. است

حـاال  . كننـد ى جمعيت يك جا بنشينند و براى خودشان قانون جعل            شود همه  نمى
ايـن بيـست   . شود يك جـا جمـع بـشوند    الاقل بيست ميليون از شصت ميليون هم نمى 

اكثر ما معناى مجلس و شوراى نگهبان و رهبـر          . دهند ميليون به دويست نفر وكالت مى     
اگر بيست ميليون جمعيت . نشينند وكال روزى هشت ساعت در مجلس مى. دانيم را نمى
. ند و روزى هشت ساعت در مجلس بنشينند، غلـط اسـت           ى كارهايشان را رها كن     همه

گويند؛ ما زنـدگى شـما را        كنند و مى   ى خودشان انتخاب مى    دويست نفر وكيل از ناحيه    
شما بنشينيد و براى ما احكام و قوانينى در نظر          . به شما اعتماد هم داريم    . كنيم تأمين مى 

اينهـا در زمـان سـابق انجـام     . (ندبگيريد و البتّه آنها بايد افراد مـورد اعتمـاد شـما باشـ        
وكـالء بايـد افـرادى باشـند كـه          ) گرفت شد، كوتاهيهائى در ضمن كار صورت مى       نمى
شود بايـد مـشهديها      وقتى فردى از مشهد انتخاب مى     . ى شما قبولشان داشته باشيد     همه

به جاى صد هزار نفـر يـك نفـر          . اطّالع و دانائى او را در امور مردم قبول داشته باشند          
حاال هر چه اين دويست، سيصد نفر در آنجـا رأى           . نشيند رود به مجلس و آنجا مى      مى
شـدند رأى    دهند درست است؟ نه، حتّى اگر دويـست ميليـون نفـر هـم جمـع مـى                  مى
چـه كـسى اطّـالع دارد؟       . چون همه اطّالع كافى از اسالم ندارند      . دادند درست نبود   مى

دهند تا بفهمند آنچه  ا قرآن و روايات تطبيق مىآنها قانون را ب. مجتهدين شوراى نگهبان
گرداننـد و    است يا نيست و اگـر درسـت نبـود آن را بـر مـى                مجلس رأى داده درست   

باألخره اگر اينهـا تـصويب كردنـد، مـافوق و شخـصيت             . گويند، دوباره نظر بدهيد    مى
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بگـذرد و   بزرگترى روى سر آنها به نام شوراى نگهبان هست كه اگر از زير دست اينها                
اين برنامه خيلى صـحيح،     . آن مطلب كه مطابق قانون نيست رد شود آنها درستش كنند          

اگر اين طور شد، بـه طـور صـد درصـد در مـسائل اجتمـاعى و                  . دقيق و خوب است   
در مورد بانكها كه ايشان مثـال       . شود سياسى، چيزى خالف نظر مرجع تقليد انجام نمى       

دهيد آنها پولتان را حفظ      دهيد، وقتى مى   د، يا پول مى   گيري زدند، شما يا از بانك پول مى      
گيرند از باب اين اسـت كـه پـول و اموالتـان را حفـظ                 كنند و اگر از شما چيزى مى       مى

گيرند و شما هم بايد با رضايت بدهيـد و هـيچ             اند و به عنوان كار مزد از شما مى         كرده
اى كـار كـردن از آن اسـتفاده         گيريد و بـر    اگر شما پول از آنها مى     . اشكال شرعى ندارد  

اند، يعنى پول از من و كار از تو و در منـافع و   كنيد اين عمل را مضاربه اسم گذاشته  مى
دهم، شما پول نداريـد و بـا ايـن           كنيد من يك ميليون پول به شما مى        مى. ضرر شركت 
 بوجود  از مجموع فعاليت تو و پول من در ماه، سى هزار تومان درآمد            . كنيد پول كار مى  

در ايـن   . اين از لحاظ شـرعى هـيچ اشـكالى نـدارد          . شود آيد كه آن درآمد نصفه مى      مى
شـود و رئـيس بانـك بلـد          حال اگر عمل نمى   . اند موارد هيچ يك از فقها اشكال نكرده      

ى مـسائلى    كليـه . شود نيست، اينها مربوط به حكومت اسالمى و جمهورى اسالمى نمى         
شود، اگر از مجلس رد شـده باشـد و شـوراى نگهبـان               مى كه در مملكت بالفعل انجام    

