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  پيشگفتار
سـال   (1379در اين جلـد از كتـاب بـه مناسـبت سـال              

 سؤال دينى و مذهبى پاسخ داده       79) السالم اميرالمؤمنين عليه 
  .بستان همان سال چاپ گرديده استشده و در تا

اينها بعضى از سؤاالتى است كه در طول عمر پر بركـت            
جـواب  » كانون بحث و انتقاد دينى مشهد     «ى   سى و پنج ساله   
  .داده شده است

فعـالً تعطيـل     اگر چه » كانون بحث و انتقاد دينى مشهد     «
است ولى در مدت سى و پنج سال توانسته بود صدها هـزار             

و اعتقادى و فلسفى را پاسخگو باشد و مردم را          سؤال علمى   
جمع زيـادى   . در عصرهاى مختلف از سرگردانى نجات دهد      
  .را از انحرافات اعتقادى برهاند و مسلمان كند

سؤاالتى كه در اين كتـاب جـواب داده شـده بخـشى از              
همان پرسش و پاسـخهائى اسـت كـه جمعـى از دوسـتان و               

از ميـان انبـوه     » قـاد دينـى   كانون بحـث و انت    «مندان به    عالقه
سؤاالت پاسخ داده شـده كـه در كتابهـائى كـه در زيـر ذكـر          
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ــوار  آورى كــرده شــود وجــود نداشــته جمــع مــى انــد و از ن
  .اند برگردانده

پاسـخ  «و كتـاب  » پاسخ ما«كتاب : اند از آن كتابها عبارت  
و » حـلّ مـشكالت دينـى     «و كتـاب    » ما به مشكالت جوانان   

سـؤاالت   پاسخ به «و كتاب   » ل دينى  مشك 77پاسخ به   «كتاب  
و كتـاب   » جواب مـسائل دينـى    «و كتاب   » فلسفى و اعتقادى  

كـه  » السالم   انوار صاحب الزّمان عليه   «و كتاب   » مصلح غيبى «
» كانون بحث و انتقاد دينى    «تماما پاسخ سؤاالتى است كه در       

ى  مطرح شده و منتشر گرديده است و اميد است زيـر سـايه            
مـورد قبـول پروردگـار واقـع        ) فداه روحى(اللّه   ةبقيحضرت  

آورى ايـن كتابهـا زحمـت        گردد و به دوستانى كه در جمـع       
  .اند اجر جزيل عنايت بفرمايد كشيده
  

  مشهد مقدس
  سيد حسن ابطحى خراسانى
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  :سؤال اول
كسى كه از تمام مراحل زنـدگى بـه علّـت مـشكالت و              

ى زندگى برايش مشكل است و       گرفتاريها خسته شده و ادامه    
كه ايـن عمـل     (تنها راه برايش خودكشى است چگونه است        

  ؟ )شود در آخر كار حالل نمى
  

  :پاسخ ما
 محـسوب   دسـت دادن بـدن     خودكشى انتقال دادن روح به عالم ديگـر اسـت و از           

خودكشى به خاطر ضعف روحـى اسـت يعنـى در           . شود يعنى پرونده تمام مى   . شود مى
تواند استقامت كند، كه اكثريت بـه ايـن دليـل خودكـشى              مقابل مشكالت، شخص نمى   

اسالم خواسته مرد مسلمان و زن مسلمان آن قدر قوى باشند كـه خودشـان را                . كنند مى
  .كند ه انسان خودش را ضعيف احساس مىخودكشى به خاطر اين است ك. حفظ كنند

كند كـه همـه      كشد، اعتقاد به عالم قيامت هم ندارد، فكر مى         كسى كه خودش را مى    
كنـد و    چون اگر بداند مرگ، اول مشكالتش خواهد بود، خودكشى نمى         . چيز تمام شده  

بداند آن طرف مرز بعد از خودكشى بدتر از اين طرف است هرگز مرتكب ايـن عمـل                  
يكى از افرادى كه در ايـن اواخـر خيلـى خـوب شـده بـود، چـون معلّـم و                      . ودش نمى

كرد با خودكشى خـودش را وصـل بـه پروردگـار             راهنمائى در زندگى نداشت فكر مى     
تعليمات صوفيه همين طور است كه معتقدند انسان به هر صورتى كـه از دنيـا                . كند مى
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ى افـراد بـه    همه» يون بأعمالهمالنّاس مجز«. اين طور نيست  . شود رفت وصل به خدا مى    
بنابراين اگر انسان فعل حرامى را انجام داد، خداى تعـالى           . شوند اعمالشان جزا داده مى   

دنيـا  . خواهد بود  كند و بعد از مرگش مسلّما از قبل برايش بدتر           او را مؤاخذه مى    حتماً
بگوينـد  محدود است و در مقابل مشكالت آخرت خيلى ناچيز است و وقتى به انـسان          

  .كند كه آن طرفش بدتر است، اين طرف را بهتر تحمل مى
دنيا محدود است و در مقابل مشكالت آخرت خيلـى نـاچيز اسـت و               . خواهد بود 

  . كند وقتى به انسان بگويند كه آن طرفش بدتر است، اين طرف را بهتر تحمل مى
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  :سؤال دوم
مراجع تقليد وجـود دارد؟     چه تضمينى بر اجراى فتاوى      

  مرجع تقليد كيست و چرا مسلمان بايد از او تقليد كند؟ 
  

  :پاسخ ما
هائى كـه بـر پيغمبـر اكـرم      ى الهامات و وحى ى قرآن و بوسيله  خداى تعالى بوسيله  

آلـه عنايـت     و عليه اهللا ى قوانين را به پيغمبر اكرم صلى       آله فرستاده، مجموعه   و عليه اهللا صلى
اسالم را بـه پيغمبـر اكـرم         ى قوانين و معارف    پس خدا مجموعه  .  مسلّم است  اين. كرده
ه      و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  . آله داده است   و عليه اهللا صلى ى معـصومين    آله هم بعد از ائمـ
نـه اينكـه يـك عـده علمـا          . السالم كه جانشينان ايشانند در اختيار علما گذاشـته         عليهم
  .آله فرموده باشد اينها در اختيار شما باشند و عليه اهللا صلىاند و پيغمبر اكرم  بوده

. فهمد طبيعى است كه تا انسان تحصيالتى نكند، مقدماتى انجام ندهد، قرآن را نمى            
ى قـرآن را     شماها همه مسلمانيد و قرآن خوان ولى اگر به شما بگويند كه يك صـفحه              

ولى يك عده از روحانيين كـه       . تگوئيد كه در تخصصمان نيس     براى ما تفسير كنيد، مى    
 اند طبعاً  سالها است در حدود شصت، هفتاد سال روى فهم حقايق قرآن زحمت كشيده            

  .شود در تخصصشان است و به آنها واگذار مى
آله روايات و آيات قرآن را در ضمن كتابهائى          و عليه اهللا در حقيقت پيغمبر اكرم صلى    

انـد    علما و آنهائى كه مقدمات علم فقه را انجام داده  كه منتقل شده به زمان ما در اختيار       
قرار داده و آنها بايد آن مطالب را توضيح دهند و در اختيـار مـردم معمـولى كـه داراى        
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يعنى هر كسى يك گوشه از نظام اجتمـاع         . شغلهاى مختلف ديگرى هستند قرار بدهند     
  .را به عهده گرفته باشد

 يكى بقّال، يكى هم رفته فقيه شـده و احكـام   يكى طبيب، يكى مهندس، يكى نانوا،   
ه     و عليـه  اهللا اكـرم صـلى    پيغمبـر . گـذارد  اسالم را در اختيار مردم مى      ى اطهـار    آلـه و ائمـ

انـد حـرف     السالم با علمائى كه مقدمات تحصيالت فقهى و دينـى را انجـام داده              عليهم
  .اند اند، آنها هم با مردم حرف زده زده

باشــد اينهــا »  لهــواهمخالفــاً«بايــد : ســت شــرائطى داردكــسى كــه مرجــع تقليــد ا
به جهـت اينكـه اگـر       . باشد»  لهواه مخالفاً«حتّى يك طبيب هم بايد      . پيشگيريهائى است 

آينـد بـه مرجـع       طلب مـى   مرجع تقليدى داراى هواى نفس بود افراد سودجو و فرصت         
آيد  نظر بكند، مى   فتواند از اين پول زياد صر      دهند و او نمى    تقليدى يك پول زيادى مى    

شريح قاضى عالم بود، حتّـى علـى بـن      . دهد، مثل فتواى شريح قاضى     و يك فتوائى مى   
آن وقتهـا آدم خـوبى      . السالم او را به عنوان قاضى در كوفه قرار داده بـود            ابيطالب عليه 

بـه مجـرّد اينكـه از طـرف         . خودش را نساخته بـود    . ى نفس نكرده بود    ولى تزكيه . بود
ببينيـد  . السالم را نوشـت     بن زياد پولى به او دادند، فتواى قتل امام حسين عليه           عبيداللّه

االن اگر خداى نكرده مراجع ما، رهبر ما، سايرينى         . ى بزرگى را بوجود آورد     چه ضايعه 
. نبودند»  لهواهمخالفاً«پرست بودند،  كه در رأس كارها هستند، هواى نفس داشتند و پول        

پـس  . كردند كردند، در حقيقت مثل شريح قاضى عمل مى        ىطبق هواى نفسشان عمل م    
بايد خودش را نگه بدارد، مخالف هواى نفسش عمل كند، فقط براى خدا كار بكنـد و                 

حتّـى  . ترسـد  شـود انـسان مـى      گاهى مى . باشد»  لنفسه صائناً« مطيع امر پروردگار باشد،   
 خودشـان را كنتـرل      توانند نمى. بعضى مراجع تقليد هستند كه ممكن است ترسو باشند        

دادنـد   اگر چند نفر از تجار مهم كه پول مخارج آنها را مى           . كنند، اعتماد به نفس ندارند    
گـويم خـداى نكـرده مراجـع ايـن           نمى. اينها ممكن است  . شوند قهر كنند، ناراحت مى   

  .كند السالم آنها را انتخاب نمى طورى هستند، اگر باشند امام زمان عليه
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قاطعيت به اين صورت است كه اگر تمام قدرتهاى دنيـا           . ته باشند قاطعيت بايد داش  
ى تحريم تنباكو را يـك       قضيه. گويد نه بايد اين كار را بكنم       بگويند اين كار را نكن، مى     
در زمانى كه مرحوم ميرزاى شيرازى حكم حرمت دخانيات         . چيز كوچكى تصور نكنيد   

خواسـت كـه     اى مى  العاده قاطعيت فوق ) شد ىآن وقتها بيشتر از تنباكو استفاده م      (را داد   
گويم بايد بشود ولو تمام دنيا مخالفش        قاطعيت يعنى اين را كه من مى      . اين كار را بكند   

بايـد  . باشـد »  لنفـسه  صـائناً ،   لهـواه  مخالفاً«بايد  . بايد اعتماد به نفس داشته باشد     . باشند
دار ديـن باشـد، فقـط ديـن را          نلغزد، نلرزد و محافظ دين باشد، پاس      . خودنگهدار باشد 

تـضمينش  . خواهـد  يك چنـين فـردى بـا ايـن خـصوصيات تـضمين نمـى              . حفظ كند 
خصوصياتش است كه به اصطالح اين حكم را كه داده ما يقين پيـدا كنـيم عـين كـالم                    

در  لـذا . اين خيلى ضـعيف اسـت     . يك وقت ممكن است اشتباه كرده باشد      . خدا است 
گويد  آنجا مى . از درسهاى ابتدائى هم هست    » معالم« نام   درسهاى طلبگى كتابى داريم به    

با اين صغرى و كبرى يك      » هذا ما افتى به المفتى و كلّ ما افتى به المفتى فهو حكم اللّه             «
نوشته، فتواى فتوادهنده است و     » توضيح المسائل «اين كه االن در كتاب      . گيرد نتيجه مى 

به . س اين سطر رساله حكم خدا است   پ. هر چه را كه مفتى فتوى دهد حكم خدا است         
جهت اينكه اين مجتهد تخصصش اين است، سالها زحمت كشيده كه ايـن حكـم را از                 
ميان آيات و روايات بيرون آورده و در اختيار مردم گذاشته، بنابراين تـضمينش همـين                

   .است كه توضيح داده شد و به همين خاطر بايد مسلمانان غير مجتهد از او تقليد كنند
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  :سؤال سوم
آيا در اسالم مالك حـقّ و باطـل در احكـام، رأى مـردم       

  است؟ 
  

  :پاسخ ما
 اگر مطلبـى    تواند مالك حقّ و باطل باشد مخصوصاً       طبيعى است كه رأى مردم نمى     

شود كه مردم دخالت كنند      مثالً در مسائل حكومتى مى    . باشد كه از عقل مردم دور باشد      
تواند دخالت  ولى در مورد مسائلى كه فكر بشر نمى    . م آن را تطبيق دهند    و با ميزان اسال   

  . شود مانند احكام عبادات كه بايد تعبدا آن را عمل نمايد كند نمى
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  :سؤال چهارم
ى نجس به چه معنا است و چرا بايد بعضى چيزها            كلمه

  را سه بار شست و بعضى چيزها را يك بار؟ 
  

  :پاسخ ما
دانيم نجس يعنى چه؟ در هندوستان نسلى هستند به نام نجسها، اينهـا               نمى ما اساساً 

شوند، نجاست از نظر مذاهب  هر چقدر حمام بروند و خودشان را هم بشويند پاك نمى
خيلـى   يـك چيـز  . در اسالم نجاست شدت و ضعف دارد     . مختلف معناى مختلفى دارد   

 اين را نجس اعـالم كـرده شـدت و           نجس و يك چيزى كمتر نجس است، آن كس كه         
شـود بـا آب پـاك كـرد بعـضى را             بعضى نجاستها را مـى    . ضعف را خودش حكم داده    

سگ، خوك، كافر يا هر نجاستى كه عين داشته باشـد و از جانـب پروردگـار           . شود نمى
اين مسائل اسـتاندارد شـده و احكـامش         . باشد دستور رسيده كه نجس است، نجس مى      

گاهى بعضى چيزها را خدا دستور فرمـوده كـه بيـشتر بـشوئيد و               . تاستاندارد شده اس  
اين مسائل تعبدى است كه بايد به آن عمل كرد و به طور كلّى              . بعضيها را كمتر بشوئيد   

نجاست يك امر واقعى نيست كه مالك خاصى داشته باشد بلكه صد درصـد اعتبـارى                 
  . و ضعف اعتبار كرده استاست كه خداى تعالى آن را روى چيزهاى مختلف با شدت 
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  :سؤال پنجم
شـود فـرادى    چرا در جائى كه نماز جماعت خوانده مـى        

  نماز خواندن باطل است؟ 
  

  :پاسخ ما
علّتش اين است كه اين كار يك نوع غيبت عملى است و بـين يـك كـار حـرام و                     

  .حالل وحدت بوجود آورده است
فردى نماز فرادى خوانـد بـه زبـان    خوانند، اگر  وقتى كه در جائى نماز جماعت مى  

تواند بـراى ايـن كـارش        گويد كه اين آقا عادل نيست و هيچ دليل ديگرى نمى           حال مى 
  .عملى است داشته باشد و اين غيبت

مـثالً  . آيد آيد كه بين كار عبادى با يك كار حرام وحدت بوجود مى            گاهى پيش مى  
زتان باطل نيست اما اگر نمازتان با يك        كنيد، در اينجا نما    در نماز به زن نامحرم نگاه مى      

كار حرامى وحدت پيدا كرد، مثالً در يك زمين غصبى نماز خوانديـد، اينجـا وحـدت                 
  .شود بوجود آمده و نماز خواندن شما تصرّف در غصب است و نماز باطل مى
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  :سؤال ششم
  مستحب يعنى چه؟ 

  
  :پاسخ ما

اگر نسبت به خدا بدهيم يعنـى چيـزى كـه    . مستحب به معناى دوست داشتن است    
. خدا دوست دارد انجام شود و مكروه هم يعنى چيزى كه خدا دوست ندارد انجام شود