تصويب كرده و رهبر هم قبول كرده، مربوط به اجتماعيات و سياست در زمان ما است                
االن كه مرجع تقليد غير از ) در زمان امام كه مرجع تقليد هم بودند در تمام مسائل بود          (

عيات و سياسـت قطعـا      اگر از زير نظر مقام رهبرى گذشته در اجتما        . مقام رهبرى است  
شود از اين مسير، خالفـى رد شـود ولـى مـا در عمـل اشـتباه                   چون نمى . درست است 

  .كنيم مى
مرجع تقليـد   . و اما در مسائل نماز و روزه و مسائل شخصى و فردى اشكالى ندارد             

ضـررى بـه جـائى      . ى ديگـرى را بگويـد      يك مطلبى بگويد و مقام رهبرى يك مـسأله        
  . كنيد دستور مرجع تقليدتان عمل مىخورد و شما طبق  نمى
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  :سؤال هفتاد و دوم

انسان را  » الاله االّ اللّه  «گويند در حديث آمده كه ذكر        مى
اند ماه رجب خوب است كه       كند در جاى ديگر گفته     فقير مى 

اين دو چگونه بـا     . گفته شود » الاله االّ اللّه  «در آن هزار مرتبه     
  هم صحيح است؟ 

  
  :پاسخ
. كند انسان را فقير مى   » الاله االّ اللّه  «، درست نيست و در حديث نيامده كه ذكر          خير

بگويد، از بهترين كسانى اسـت كـه در عبـادت           » الاله االّ اللّه  «بلكه اگر كسى صد مرتبه      
الالـه االّ   «كار كرده و اگر بيشتر گفت از كسى كه صد مرتبه گفته بهتر است و هـر چـه                    

قولوا الاله  «: گفت آورد پيامبر به مردم نمى     د بهتر است و اگر فقر مى      بيشتر بگويي  را» اللّه
  . كند كند و او را نيز غنى مى اين ذكر انسان را به خداى غنى متّصل مى1»ااالّ اللّه تفلحو

  
  
  
  
  

                                                 
 .32 حديث199ى  صفحه18بحاراالنوار جلد ـ1
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  :سؤال هفتاد و سوم
» الاله االّ اللّـه   «در حديثى هست كه اگر كسى صد مرتبه         

چـرا صـد مرتبـه      .  از او نيـست    بگويد هيچ كس عملش بهتر    
  از هر عملى باالتر است؟» الاله االّ اللّه«گفتن 
   

  :پاسخ
بگويـد در همـان     » الاله االّ اللّـه   «اين روايت هست كه اگر كسى در روز صد مرتبه           

  1.بگويد» الاله االّ اللّه«روز بهتر از او در عمل عبادى كسى نيست مگر فردى كه بيشتر 
چون ممكن است   . البتّه گفتن تنها مطرح نيست    . ى توحيد است   كلمه» الاله االّ اللّه  «

و » الالـه االّ اللّـه    «ولى توجه بـه معنـاى       . بگويد» الاله االّ اللّه  «كسى، در روز هزار مرتبه      
ــسأله  ــرين م ــه مهمت ــد واقعــى ك ــى اســت نداشــته باشــد  توحي ــرم . ى دين ــر اك پيغمب

شود، بيشتر از هر چيز به اين معنا         مبعوث مى آله در همان اولين روزى كه        و عليه اهللا صلى
تـا  » الالـه االّ اللّـه    «بگوئيـد   » قولوا الالـه االّ اللّـه تفلحـوا       «: زدند توجه داشته كه صدا مى    

را گفـت و اعتقـاد      » الاله االّ اللّه  «چون اگر انسان    . رستگار شويد اين خيلى اهميت دارد     
حـضرت علـى بـن موسـى الرضـا          . ى كارهايش درست است    به اين كلمه داشت، همه    

                                                 
مائة مرة كان افضل    » الاله االّ اللّه  «من قال   : السالم انّه قال   عبداللّه عليه  روى عن ابى  ... « ـ1

 و  41 قسمتى از حديث   203ى  صفحه 93بحاراالنوار جلد »  ...الناس ذلك اليوم عمالً االّ من زاد      
  . در فضائل تهليل5 باب192ى  صفحه93جلد
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رسند، با آن همه جمعيتى كـه حاضـر شـده بودنـد و اصـرار                 السالم به نيشابور مى    عليه
حضرت رضـا   . آله براى ما سخنى نقل كنيد      و عليه اهللا داشتند كه شما از رسول اكرم صلى      

مـن از پـدرم شـنيدم و پـدرم از پـدرش شـنيد و همـين طـور                    : فرمايـد  السالم مى  عليه
: ند به پيغمبر اكرم، پيغمبر از جبرئيل و جبرئيل از خدا، كه خداى تعالى فرمـود               رسان مى

» الالـه االّ اللّـه    «ى   كلمـه » كلمة الاله االّ اللّه حصنى فمن دخل فى حصنى امن من عـذابى            «
و كسى كه در اين حصار وارد شود، ديگر از عذاب من            . حصار محكمى است براى من    

گـوئيم خـدائى جـز آن        وقتى مـى  . طبعا شرط هم دارد   » اللّهالاله االّ   «اين  . محفوظ است 
السالم براى اينكه خدا را معرّفى كند،  خدا نيست، كدام خدا؟ على بن موسى الرضا عليه       

ايـن   من از شروط  1»بشرطها و انا من شروطها    «: سرش را از كجاوه بيرون آورد و فرمود       
روى فكـر خودتـان   .  ما تعلـيم بگيريـد  يعنى بايد خداشناسى را از    . هستم» الاله االّ اللّه  «

واالّ آن  . الـسالم خداشناسـى را بياموزيـد       از خاندان عـصمت علـيهم     . خداشناس نباشيد 
اگر اسم فرعـون را اللّـه       » الاله االّ فرعون  «: گفت دانست، مى  كسى كه فرعون را خدا مى     

  .»الاله االّ اللّه«: گفت گذاشت مى مى
سانى كه معتقد به خدا هستند در صفات خدا  كى اختالفات مذاهب، مخصوصاً همه

آن خورشـيد و    . السالم ياد گرفت   صفات خدا را بايد از اهل بيت عصمت عليهم        . است
پرست، اصل وجود خدا را قبول دارنـد ولـى در صـفات              پرست و بت   پرست، ستاره  ماه

در . مسيحى، يهودى، مسلمان همه در صفات خدا اختالف دارند        . خدا با هم نزاع دارند    
الالـه االّ   «لـذا   . الـسالم باشـيم    صفات خدا ما بايد تابع خاندان عصمت و طهارت عليهم         

حتّـى يـك مرتبـه هـم     » الاله االّ اللّـه «گفتن، شرط دارد و با همان شرط اگر كسى       » اللّه
بگويد، بهترين شخص است و كسى كه اين كلمه را تكـرار بكنـد و ايـن اعتقـاد را در                     

اين . و محكمش بكند، اين شخص افضل بندگان خدا است        قلبش با اين چكش بكوبد      
  . باشد معناى حديث است كه درست هم مى

  

                                                 
 .16 حديث7ى  و صفحه15 حديث6ى  صفحه3 بحاراالنوار جلدـ1
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  :سؤال هفتاد و چهارم
توضـيح بفرمائيـد دروغ     . دروغ و نفاق عمل بدى اسـت      

  آميز چگونه است؟ مصلحت
   

  :پاسخ
اده الع دروغى كه مصلحت غالبى داشته باشد و بدى دروغ را از بين ببرد، عمل فوق

دروغ و نفاقى كه مصلحتى . العاده خوبى هم هست بلكه گاهى عمل فوق. بدى نيست
اند و اسمش را  شود بر ما دروغ را واجب كرده ولى گاهى مى. نداشته باشد بد است

تقيه يك نوع دروغ است و واجب هم هست، اگر تقيه نكردى معصيت . گويند تقيه مى
همه جا انسان نبايد » التقية دينى و دين آبائى«: فرمايد السالم مى امام عليه. اى كرده
 زيرا از دو حال خارج. گويند به مردم نگوئيد شما يك ناراحتى داريد، مى. رو باشد يك

اگر دوست شما باشند ناراحتيتان را . نيست مردم يا دوست شما هستند، يا دشمن شما
اگر به دشمن گفتيد، . دشوند و انسان دوستش را نبايد ناراحت كن گفتيد، ناراحت مى

البتّه گاهى . شود و انسان نبايد دشمنش را خوشحال كند دشمنتان خوشحال مى
دارند و كمك به  دهند و قدمى براى انسان بر مى دوستانى هستند كه كارى انجام مى

كند كه ناراحتيها به آنها گفته شود ولى فقط  كنند، در آنجا ضرورت ايجاب مى انسان مى
ى دلش را پهن كند و هر  و اگر انسان پيش هر كس بنشيند و سفره. رتدر حد ضرو