شـويد و مكـروه را هـم اگـر           منتهى مستحب را اگر انجام نداديد مورد عقاب واقع نمى         
ت انجام داديد عقابى ندارد ولى هر دوى اينها يعنى انجام مكروهـات و تـرك مـستحبا                

  . خالف توقّع است
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  :سؤال هفتم
ى مراجـع معظّـم تقليـد، كـسب حـالل بـراى              در رساله 

شود اگـر كـسى      لذا فهميده مى  . باشد مخارج سال واجب مى   
در ماه اول سال كاسبى، مخارج سال خود را تحـصيل نمـود             

تواند ترك كسب بكند و بـه تحـصيل          در يازده ماه بعدى مى    
تفكّر ساعة خير من عبادة سبعين      «. بپردازدعلم مرضى خداوند    

اين فرضـيه اگـر تمـام سـاكنين شـهر            حال با توجه به   » سنة
ى مخارج سال خـود را تحويـل دولـت           مقدس مشهد اضافه  

هاى فقر را با آن پر كند آيا ديگـر مـستمند يـا               بدهند، تا دره  
ماند؟ آيا دو هزار معلول عادى كه منتظـر          اى باقى مى   خانه بى
تند در مجتمع نگهدارى معلولين يك نفر بميـرد تـا يـك             هس

ماند؟ آيا ديگر جوان     نفر جاى او را بگيرد بالتكليف باقى مى       
ماند كه اطفاء شهوت خـود را از         عزب دختر يا پسر باقى مى     

  راه حرام انجام دهند؟ 
  

  :پاسخ ما
كه واجب كفائى آن است     . ما در اسالم يك واجب عينى و يك واجب كفائى داريم          

اگر كارى كه يا مردم به آن نياز دارند يا خدا واجب كرده، روى زمين مانـده باشـد كـه                     
اى روى زمين مانـده بـر        مثالً جنازه . اگر يك نفر آن كار را انجام داد از بقيه ساقط شود           

. شود اگر يك نفر اين كار را كرد از بقيه ساقط مى. همه واجب است كه آن را دفن كنند    
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ئى است اگر در شهرى، مملكتى طبيب كم اسـت يـا حتّـى يـك شـغل                  اين واجب كفا  
تواند رفع نيـاز جامعـه را        اگر كسى مى  . ضرورت نيست و كم است     ى معمولى به اندازه  

بكند فكر مخارج خودش را نبايد بكند و بر او واجب است كه آن كار را براى رفع نياز    
نفر نانوائى بلد اسـت و پـول هـم          مثالً نانوا در محلّى نيست و يك        . جامعه انجام بدهد  

ى سال هم پول دارد و اگر اين شخص نـانوائى نكنـد،              زياد دارد، ده برابر مخارج دوره     
زيرا هـيچ   . مانند، بر اين شخص واجب است كه برود و نانوائى باز كند            مردم گرسنه مى  

ى  ى شغلها و همـه  همه. اين معلوم است كه واجب است. رود كس زير بار اين كار نمى  
بايد انسان فكر نظام اجتمـاع را بكنـد و          . كارها براى درآمد شخصى خود انسان نيست      

نيازمنديها را برطرف نمايد و نيز كسب حالل هم همـان گونـه كـه شـما گفتيـد بـراى                     
كننده ايـن    ولى نظر شخص سؤال   . بنابراين دو وجوب داريم   . مخارج سال واجب است   

شود و توانست     اين يك نفر هم نبود طورى نمى       است كه مثالً نانوا زياد است حاال اگر       
توانـد تـرك     در ماه اول مخارج يك سال خود را تحصيل نمايد، در يازده ماه بعدى مى              

ى سـالش را درآورده     مخـارج دوره  . كسب كند و دنبال تفكّر و تحصيل علم برود؟ بلـه          
ى كفايـت    يعنى بـه انـدازه    . است و اين واجب را انجام داده كه واجب عينى هم هست           

در اينجا اين شخص بايد فكر كند و ببيند چـه كـارى بـراى خـودش                 . نانوا وجود دارد  
اسـت،   تر است آن را انجام بدهد و مسلّما تحصيل علـم كـه مرضـى خداونـد                ضرورى
ولـى در   . تـر  هـاى ضـرورى    مثالً دنبال تحصيل علم برود يا دنبال برنامه       . تر است  واجب

افـضل  : كننـد  ى سال نداريم از امـام سـؤال مـى          در دوره شب قدر كه شبى باالتر از آن        
اين ترديدى نيـست كـه اگـر دنبـال          . تحصيل علم : فرمايد اعمال شب قدر چيست؟ مى    

آورد و بـا     چـون علـم اسـت كـه كـار را بوجـود مـى              . تحصيل علم برود، بهتـر اسـت      
 ايـن   حال با توجه بـه    . شود راهنمائيهاى علمى است كه با آن كارهاى صحيح انجام مى         

ى مخارج سال خود را تحويل دولـت         فرضيه اگر مثالً ساكنين شهر مقدس مشهد اضافه       
هاى فقـر را بـا       بدهند و يك ماه براى خودشان و يازده ماه براى دولت كار كنند كه دره              

چـون مطلـب قبلـى      . كند البتّه اين قسمت با آن قسمت زياد ارتباط پيدا نمى         . آن پر كند  
  . و تفكّر و مسائل مربوط به آن استمربوط به تحصيل علم
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. آورد كه تحويل دولت دهـد       از تحصيل علم و تفكّر، انسان پولى بدست نمى         ظاهراً
حاال اگر مثالً يك تحصيل علمى كه مرضى خداوند باشد و پـولى             . بلكه خرج هم دارد   

البتّـه هـر جـا كـه      . هم كسب شده باشد، مثل يك استاد دانشگاه، هـيچ اشـكالى نـدارد             
حصيل ممكن باشد و االن ما نداريم كه هم انسان تحصيل كنـد و هـم پـول بگيـرد و                     ت

ى  ى مخـارج دوره  دهنـد، بـه انـدازه    ى علميه را هم خيلى كم پـول مـى    هاى حوزه  طلبه
ه         شايد. دهند سالشان هم نمى   اش اگـر   منظور ايشان اين بوده كه يك ماه كار بكند و بقيـ

اند همين است، حـاال      بله، انفاقى كه گفته   . لت بدهد كار هم كرد، پولش را تحويل به دو       
يا تحويل دولت بدهد يا بدست خودش كار خير انجام دهد تا اين كارهائى كـه ايـشان              

مثالً حاال الزم نيست كه برود اين پول را به دولت بدهد و بگويد . اند انجام شود فرموده
خواهنـد   ل ندارنـد و مـى     خواهند و فقـط پـو      كه فالن پسر و دخترى كه همديگر را مى        

خـودش  . حتما الزم نيست دولت اين كار را بكند       . ازدواج بكنند را سر و سامان بدهيد      
دهد و اينهـا را بـه      دهد و تمام كارها را انجام مى       كند و مهريه هم مى     جهيزيه را تهيه مى   

اين كارها بسيار خوب است و در مورد . فرستد ى بخت مى صورت زن و شوهر به خانه
 يازده ماه هم اسالم سفارش كرده و بسيار هم به اين مسأله كه تحصيل علم كننـد و                   آن

يا خدمت به خلق نمايند تشويق كرده است و ساكنين شهر مقدس مشهد كه كم است،                
ى شهرها بايد ايـن كـار را بكننـد كـه             اگر تهرانيها هم بكنند، خيلى خوب است و همه        

د و اگر دولت هم مثل جمهورى اسالمى اينهـا          شان را تحويل دولت بدهن     مخارج اضافه 
پخش كند، طبعا روى يك نظـم بهتـرى    ... را عادالنه بين مستمندان و معلولين كشور و         

خانه باقى نماند يا براى نگهدارى معلولين مكانى درست          شود تا مستمند و بى     انجام مى 
بـشود و    يد انجام بشود، اينها بسيار خوب است و هر كار خيرى كه جلو افتاده است، با             

  .ى ازدواج جوانها داده شود هزينه
شـود كـه در ميـان عبـادات          از مجموع صدها آيه و روايتى كه هست اسـتفاده مـى           

عبادت بجز خـدمت    «: شخصى را ديدم كه به شعرِ     . بهترينش خدمت به خلق خدا است     
ن من گفتم كه اگر اي. گفت كه اين درست نيست تاخت و مى خيلى تند مى» خلق نيست 

طور معنا شود كه ما يك عبادت واجب و يك عبادت مستحب داريـم، انفـاق در رأس                  
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يعنى كه انفاقهاى واجبى مثل زكات دادن، خمس دادن، واجب          . عبادتها واقع شده است   
النفقه را اطعام كردن يا غريقى را نجات دادن، اينهـا در رأس عبادتهـاى ديگـر واجـب                   

فاقهاى واجب در رأس عبادتهاى واجب واقع شده        يعنى به طور كلّى ان    . واقع شده است  
ايد و نمازتان در حال قضا شدن است و  شما وقتى كنار دريا موقع غروب ايستاده      . است

بايـد او را    . شخصى هم در حال غرق شدن است، اگر نماز بخوانيد نمازتان باطل است            
اگر خوانديـد   از غرق شدن نجات بدهيد و اشكالى ندارد كه نمازتان قضا شود و حتّى               

يا مثالً اگـر واجـب النفقـه        . باطل است و بايد دوباره نمازتان را در وقت ديگر بخوانيد          
تـان   اند و شما پولهايتان را جمع كرديد و به آنها نداديد و مكّه رفتيـد، مكّـه                 شما گرسنه 
ت تان باطل اس   ايد و لذا مكّه    ى شئوناتشان مخارجشان را نداده     زيرا به اندازه  . باطل است 

اگـر  . مستحبات عبادت نمـاز شـب اسـت    يا در رأس  . االسالم انجام نشده است    حجةو  
زننـد كـه     ى شب بيدار شديد و به شما خانم دكتر تلفن مـى            ى شب براى نافله    مثالً نيمه 

فالن خانم در حال وضع حمل است و به كمك شـما نيـاز دارد، اسـتحباب آن بيـشتر                    
حتّى اگر بگوئى كس ديگرى هم هست،       . ن بروى است كه براى كمك به او به بيمارستا       

واجبش در رأس واجبات و مستحبش در رأس        . خدمت به خلق در رأس عبادتها است      
مستحبات است و به طور كلّى بهتر از انفـاق در راه خـدا كـه عبـادتى اسـت كـه هـم                        

ـ  رسد، وجود ندارد و آنچه ايشان نوشته اش به خود انسان و هم به مردم مى         نتيجه د بـا  ان
  . توجه به مطالبى كه عرض كردم، درست است
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  :سؤال هشتم
ى وضـع بـدحجابى در جامعـه         نظر و پيشنهادتان درباره   

  ى معتقدين به حجاب و پوشش زن چيست؟  چيست؟ وظيفه
  

  :پاسخ ما
به جهت اينكه يك روسـرى روى سـر اسـت، موهـاى             . حجاب بدحجاب يعنى بى  

چگونه اسمش . و موهاى جلو از جلوى روسرى بيرون باشدپشت كه از پشت روسرى 
  حجاب بد گذاشت؟ توان حجاب يا را مى

حجابى كه اسالم گفته اين است كه بايد زن پوشيده باشد و در اجتماع بـا پوشـش                  
اگـر  . واالّ بدحجاب اسـت   .  پوشيده باشد  شرعى كه مرجع تقليدش فرموده است، دقيقاً      

 مرجع تقليـدش بكنـد بـدحجاب اسـت و از خـود              ى يك سر سوزن تخلّف از فرموده     
ى بدحجاب معلوم است كه بد است، نبايد باشد و به زور هـم مـردم را مـسلمان                    كلمه

گويـد اگـر ايـن       كردن اين ضررها را دارد كه با يك حجاب بدى كه گاهى انـسان مـى               
 كـه   بينـد  رود، مى  گاهى انسان در روستاها مى    . شوند ظاهر مى . بود بهتر بود   حجاب نمى 

  .كنند زنها موهايشان بيرون است يا آنكه حتّى روسرى هم ندارند، اما جلب توجه نمى
اند، ولى به اصطالح همان      بعضى از خانمها با اينكه با روسرى خودشان را پوشانده         

  . هاى اسالم خارج است اينها از برنامه. كند لباس و روسريشان جلب توجه مى
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  :سؤال نهم
ى زنانـه،    الت براى بـانوان در مجـالس روضـه        آيا زيورآ 
  ايرادى دارد؟ 

  
  :پاسخ ما

چون اگر براى غير شوهر باشـد يـا بـراى           . زينت زن فقط بايد براى شوهرش باشد      
مردهاى غريبه است كه مسلّم حرام است، خانمى كه بخواهد جلب توجه مرد نـامحرم               

 كثيف عالم است كـه      را بكند، فكرش هم بد و كثيف است و اين شخص از موجودات            
لذّت ببرنـد و يـا بـراى         خودش را زينت و آرايش كند، براى اينكه مردها او را ببينند و            

وقتى خانمى گردنبند و دستبند و به اصـطالح         . اينكه زنهاى ديگر را به حسرت بيندازد      
اند آمده، در حالى  لباسهاى قيمتى پوشيده و در مجلسى كه زنهاى مختلف و فقير نشسته

نى آنجا هست كه وضع شوهرش طورى نيست كه بتواند آن طالها را براى زنـش                كه ز 
  .افتد تهيه بكند يا اين لباس را تهيه بكند، طبعا اين خانمى كه ندارد به حسرت مى

خـورم، فكـر     من كه نان جـو مـى      : فرمايند السالم مى  حضرت على بن ابيطالب عليه    
وانم غذاى خوب بخورم و خيلـى هـم         ت آيد، مى  نكنيد كه از غذاهاى خوب خوشم نمى      
ترسم كه در حكومت من فردى باشد  خورم، مى دوست دارم، اما اينكه غذاى خوب نمى

  .كه نداشته باشد و حسرت ببرد
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شما يك غذاى پر عطر خوب با چند نوع خورش بخوريد و يـك گرسـنه هـم در                   
  مقابل شما نشسته باشد و نگاه كند آيا اين خوب است؟

كنم از اينكه خانمهايتان در مجالس روضه كه همه نوع           ايان عرض مى  من به شما آق   
افراد هستند، جلوگيرى كنيد كه خيلى خودشان را زينت كنند زيرا اين موجب حسرت              

  .مثل خوردن غذاى گرم و معطّر در حضور گرسنه است. شود ديگران مى
جا هم اين وضع نبايد اين همان طور كه شما حاضر نيستيد در مقابل او غذا بخوريد،

انـد و حـضرت زهـرا     آله مـانع شـده   و عليه اهللا حضرت رسول اكرم صلى . را داشته باشيد  
  .اند و شما هم بايد به آنها اقتدا كنيد عليهاالسالم عمل كرده

براى حضرت زهرا عليهاالسالم بهترين زيورآالت بهشتى را ممكن بود بياورند ولى            
حتّى، يك گردنبنـد و يـك خلخـال و يـك            روزى هم در خانه براى شوهرش       . نداشت

آله آمدند و نگاهى كردند و تـشريف         و عليه اهللا پيامبر اكرم صلى  . اى در اتاق زده بود     پرده
ى زهرا آن پرده را پهن كردند و گردنبند و خلخال را درون آن گذاشتند و                 فاطمه. بردند

ـ . به مسجد فرستادند و فرمودند كه اينها را در راه خدا بدهيد            ه اينكـه حـضرت زهـرا       ن
كند يا اينكه پيامبر اكرم  عليهاالسالم اشتباه كرده باشد، زيرا معصوم هيچ وقت اشتباه نمى        

ى زهرا  خواهد فضيلت فاطمه خير، اينجا مى. آله بخواهد اشتباه او را بگيرد    و عليه اهللا صلى
  . اى به زنهاى ما بدهد عليهاالسالم را براى ما روشن كند و برنامه
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  :سؤال دهم
انـد   مجتهد كه بر افرادى از علماء كه در زمان ائمه بـوده           

شده است به چه معنا بوده است؟ چون ايـن افـراد             اطالق مى 
اند، بلكه بايـد همـان احكـامى     حقّ اظهار نظر در دين نداشته   

گرفتند را بيان كنند و اگر اين مطلـب          كه از معصومين فرا مى    
الـسالم را كـه      يد، اين كالم امام صادق عليـه      فرمائ را تأييد مى  