چه ديشب با زنش حرفش شده و دعوا كرده بيايد مطرح كند و آبروى زنش را ببرد، 
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اين مرد، مرد بدى است و هر زنى كه بديهاى شوهرش را نه براى حلّ مسأله، بلكه 
  :رمايدف چون قرآن مى. همين طورى بگويد اين زن، زن بدى است

 £⎯ èδ)) Ó¨$ t6Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$t6 Ï9 £⎯ ßγ ©9((١  

لباس هـم بـه انـسان       . اند شما براى زنهايتان لباسيد و زنهايتان هم براى شما لباس          
پوشاند  اگر زخمى پشتتان باشد لباس مى     . پوشاند دهد، هم عيوب انسان را مى      زينت مى 

  . ستو اين بهترين تشبيه براى زندگى زن و شوهر خوب ا
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  :سؤال هفتاد و پنجم
تـان بـا شـهيد        در صورت امكان مقـدارى از رابطـه        لطفاً
نژاد در تمام جهات نَسبى، رفاقت، هم نظر بـودن در            هاشمى

  بيان فرمائيد؟ ... تمام مسائل و 
  

  :پاسخ
 اى از آدمهاى احمق اين است كـه        شايد در يك سرى مسائل سياسى، برداشت عده       

ايم و فرد نادانى هم در كتابى نوشته اسـت كـه فالنـى               ما با ايشان مخالف و درگير بوده      
را تأسيس كرد و فالنى آمد، با اينكه بـا          » كانون بحث و انتقاد دينى    «) نژاد آقاى هاشمى (

گرفت و به نـام خـودش        ايشان در جهات سياسى مخالف بود كانون را از دست ايشان          
البتّه اسم من را نبرده است ولى معلوم است كه من           ( خواندم   من وقتى اين را   1.ثبت كرد 

آيا آن قدر آقـاى     . نژاد را مذمت كرده است     اين شخص آقاى هاشمى   : گفتم) گويد را مى 
بـا  ! نژاد ضعيف بوده كه كانون را او تأسيس كرده باشد و من از او گرفته باشم؟                هاشمى

تمـام  (م كـانون بحـث و انتقـاد دينـى           اى كه اس   از آن لحظه  . اينكه اين طور نبوده است    
من مؤسس بودم و در زمان ايـشان ايـن بـيالن      . تشكيل شد ) دانند اند مى  آنهائى كه بوده  

                                                 
نژاد به نام    در كتابى كه از طرف وزرات اطّالعات در شرح حال مرحوم شهيد هاشمى             ـ1

، 252،  174،  173( منتشر شـده در صـفحات        كتاب پنجم » ياران امام به روايت اسناد ساواك     «
 .معرّفى كرده است» آقاى ابطحى«مؤسس كانون را به نام ) 355، 341، 327، 287، 285
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كانون كه تشكيل شد، من مؤسس بودم و        . اند كانون چاپ شده است و خود ايشان بوده       
ه تا آخرين لحظه كه همين امروز باشد ايشان نه كـوچكترين كـارى بـراى كـانون كـرد                  

ما با ايشان به قدرى صميمى بوديم كه حتّى بعـضى           . بودند و نه پولى خرج كرده بودند      
اينها سـند و اساسـنامه و بيالنهـايش         . كردند كانون را ايشان تأسيس كرده است       فكر مى 
انشاءاللّه سال ديگر سـى سـال تأسـيس         . چيزى نيست كه من بخواهم ادعا كنم      . هست

يريم و بيالن مفصل را خواهيم داد و حتّى فيلمهائى كـه  گ كانون را به مناسبتى جشن مى   
  1.هست، نشان خواهيم داد

ولى انسان وقتى مواجـه بـا       . ام و او نكرده است     خواهم بگويم كه من كرده     من نمى 
چـرا تـوهين    . گـردد  شود، خيلـى ناراحـت مـى       حرفهائى كه توهين به ديگرى است مى      

 بنويسى، آن قـدر او را ضـعيف معرّفـى           خواهى كنى؟ تو كتاب در فضائل ايشان مى       مى
كنى كه او در مقابل من ضعف نشان داده و كانونى را كه تأسيس كرده بـا اختالفـى                    مى

شما اهل مطالعه هستيد حتّـى      . ام كه به قول تو با من داشته من آن كانون را از او گرفته             
مثـل كتـاب   ايـشان كتابهـائى دارنـد      . كتابهاى ايشان به نام كـانون منتـشر نـشده اسـت           

بينيد كه هـيچ كجـايش ننوشـته اسـت از            مى. كه در آن موقع بود    » ى دكتر و پير    مناظره«
در » درسى كه حسين بـه انـسانها آموخـت        «كتاب  . انتشارات كانون بحث و انتقاد دينى     

  .يك چاپش هم از انتشارات كانون نيست، كتابهاى من همه به نام كانون است
خواستند به مردم بگويند كه  ولى اينها مى. سائل نيستمؤسس من بودم و البتّه اين م

  .نژاد در جنگ بوده ولى اين طور نبوده است فالنى با مرحوم آقاى هاشمى
من با آيت اللّه شهيد بهشتى و سائر . اوالً من معتقدم انسان بايد استقالل داشته باشد

انون مـال مـن اسـت       بزرگان و رهبران انقالب در همين كانون و با توجه بـه اينكـه كـ               
حتّى بعد  . ام و هيچ وقت نشد كه من از اين مسائل استفاده عنوانى كنم             عكسهائى داشته 

                                                 
 متأسفانه به خاطر بعضى از عوامل از همين قبيل كـانون تعطيـل شـد و ممكـن نـشد                     ـ1

  .ى كانون منتشر شود و شش ساله بيالن سى
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كه آن وقت شش جلد بود، يك جلد        » پاسخ ما «از شهادت شهيد هاشمى نژاد، كتابهاى       
چون ايشان در همين جلسه، پاسـخ       . ام كرده ام و به نام كانون چاپ      آن را من مقدمه زده    

پـشتش ديـدم كـه بعـضى از ايـن           . ام اند، من جمع كرده و چاپ كـرده        ت داده به سؤاال 
اند مربوط به شهيد     اند و نوشته   ها كتاب ايشان را كه جلد اول بود، رو گذاشته          انتشاراتى
تا از خون ايشان    . خواهند بفروشند  نژاد و پنج جلد كتاب من را به نام ايشان مى           هاشمى

خودم را در دو جلد كه االن هست جـدا كـردم و كتـاب               فورا من مطالب    . استفاده كنند 
خواهد بردارد، تحويل دادم تا اين استقالل حفظ شـود و تـا              ايشان را به هر كس كه مى      
سـعى كـردم وابـسته بـه     . ام ام از وابستگى خيلى پرهيز كرده اين ساعت كه اينجا نشسته   

               ت نباشم تا به خـاطر آنهـا شخـصياگـر  . ت پيـدا كـنم    فالن آقا و مرجع و فالن شخصي
اگـر هـم    . باشـد  چيزى دارم به خاطر علم و تقوا يا هر چيزى كه مردم تصور كنند مـى               

ام  ندارم چرا به باطل به خاطر اينكه من آقاى فالنى هـستم كـه رفيـق بـا آقـاى فالنـى                     
ام و نظر خودم     من استقاللم را هميشه حفظ كرده     . شخصيت داشته باشم اين غلط است     

لجبـازى يـا    (ش داشته، نظرم مثبـت بـوده اسـت و آن قـدر هـم روى                 براى خودم ارز  
در اين جهت   ) استقامت يا قدرت روح و هر چه فحش خوب يا بد اسمش را بگذاريد             

ام بـه    خواستند به زندان ببرند كه اسم فالنى را ببر، گفته          ام كه من را مى     من عجيب بوده  
گويم، نـه اينكـه مثـل        فالنى كه مى  اين اسم   . برم اگر خدا بگويد مى   . برم خاطر شما نمى  

تعريفـى از فـالن      مـثالً . آنها حسابشان جدا اسـت    . رهبر انقالب و امثال اينها باشد خير      
و در مـسائل    . كـنم  كنم و اگر خـدا بخواهـد مـى         ام كه نمى   گفته. در مجلست بكن  1كس

ف شود اختال نمى. نژاد اختالف داشتيم  سياسى هم شايد در جاهائى ما با مرحوم هاشمى        
. ولى در مسائل سياسى اخـتالف كلّـى نبـود         . دو تا انسان با هم اختالف دارند      . نداشت

  .يعنى مثالً من بگويم شاه باشد و ايشان بگويد انقالب باشد
چنين چيزهائى نبود و خودمان در تمام اينها شريك بـوديم، االن سـخنرانيهائى كـه                