» و بر شما است اخراج فـروع      بر ما است القاء اصول    «: فرمود
  فرمائيد؟  چگونه توجيه مى

  
  :پاسخ ما

السالم همان معنائى را كه االن مجتهد دارد، آن وقت هم داشـته              در زمان ائمه عليهم   
چون فردى كه اين سؤال     . اند دهكنم كه ايشان جوابشان را خودشان دا       من فكر مى  . است

ما اصول را بر شما القاء      : فرمايد خود امام مى  . را كرده فرد دانشمند و فاضلى بوده است       
ء لك حالل حتّى تعلـم انّـه حـرام           كلّ شى «: اند فرموده السالم مثالً مى   ائمه عليهم . كنيم مى

هـر  » ء لك طاهر   شىكلّ  «. يعنى القاء اصول است   . ى اصولى است   اين يك جمله  » بعينه
الـسالم يـا از طـرف       چيزى طاهر است مگر اينكه بدانى كه اين چيز از طرف امام عليـه             

مـثالً  . آله به عينـه نجاسـتش را بيـان كـرده باشـند            و عليه اهللا خدا يا از طرف پيغمبر صلى     
باشد بنابراين هر گوشتى برايتان پاك و حالل است، مگر           اند ميته حرام و نجس مى      گفته
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اجتهاد هم معنايش همين . شود نجس و حرام خوب اينجا مى. كه بدانيد كه ميته استاين
مثالً چطور؟ امـام    . است، يعنى اصول را از ائمه بگيريم و فروع را خودمان اجتهاد كنيم            

مـا وارد   . فرموده است هر چيزى بر تـو حـالل اسـت، مگـر اينكـه حـرمتش را بـدانى                   
كنـيم و    اين چيـز حـالل، حرامهـا را انتخـاب مـى           گوئيم اين چيز حرام و       شويم مى  مى

. كنـيم  اند، بيان مى   المسائل نوشته  توضيح كنيم و مسائل را همين گونه كه در        تعريفش مى 
 را در   4 و   3حـاال شـك بـين       . مثالً اسالم و قرآن گفته با اين خصوصيات نماز بخوانيد         

آوريم،  از روايات در مى   بعد ما فروعش را     . جاى ديگر بيان كرده است و اصول را گفته        
شما به يك شاگردى كه در      . كنم اى عرض مى   مثال ساده . براى اينكه همه متوجه بشوند    

اين جنس را اين طور و به اين قيمت و    . گوئيد تان هست كلّيات مغازه را به او مى        مغازه
حـال چـه    . رويـد  دهيد و مـى    آن جنس را به آن قيمت بفروش و مغازه را تحويلش مى           

ان باشيد و چه خودتان نباشيد، اين با فكر خودش يك كيلو انار كه فروخته، مثالً                خودت
ريزد، روى همان اصولى كه برايش تنظيم  آيد و پولش را توى دخل مى به اين قيمت مى   

در هـر   . خواهد بگوئيد اين يك كيلو، اين پول را بگير         ديگر نمى . كند ايد، عمل مى   كرده
اش كنيد و الزم  فروشد، شما در تمام اينها راهنمائى رد مىيك كيلو، يك كيلوئى كه شاگ    

 خودتـان بـا او      سوادى باشد كه دائماً    فكر و بى   عقل و بى   نيست كه مانند يك موجود بى     
چه باشيد و چه نباشيد روى آن اصولى كه بـراى او در             . كار كنيد، اين طور الزم نيست     

تهد هـم همـين اسـت كـه خـودش           كند، معناى مج   ايد عمل مى   فروشى تعيين كرده   ميوه
بنشيند و فكر بكند و چيزهائى را كه استاد به او گفته و يا امـام بـه او گفتـه بـا مـسائل         
. معمولى تطبيق بدهد و تفريع كند و به جاى خودش بگذارد، اين معناى اجتهـاد اسـت             

يك نفر داند بقّالى را چطور بچرخاند،  ى بقّالى اجتهاد دارد كه مى در مغازه حاال يك نفر
ى اعال واقـع شـده و ايـن فـروع را از              هم در قرآن و حديث اجتهاد دارد كه در مرحله         

  . نمايد كند و براى مردم بيان مى قرآن و حديث استفاده مى
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  :سؤال يازدهم
پوشش مرد در جامعه بايد به چه صورت باشـد؟ يعنـى            

ل تا چه اندازه باز بودن گردن و بدن و پاهـا و دسـتها اشـكا               
  ندارد؟ 
  

  :پاسخ ما
محيط كسب و كار است يا محيطـى اسـت          . شود محيط، محيط مرد است     گاهى مى 

مثل محـيط   . شود كه محيط مال زن است      كه مال او است و تعلّق به او دارد و گاهى مى           
اى  خواهد راحت باشد به اندازه     اگر مرد محيط خودش است مى     . خانه كه مال زن است    
پيراهن آستين كوتـاه     د و بد نيست، اشكالى ندارد كه باز باشد،        بينن كه مردهاى ديگر مى   

امـا  . خواهد عرق نكند   چون مشغول كار است و مى     . بپوشد، يا لباس نازكى داشته باشد     
. كنند، سر و گردن و دستها تا مچ و بقيه اشكالى ندارد در جائى كه زنها معموالً عبور مى

  .ولى بدن بايد پوشيده باشد
كنند و   كند و خيلى افراد هستند كه رعايت نمى        كردم كه محيط فرق مى    البتّه عرض   

  . بايد به آنها تذكّر داده شود
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  :سؤال دوازدهم
  ى احكام سؤال كرد؟  توان از فلسفه آيا مى

  
  :پاسخ ما

الـسالمهم سـؤال     ى احكام اشكالى ندارد و از ائمه عليهم        البتّه سؤال كردن از فلسفه    
ى احكـام يعنـى اينكـه هـر      فلـسفه . شود هم سؤال كرد و هم جـواب داد        اند و مى   هكرد

  .حكمى كه از جانب پروردگار آمده است، علّت آن حكم را بدانيم
كـه تنهـا مرحـوم       داريـم » معـانى األخبـار   «و  » علل الشرايع «ما دو كتاب به نامهاى      

كه اكثرش مربوط به    (است  السالم روايت كرده     ى احكام از ائمه عليهم     صدوق از فلسفه  
  ).ى احكام است فلسفه

ولـى اگـر فـردى فكـر        . ى احكـام را نـدانيم      اند كه ما فلسفه    پيشوايان دين نخواسته  
تا : گويد شود كه جوانى كه هيچ اطّالعى از دين ندارد، مى          كند، مثالً گاهى شنيده مى     مى

ى  چون فلسفه . ى است اين حرف بسيار غلط   . خوانم ى نماز را ندانم نماز نمى      من فلسفه 
اند، براى اين است كه جلوى فهم انسان را  اند و يا بيان كرده    بعضى از احكام را كه گفته     

ى احكام را نداند و ايمان به خدا         نگيرند واالّ اگر حقيقتش را بخواهيد، اگر كسى فلسفه        
  .كند آله داشته باشد، بهتر عمل مى و عليه اهللا و پيغمبر صلى

ايم كه مضرّات بعضى از چيزها مثل مـشروبات الكلـى و     يادى داشته ما دانشمندان ز  
  .كردند دانستند و باز هم از آنها استفاده مى دخانيات را مى
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اى درباره مـضرّات سـيگار       خواستيم مقاله  ما مى : گفت يكى از رفقاى دانشمند ما مى     
اقال : گفتم. يدندكش هفت نفر بوديم، پنج نفر از ما در همان جلسه سيگار مى. تنظيم كنيم

  .سر اين جلسه سيگار نكشيد
اند كه يكـى از      مرحوم شهيد هاشمى نژاد نقل كرده     » ى دكتر و پير    مناظره«در كتاب   

مضرّات مشروبات الكلـى سـخنرانى       ى اى، خيلى خوب و زياد درباره      اساتيد براى عده  
بلـى امـروز    : گفـت . بعد بعضى از شاگردان گفتند كه امروز بهتر صـحبت كرديـد           . كرد

  .ام، لذا بهتر صحبت كردم تر بوده ام و سرحال بيشتر مشروب مصرف كرده
كنم هيچ سيگارى منصفى باشـد كـه بگويـد           و امثال اينها زياد است و من فكر نمى        

دانـد ولـى بـاز هـم سـيگار           ى بد بودن و ضررهايش را مـى        فلسفه. سيگار منفعت دارد  
  .كشد مى

دانند، فرض كنيـد افـراد مـؤمن كامـل و            ام را نمى  ى احك  ى آنهائى كه فلسفه    درباره
شان  ام، در دهات و روستاها هستند، كسانى كه اگر قطعه قطعه           سواد كه من زياد ديده     بى

دانند ولى ايمـان دارنـد       اش را نمى   خورند با اينكه فلسفه    بكنيد، يك قطره مشروب نمى    
  .كه مشروب حرام است و نبايد آن را خورد

داند، ايـن    اش را مى   اى پشت چراغ قرمز رسيده است، كسى كه فلسفه         يا مثالً راننده  
دهـد و عبـور    آيد گـاز مـى     بيند ماشين نمى   كند، مى  طرف و آن طرف خيابان را نگاه مى       

اند كه  داند، فقط گفته اش را نمى ولى كسى كه فلسفه  . گذارد كند و قانون را زير پا مى       مى
  .كند يستد و عبور نمىا او مى. به چراغ قرمز رسيدى توقّف كن

ى احكام اگر بخواهد انسان را در انجام حكم الهى سست كند، همان بهتر كه               فلسفه
يعنـى  (ى آن احكام بداند      جزئى از فلسفه   ى احكام را   ولى اگر فلسفه  . انسان آن را نداند   

) ى آن حكم است    دانيد باز جزئى از فلسفه     ى احكام را مى    شما بدانيد هر چه هم فلسفه     
ى وضو را اين طور بيان كنيد كه صورت و دستها تا جـائى               خواهيد فلسفه  الً شما مى  مث

. شود بايد تميز شود، پس بايـد روزى چنـد مرتبـه بـشوئيد              كه بيرون است و كثيف مى     
شـوئيم و وضـو    ى وضو اگر اين باشد ما روزى ده مرتبه بـا صـابون آنهـا را مـى            فلسفه
  .اش تنها اين نيست سفهشود؟ خير، چون فل آيا مى. گيريم نمى
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  .ى تمام احكام يك چيز است و آن تعبد است مهمترين فلسفه
من به حمام رفتم و كامالً خودم را با صابون تميز شـستم ولـى               : كسى از من پرسيد   

ى حكم   بله چون تو نيمى از فلسفه     : نيت غسل نكردم آيا من باز هم جنب هستم؟ گفتم         
نصف آن نظافت و تميزى بدن      . اى گر آن را انجام نداده    اى و نصف مهم دي     را انجام داده  

شـود؟ بايـد     روح انسان چگونه تميز مى    . است و نصف ديگر آن تميز شدن روح است        
مثالً سر و گردن را چون خـدايا تـو گفتـى، اول هـم سـر و گـردن را                     . انسان نيت كند  

كنـد كـه     ب مى شويم، چون تو فرمودى و اين عمل را تو فرمودى و بندگى من ايجا              مى
ى بنـدگى در انـسان ايجـاد         اين كار را با اين خصوصيت انجام دهم، اين عمل روحيـه           

  .كند مى
تو گفتـى و اگـر سـر         چون خدايا . شويم بعد طرف راست و بعد طرف چپ را مى        

كنم چون تو گفتى و اگر بعد از غسل مانعى در بـدنم ديـدم                سوزنى مانع باشد، رفع مى    
ن تو اين را قبول ندارى و تمام اينها در انـسان بنـدگى ايجـاد                چو. كنم دوباره غسل مى  

  .كند كند و روح انسان را از آلودگيها پاك مى مى
ه                   اگر مكّه مشرّف بشويد، خواهيد ديد همان نصف فلـسفه را كـه در وضـو متوجـ

ى سـنگى گـشتن؟ يـا        چرا هفت مرتبه دور يك خانه     . شويم در آنجا نخواهيم فهميد     مى
ه سنگ به محلّى زدن؟ يا چرا در آن شلوغى و گرفتارى سـر تراشـيدن؟                چرا هفت مرتب  

  .فهميم ى بعضى از اينها را نمى  فلسفهشايد واقعاً
يا مثالً گردى صورت زن كه بعضى از علما واجب و بعضى الاقل مستحب شـديد                
يا احتياط براى پوشاندنش دارند، همان گردى صورت، واجب است كه در حال احـرام           

يعنى اگر پوشاند به احرامش خلل وارد شده اسـت و همـين             .  مردها باز باشد   در مقابل 
  .پوشيه را اگر انداخت، احرامش بهم خورده است

گوينـد گـوش    خوب، اين براى چيست؟ چرا؟ يعنى اينكه بنده باش و هر چـه مـى         
  .خواهند اين روحيه را در تو بوجود بياورند مى. كن

ى خـدا بـشويم و خـدا         ارها مهم است كه ما بنـده      و اين مسأله در عبادتها و تمام ك       
تمـام احكـام هـر چـه هـم بخـواهيم             لذا در . معبود ما باشد و ما مطيع پروردگار باشيم       
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ى نمـاز را فهميـديم، اگـر بـه ايـن فلـسفه               اش را بفهميم و به فرض تمام فلسفه        فلسفه
و عبوديت است   ى اصلى كه بندگى      نرسيده باشيم و آن را منظور نكنيم، چون آن فلسفه         

  .ايم، عبادتمان باطل است آن را انجام نداده
من دائم در نمازم و ديگر نماز خواندن چه معنا دارد؟ يا            : اگر درويشى آمد و گفت    

االن از شما سؤال بكنند نماز براى چيست؟ براى توجه به خدا است و براى اين اسـت                  
كنـيم و نمـاز       ايـن كـار را مـى       كه اين مطالبى كه در نماز است به كار ببنديم، پـس مـا             

  :يا آن صوفى گفت كه. »خوشا آنان كه دائم در نمازند«: يا اگر كسى گفت. خوانيم نمى
  ن استـراى مـا حميـينى يـلمك         گاه گاهى اين ركوع و اين سجود  

. پس چرا نماز بخوانيم، بسيار غلط گفته و به بندگى و مقام عبوديت نرسيده اسـت               
انصاف تند رفته است و اين را        شعر فوق كه نامش وحدت است، خيلى بى        شاعر   ضمناً

را اهـل   » كلمينى يا حميرا  «: فرمود آله به عايشه مى    و عليه اهللا كه نقل شده پيامبر اكرم صلى     
كنند و مالّى رومى هم نقل كرده اسـت و مـا ايـن را قبـول نـداريم و از                      سنّت نقل مى  

آله وقتى خيلـى روحـش اوج        و عليه اهللا بر اكرم صلى  يعنى اينكه پيغم  . عقائد شيعه نيست  
تهـى كنـد، بـه حميـرا كـه اسـم             شد و نزديك بود قالب     گرفت و به خدا متوجه مى      مى

هاى معنوى پائين بيـايم و       با من حرف بزن تا از آن جنبه       : گفت مستعار عايشه است، مى   
 تهى نكنـد و ايـن       هاى شهوانى و جنسى توجه كنم و اوج نگيرم و روحم قالب            به جنبه 

زيرا اين حرف براى يك ولى خداى معمولى غلط است تـا چـه              . از مطالب غلط است   
گرفتنـد و    آله و اينها كار نيكان را قياس از خود مى          و عليه اهللا برسد براى پيامبر اكرم صلى    

  .كردند آله را مثل خود تصور مى و عليه اهللا پيامبر اكرم صلى
تواند ارتباطش را بر قرار كند كـه نـه بـا چيـزى از       ا مى يك ولى خدا آن قدر با خد      

مواهب ظاهرى دنيا پائين بيايد و نه بـا آن مـسائل، آن قـدر اوج بگيـرد كـه كنتـرل از                       
آله غلط است و ايـن   و عليه اهللا اين حرفها نسبت به پيغمبر اكرم صلى    . دستش خارج شود  