كر نكنيد اين جلسه اين طـور       ف(ام موجود است     من در زمان شاه در همين جلسه كرده       

                                                 
 .است ى دعا كردن به شاه بوده منظور اصرار زياد ساواك براـ1
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كردنـد كـه    بعد از انقالب جمعيت ما خلوت شده واالّ صندليها را جمع مـى        . بوده است 
ى خـود    بـه گفتـه   . ضبط شده اسـت   ) تا داخل فلكه جمعيت بود    . بايستند و گوش كنند   

ى مـا در امـور انقالبـى تنـدتر           گفتند بعضى وقتهـا تـو از همـه         روحانيون مشهد كه مى   
شما خوشتان بيايـد يـا بـدتان بيايـد          . خواهم استفاده كنم    باز از همين هم نمى     .رفتى مى

  .كند فرقى نمى
نژاد رفته بود و از من مذمت كـرده بـود ايـشان              يك وقتى كسى پيش آقاى هاشمى     

فالنى آمده اسـت پـيش مـن از         : سكوت كرده بودند بعد ايشان به من تلفن زد و گفت          
. او آدم نمامى است   . كند آيد و از من مذمت مى      ما مى دانم پيش ش   شما مذمت كرده، مى   

ولـى  . شناسـيد  نمى شما او را. اگر پيش شما آمد و از من بد گفت، حواست جمع باشد      
اتّفاقا آمد و من يك جمله بـه او گفـتم كـه مـا يـك نحـوه                   . شناسم من او را خوب مى    

 را زيـاد زحمـت      خودتـان . توانيم از هم جـدا شـويم       خويشاوندى با هم داريم كه نمى     
چون اين زحمت است كه اين طرف و آن طرف بروى، براى اينكـه بـين مـا را                   . ندهيد

ى مـن و مـن       يعنى ايشان شـوهر همـشيره     . مان خيلى نزديك است    ما نسبت . بهم بزنى 
  .توانيم اين را بهم بزنيم ى ايشان هستم و نمى شوهر همشيره

 در ملكـوت اعلـى اسـت و حـاال           ايشان از دار دنيا رفت و شهيد شـد و انـشاءاللّه           
آن كسى كه در كتاب نوشته است و يا بعضى     . اند خير  ايشان كه سؤال كرده   (خواهند   مى

هاى  حاال ديگر بهم زدنش مربوط به جنبه      . بين ما را بهم بزنند    ) كنند مسائل را مطرح مى   
عـوت  اتّفاقا روزى كه ايشان شهيد شد، ما نهار ميهمان ايـشان بـوديم و د        . خدائى است 

هايشان هم هستند و رفاقت      ى ما و بچه    ى ايشان و هم همشيره     االن هم همشيره  . داشتيم
نـه  . اند هست  دانند براى من افتخار از نظرى كه ايشان مرد بزرگوارى بوده           بين ما را مى   

مـن ايـن اخـالق را       . اينكه بخواهم از اين افتخار و از اين خون مقدس را استفاده كـنم             
گـويم كـه يـك مجلـس         حتّى اينجا مى  . شد اين كار را بكنم     با اينكه مى  . رمانشاءاللّه ندا 

خواستند كه جاى ايشان باشم، ترجيح دادم همان استقاللى كـه            عمومى است، از من مى    
ت و              زير سايه . بوده است داشته باشم    ى خداى تعالى و امـام زمـان و انـشاءاللّه در امنيـ

  . سالمت در نظام جمهورى اسالمى باشم
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  :سؤال هفتاد و ششم
در تفسير الميزان در توجيه اين مطلب كه چـرا خداونـد            

اى  به مردان اجازه داده چند زن بگيرند و به زن چنين اجـازه            
مخالفت زن با چند همسر داشـتن شـوهر،         : نداده، آمده است  

در حالى كه مخالفت مرد با چند همسر        . از روى حسد است   
آيا شما با اين نظر موافقيد و       . داشتن زن از روى غيرت است     

  پذيريد كه غيرت مختص مردان است يا خير؟  مى
  

  :پاسخ
هر كارى كه در صراط مستقيم و در راه اسالم باشد و انسان به آن تن دهد، درست                  
است و هر كارى هم كه در صراط مستقيم نباشد و انـسان آن را انجـام دهـد انحـراف                     

شود معلوم باشد كه پدرش چه        كه از مادر متولّد مى     اسالم به خاطر اينكه فرزندى    . دارد
ه      اى بوجود مى   چون مشخّص نبودن پدر، بچه را عقده      (كسى است    ى  آورد و اينكـه بچـ