ز مثل كلمينى يا حميراى من      اين ركوع و اين سجود اين نما      : گويد انصاف مى  صوفى بى 
دارد و اگر من هميشه بخواهم متوجه خدا باشم، بايـد            است، يعنى من را از خدا باز مى       
چون همين ركوع و سجود كردن قـدرى انـسان را از         . تكان نخورم و متوجه خدا بمانم     
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 انـسان،   اگر گفتند نماز  .) روند خواهم بگويم كه ببينيد تا آنجا مى       مى. (دارد توجه باز مى  
‰ô: مانع از پيشرفت انسان است يا ما ديگر احتياجى به نماز نداريم يا گفتند ç6 ôã $# uρ)) y7 −/ u‘ 

4© ®L ym y7 u‹ Ï? ù' tƒ Ú((⎥⎫ É) u‹ ø9 رسيدى ديگر عبادت الزم نيـست و ايـن          وقتى به يقين كامل   $#1
  .اند ى واقعى احكام اسالم و معناى عبوديت را درك نكرده حرفها را زدند، اينها فلسفه

ى احكام اشكالى ندارد،     ى احكام و در عين حال دانستن فلسفه        ى فلسفه  اين درباره 
  . ى احكام است ولى صد درصد نبايد فكر كند كه هر چه دانست فقط همان فلسفه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .99ى آيهى حجر   سورهـ1
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  :سؤال سيزدهم
آيا به دنيا آمدن كسى بدون پدر مثل حـضرت عيـسى از      

  يا خير؟ نظر علوم امروز درست است 
  

  :پاسخ ما
. اى است مربوط به علم ژنتيك و وراثت و بايد در آنجا بحث شـود               البتّه اين مسأله  

در كتابهـائى   . كنـيم  ولى چون اسم حضرت عيسى برده شده است، ما مقدارى بحث مى           
» انوار زهرا عليهاالسالم  «ى علم فوق نوشته و پخش شده است و ما هم در كتاب               درباره
موضوع يعنى علم ژنتيك مقدارى كه مربوط به اين موضـوع بـوده اسـت،        اين   ى درباره

  .اش اين است ايم كه خالصه بحث كرده
االّ اينكـه گـاهى     . ى مرد و زن هر دو در انعقاد فرزند مؤثّر است و بايد باشـد               نطفه

  .دهد ى زن به تنهائى كار صورت مى شود كه نطفه مى
. اند اند و شرح داده    اين مطلب را گفته   . اين ممكن است و از نظر علم اهميت ندارد        

يـك روز   . زمانى من دو تا كبوتر ماده داشتم      . گذارد مثالً مرغ بدون خروس هم تخم مى      
انـد ولـى جوجـه       رفتم در را باز كردم ديدم شايد متجاوز از پنجاه، شصت تخم گذاشته            

  .نشده است
در ايـن  . دهـد  انجام مىيعنى يك مرحله از كار را ماده به تنهائى        . اين مسائل هست  

شناسـى و علـم    ولى دانشمندان در علـم وراثـت و علـم جنـين     . قسمت من وارد نيستم   
شـود داراى    انـد كـه يـك زن مـى         ى طبيعى نوشته   ژنتيك هر چه اسمش باشد، در رشته      
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. شـود  اش حتمـا دختـر مـى    فرزند باشد، ولى اگر زن بدون شوهر داراى فرزند شد بچه        
 و ژن طورى است كه بايد خصوصيات مادر صد در صد بـه او              چون اين از نظر وراثت    

منتقل شود و خصوصيات مادر هم اين است كه زن است و بايد خـصوصيات يـك زن       
پاسخ «مشروح اين مطلب را در كتاب . به فرزند منتقل شود و بايد بچه حتما دختر شود

است، اين است كه يك پـسر        ولى آنكه معجزه  . ايم نوشته» انوار زهرا عليهاالسالم  «و  » ما
  .از يك زن بدون شوهر متولّد شود

 معجزه را در اينجا بايد شرح دهم كه يعنـى چـه؟ معجـزه يعنـى چيـزى كـه                     ضمناً
اى كه بر خالف  پديده. يعنى بر خالف سير طبيعى باشد. طبيعت از آوردنش عاجز باشد
.  مار يا اژدها بشود    مثالً چوب را بيندازند در يك لحظه      . سير طبيعى است، معجزه است    
اش اين است كه چوب را بيندازند زير خاك  سير طبيعى. اين برخالف سير طبيعى است

و بپوسد بعد از سالها خاك شود، بعد آن را يك مار بخورد، بعد آن خاك به سلول نر و 
ولى يك  . ى مار تبديل شود، بعد بچه مار شود و بعد مار بشود و بعدها اژدها شود                ماده
طبيعت ايـن طـور كـار       .  چوب بيفتد و اژدها شود، اين برخالف سير طبيعى است          دفعه

بدون اينكه دارو مصرف شود، يـا       . يا مثالً شخصى كور مادرزاد است     . كند نكرده و نمى  
چشم اين شخص را پيوند بزنند و يا هيچ عملى روى آن انجام دهنـد، ايـن كـور يـك                     

اند و   السالم مكرّر ديده   ى بن موسى الرّضا عليه    مثل اينكه در كنار قبر عل     . (دفعه بينا شود  
چيزى كه مافوق طبيعت است، در حقيقت طبيعت را عقب زده و از فعاليـت               .) بينيد مى

دهد و لذا چيزى كه خيلى مورد بحث است          اى انجام مى   العاده باز داشته و يك كار فوق     
لّد شدن، اين خيلـى  و اهميت دارد، اين است كه از يك دختر بدون شوهر يك پسر متو 

هر چند اصلش كه يك     . و برخالف طبيعت است    از نظر علمى معجزه   . العاده است  فوق
دختر بدون شوهر داراى يك فرزند، ولو دختر هم بشود، ظاهرا در خارج اتّفاق نيفتـاده                

السالم يك دخترى كه شوهر نكـرده   اگر چه گاهى در زمان على بن ابيطالب عليه        . است
علـى  .  خدمت آن حضرت كه حامله شده و او را متّهم به زنا كرده بودند              بود را آوردند  

ى  اين را ببرند آزمـايش كننـد و ببيننـد كـه آيـا پـرده               : السالم فرمودند  بن ابيطالب عليه  
علـى بـن ابيطالـب      . بعد رفتند و ديدند كه هنـوز بـاكره اسـت          . بكارت هست يا نيست   
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ى علـى بـن ابيطالـب        العـاده  قضاوتهاى فوق فرمايد و از     السالم در اينجا شرحى مى     عليه
كه ) حاال خصوصياتش يادم نيست   (ممكن است   : السالم است كه حضرت فرمودند     عليه

روند در دهات زياد اسـت كـه نـصف           حمامهائى كه زن و مرد مى     (زن به حمامى برود     
ـ   مردى رفته و در آنجا از او نطفه ) روز مردانه و نصف روز زنانه است       ن اى ريختـه و اي

زن هم همان جا رفته نشسته و چون رحم حالت كششى دارد، اين نطفه را در خـودش                  
 با مردى هم آغوش شده باشـد،        كشيده و داراى فرزند شده و هيچ الزم نيست كه حتماً          

واالّ در ايـن زمـان   . ولى تا به حال از نظر دنيا سـابقه نـدارد        . پس اين طور ممكن است    
. ه يك زنى بدون داشتن شوهر داراى فرزند شده اسـت نوشتند ك ها مى  شايد در روزنامه  

اش اين است كه داشتن      ايم و اگر اين معجزه نباشد، قدر مسلّم        اند و نديده   اين را ننوشته  
ساز يك دختر بدون شوهر معجزه است و اين مسأله در قرآن نقل شده كه از                 يك پسر 

ننـد و خـداى تعـالى جـواب         ك آله و خداى تعالى سـؤال مـى        و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  
≅Ÿ: دهد كه بگو   مى sV tΒ)) 4© |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u™((ثَل خلقت عيسى در نزد خـدا        ١م

… مانند خلقت آدم است    çμ s) n= yz)) ⎯ ÏΒ 5((># t è?2     ولى او را بدون    . از خاك خدا خلقش كرد
رفش بـاز يـك   اين يك ط. پدر و مادر خلق كرده و اين را بدون پدر خلق فرموده است        

اين جوابش  . ى حضرت آدم نه پدر داشت، نه مادر        اى داشته، ولى آن طرف درباره      زمينه
اى نيـست فقـط معجـزه        در قرآن آورده شده و مسأله هم بحث شده و زياد هم مـسأله             