اش به همين جهت است و علّت اينكه در صدر اسالم            شود عمده  ولدالزنا شد، پررو مى   
 غالبا افرادى بودنـد كـه پـدر         كردند، اين بود كه    افرادى با پيامبر و ائمه خيلى مبارزه مى       

اين مسأله از نظر روانشناسى خيلى مهم است        . درستى نداشتند و پدرشان مشخّص نبود     
چون اگر پدر نداشته و يا مشخّص نبود، . كه پدر روى سر فرزند باشد و مشخّص باشد        

شود كه   از اين جهت نمى   ) گردد شود و بسيار شرور مى     سرپرست بزرگ مى   اين بچه بى  
حتّى گاهى زمان طالق    . چند شوهر داشته باشد به خاطر اين كه بچه مشخّص شود          زن  
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مشخّص نبوده و مردى زنش را طالق داده و مرد دومى با او ازدواج كـرده اسـت آنهـا                    
گويـد   گويد، بچه مال او است و مرد دوم هم مى          اند، پدر اول مى    رعايت زمان را نكرده   

خيلـى بـد و شـرور       . شـود  چه خيلى بد تربيت مـى     بچه مال من است در اين صورت ب       
اند  اى حدود سه ماه بين طالق و ازدواج بعدى گذاشته اين هم كه فاصله. شود بزرگ مى

يك علّت طُهر است و علّت ديگر اين است كـه تقريبـا تـاريخ معلـوم باشـد و خيلـى                      
د و مفـسده را دار  مخلوط نشود و چون يك زن اگر چند تـا شـوهر داشـته باشـد ايـن      

ه         ى اينكه اين فرزند مال چه كسى است بوجود مـى           مفسده هـا   آيـد و بـه اصـطالح بچـ
ولـى از آن    . از اين جهت چند شوهر داشتن زن ممنـوع شـده اسـت            . شوند ولدالزنا مى 

كه يك مرد چند زن داشته باشد و بعالوه چند دليـل داريـم كـه            . طرف محذورى ندارد  
  .آزاد و زن نبايد آزاد باشدجايز است و بايد مرد در تعدد زوجات 

  :داليلش
اينكه زن در آمارهائى كه گرفته شده بيـشتر از مـرد اسـت و هميـشه در طـول             ـ1 

گوئيم اين زنهاى اضافى كه هستند مثالً هـزار تـا مـرد     ما مى. تاريخ اين طور بوده است  
 ى جنـسى   هزار و صد تا زن آن صد تا چه كار كنند؟ اگر بگوئيـد بـراى اشـباع غريـزه                   

ى خـود را     اگـر بگوئيـد غريـزه     . دست به فحشاء بزنند كه هيچ كس اين را قائل نيست          
اى كـه بـه او       مثـل يـك گرسـنه     ! خدا غريزه را داده چرا سركوب كنند؟      . سركوب كنند 

  .پس بايد تعدد زوجات باشد، تا آن اضافى را تأمين كند. شود بگويند غذا نخور، نمى
عداد مساوى باشند ولى چون زن زودتر به حد         كنيم زن و مرد از نظر ت       فرض مى  ـ2

و مـرد چهـار يـا پـنج سـال           . رسد اگر نُه سالگى يا چهارده سالگى قرار بدهيد         بلوغ مى 
فرض كنيد هزار تا زن و هزار تا مرد اينها از نظر سنّ با هم               . رسد ديرتر به حد بلوغ مى    

دودا چهل و پنج سـال      يكى هستند اين مردها و زنها مثالً شصت ساله هستند، مردها ح           
اگـر بـاز    . آورنـد  احتياج به زن دارند و زنها پنجاه سال و اين پنج سال را زنها كسر مى               

خـداى تعـالى   . سـركوب كننـد ايـن خـالف و زور اسـت      ى جنـسى را   بگوئيم غريـزه  
انسان گرسنه باشد ولى غذا     . ى جنسى ندهد كه سركوبش كند      خواست به زن غريزه    مى
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يم دست به فحشاء بزنند، براى اين پنج سال كه اين را هيچ كجا در               يا بايد بگوئ  . نخورد
  .پس بايد تعدد زوجات براى مرد جايز باشد. دنيا قبول ندارند

ولى در اثر   . تر هستند  با اينكه مردها قوى   . اينكه عمر زنها زيادتر از مردها هست       ـ3
و . ه به طور متوسـط اسـت   اين در تاريخ ثابت شده كه البتّ      . ميرند فشار بيشتر، زودتر مى   

به طور مساوى باز عمر زنها از آنها بيشتر است بنابراين احتياج زن به مرد بيشتر از مرد                  
ى دالئـل بـاال،      ى جنسى با همـه     به زن است و باألخره از نظر روحى و روانى و غريزه           

ذا تعدد ل. ى جنسى زنها بيشتر از آنكه مرد هست، به مرد نياز دارند، از باب اشباع غريزه
ى خلقت انسان براى مرد طبعـا جـايز اسـت و بـراى زن جـايز         زوجات با فطرت اوليه   

  . نيست
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  :سؤال هفتاد و هفتم
هـاى شـرعيه بـراى       چگونه است كه در قـرآن و رسـاله        

خوردن مشروبات الكلى و زنـا و غيـره، مجازاتهـاى شـديد             
اى  يچ گونـه اشـاره    ولى در مورد مواد مخـدر هـ       . وجود دارد 

ى ايـن    آيا موقع آن نرسيده كـه مراجـع تقليـد دربـاره           . نشده
  بالى خانمانسوز نظر قطعى بدهند؟ 

  
  :پاسخ

ى مردم و بدون ترديد اين فشارهائى كه براى از بين بردن مـواد مخـدر          به نظر همه  
ت  در زمان ما و حكومت روحانيت و دين وجود دارد با توجه به اين است كه روحا                 نيـ

ى رهبرى مطرح است و مجلس شوراى اسالمى هست  است و مسأله در رأس حكومت
شود و باز اين عده زير نظر  و اين مجلس زير نظر يك عده از علما و مجتهدى اداره مى

كنم اين مسأله مطرح باشد كه اگر در مملكت اسـالمى، نظـر              مرجع تقليد است فكر مى    
اند، چطور مملكت اسالمى زير نظر مرجع تقليد و زير           قطعى راجع به مواد مخدر نداده     

كنند و بر خـالف نظـر مقـام رهبـرى و             نظر روحانيت را دستگير و زندانى و اعدام مى        
اگر اين سؤال در كشور سـوريه مـثالً مطـرح           . كنند كه بعيد است    مقامات علمى كار مى   

ولـى  . ست اسـت  كنند، در  گفتيم علماى آنجا چون در حكومت دخالت نمى        شد، مى  مى
امـا بـراى   . زنند براى مشروب خوردن صد تازيانه مى. كنم اين طور باشد اينجا فكر نمى 

هروئين و چنين چيزهائى شدت عمل بيشترى دارند كه با تـصميم مجلـس و شـوراى                 
  . شود نگهبان و تصويب مرجع تقليد اين كار انجام مى
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  :سؤال هفتاد و هشتم
جـز وجـه و كفـين در اسـالم          پوشاندن تمام بدن زن به      

چرا در نماز پوشاندن پا تا مچ الزم نيـست،          . اختالفى نيست 
  اما در حال عادى واجب است؟

   
  :پاسخ
ى حجاب و پوشاندن زنها خـود را         ى پوشاندن بدن زن در نماز غير از مسأله         مسأله

وت هم پوشاندن بدن زن در نماز طبق نظر مراجع تقليد حتّى اگر در خل. از مردها است
لباس رسمى زن اين است كـه       . باشد الزم است زيرا اين پوشش لباس رسمى زن است         

اما پوشاندن بدن زن در بين مردها به خاطر . سر تا پايش پوشيده باشد جز وجه و كفّين     
نيست بلكـه بـه خـاطر رعايـت ادب در            اش است ولى در نماز به خاطر مفسده        مفسده

نه اينكه خدا نامحرم اسـت يـا ممكـن          . دب است حضور پروردگار است براى رعايت ا     
 اگر شما در اتاق را هم ببنديد و فقط شـوهرتان باشـد              فرضاً. است نامحرمى پيش بيايد   

ى  عـده . باز بايد پوشش داشته باشيد و يك تار موى شـما هـم در نمـاز معلـوم نباشـد             
واى رسـمى   زيادى از فقها پوشاندن وجه و كفّين را احتياط وجوبى دارند و بعـضى فتـ               

  . دهند مى
  

  والحمدللّه و آخرا والسالم على سيدنا و موالنا
  حجة بن الحسن العسكرى روحى له الفداء
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