ى اعجاز دارد و خداى تعالى خواسته حضرت عيسى را يك موجود تـوأم               است و جنبه  
.  بياورد، در همان ساعت اول كه متولّد شـد سـخن گفـت             با معجزه از روز اول بوجود     

وقتى حضرت مريم اشاره كرد كه حرفها را از او بپرسيد، مـن جـوابى نـدارم بـه شـما                     
#yبدهم، جمعيت گفتند كه      ø‹ x.)) ãΝ Ïk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# (($ wŠ Î6 چطور ما با كـسى     ¹3|
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الـسالم   حضرت عيسى عليه  .  بزنيم تواند بكند، حرف   كه در گهواره است و صحبت نمى      
  :فورى گفت

 ’ ÎoΤ Î))) ß‰ ö7 tã «! $# z© Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# © Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ∩⊂⊃∪   © Í_ n= yè y_ uρ % º. u‘$ t7 ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 

© Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ((١    
ها  متولّد شده بود بيان كرد و مسيحى      اينها را حضرت عيسى در همان وقتى كه تازه          

گفتند كه حضرت مريم كه     . يعنى مردمى كه آن وقت بودند، نظرشان خيلى محدود بود         
و در مسجد هم كه كسى جز خدا نبوده، خـدا           ) خادم مسجد بود  (در مسجد بوده است     
 ايـن   شناختند كه در چه وضعى و چه صفاتى هست، پـس حتمـاً             را هم كه درست نمى    

  .  خدا استبچه مال
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  :سؤال چهاردهم
  . ى تحريم موسيقى مطالبى بفرمائيد درباره

  
  :پاسخ ما

ه  كنم كه موسيقى حرام است و مى       من شرحى عرض مى    ى  ى فلـسفه  خواهم در كليـ
  .احكام اين مطلب را عرض كنم

ـ «توانيـد بـه      اوالً كتابهائى در مضرّات موسيقى از نظر علمى نوشـته شـده مـى              أثير ت
كه كتاب خوبى است، متعلّق بـه يكـى از دوسـتان كـه بـا                » موسيقى بر روان و اعصاب    

  .اطّالعاتش خوب است ايشان آشنا هستم و
خواهـد از خارجيهـا يـك        كه اگر دلمان مى   (يك چيزهائى هم دكتر آلكسيس كارل       

و ى دكتر  مناظره«در كتاب . نوشته كه آن هم مطالبى دارد و خوب است        ) چيزى بشنويم 
اين از  . اند ى تأثير موسيقى بر روان و اعصاب مطالبى نوشته         هم يك قسمتى درباره   » پير

نظر علمى و كلّى كه اگر خواستيم يك نفر مسيحى هم گوش به موسـيقى ندهـد، بايـد        
اما يك نفر مسلمان را اگر خواستيم به موسيقى گـوش           . اين كتابها را بدهيم مطالعه كند     

 بگوئيم برو كتاب دكتر آلكسيس كارل را بخوان و تقليـد از             راهش اين نيست كه   . ندهد
آقا، موسيقى به : جناب آقاى دكتر آلكسيس كارل بكن، بلكه راهش اين است كه بگوئيم 

فرض آنكه بهترين چيزها است، ولى چون خدا دستور فرموده حرام است، نبايد گوش              
بعـضى از   .) ان ايجاد بشود  ى انجام احكام اسالمى در شما ايم       خواهم درباره  مى. (بدهى

ى خوبى است كه دانـستن       اند و جمله   ام كه در كتابهايشان نوشته     دانشمندان را من ديده   
اگـر يـك راننـده سـر        . ى احكام در عين اينكه خوب است ضـررهائى هـم دارد            فلسفه

ايستد ولى اگر بداند كـه بـراى ايـن           ى چراغ قرمز را نداند، مى      رسد، فلسفه  چهارراه مى 
كند، اگر ماشين نيايد     نگاه مى . آيد با شما تصادف نكند     ه ماشينى از آن طرف مى     است ك 
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فهميده، جزئى از فلسفه را فهميـده        كند يا اينكه فلسفه را اشتباه      شكنى مى  رود قانون  مى
دانيم كـه آنچـه خـداى تعـالى          ما اجماالً مى  . كند اش را نفهميده، خرابكارى هم مى      بقيه

 ةاى دارد، حاال آيا انسان يك دائر       يك فلسفه ) ه دستور داده است   هر چه ك  (دستور داده،   
: گويـد  بينيم كه بوعلى سينا مـى  المعارف است كه بايد تمام چيزها را بداند؟ خير، ما مى      

اينكـه  . العلـم اسـت   خودش نـصف » الادرى«ام كه فهميدم نادانم كه    من به جائى رسيده   
ى در راه علـم و كمـال قـدم برداشـته            ا فهمد، خودش يك مرحلـه     انسان بفهمد كه نمى   

من خـودم را در مقابـل اسـرار جهـان     : گويد  موريس مترلينگ است كه مى  ظاهراً. است
دانم كه در مقابل اقيانوسى از اسرار جهان هـستى           هستى مانند يك طفل شيرخوارى مى     

 شـويد،  به جهت اينكه شما به دانشگاهى كـه وارد مـى          . دانم قرار گرفته و هيچ چيز نمى     
اگر شما بخواهيد دانشجوى اين دانشگاه بـشويد و بپرسـند كـه             . مثالً دوازده رشته دارد   

خـواهم وارد    كنيد؟ اگر بگوئيد مـن در دوازده رشـته مـى           شما كدام رشته را انتخاب مى     
تو نه فكرت، نـه اسـتعدادت، نـه عقلـت و نـه        : گويند كنند و مى   شوم از شما قبول نمى    

  .د كه دوازده رشته را يك دفعه ياد بگيرىدهن وقتت هيچ كدام فرصت نمى
يك وقتـى كـسى نشـسته بـود و          . توانيم اسرار جهان هستى را متوجه باشيم       ما نمى 

اين شخـصى از    . زده شده بودم    بهت من واقعاً : گفت براى من چند تا از اين اوراد را مى        
  .كش بود افراد رياضت

 هنوز هم در فكـرم كـه   واقعاًخواند كه هيچ معنايش معلوم نبود و  يك چيزهائى مى 
كرد، مـار در يـك لحظـه         خواند و به مار فوت مى      اين چه سرّى بود؟ يك چيزهائى مى      

شد كه وقتى ما يـك مقـدار از دمـش را گـرفتيم فـشار داديـم مثـل                     مرد، خشك مى   مى
گويم مار بوده و روح او تحـت         خوب او چه كار كرد؟ حاال آن را مى        . خاكستر نرم شد  

خواند و بـه آن فـوت        اما مثالً به يك سوزن وردى مى      . ين قرار گرفته است   تأثير روح ا  
آمد و نه خون، كه چند تـا         كرد، نه درد مى    كرد، به دست يا هر جاى بدن كه فرو مى          مى

  اين چه تأثيرى است؟. گوش دختربچه را سوراخ كرد، نه خون و نه درد آمد
گـوئيم   كنند، مى  يم اين كارها را مى    اينها مسائل جزئى است كه ما اگر كسانى را ببين         

مـثالً  . فهميم همين را ما نمى   . خواهند از اين راه نان بخورند      اند و مى   اينها دكّان باز كرده   
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آقا اين جـزء    . گذاشتند جلوى يك نفر    فرض كنيد در دويست سال قبل تلويزيون را مى        
آن خال كـه    عكس آن طرف را با جميع خصوصيات حتّى با          . اسرار جهان خلقت است   

خورد، با تنفّسش، توى اتاق منـزل شـما از           اش است، حتّى لبش كه تكان مى       روى گونه 
اينهـا را   . بينيم كند و تمام خصوصياتش را ما مى       كجا؟ از يك مملكت ديگر منعكس مى      

همه اسرار  . اند اند؟ يكى، دوتا از اسرار جهان خلقت را كشف كرده          از كجا استفاده كرده   
  .شود به اين آسانيها كشف نمىخلقت عالم كه 

š: فرمايد ى يك مسأله از مسائل عالم خلقت مى خداى تعالى درباه tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ)) Ç⎯ tã 

Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) W((ξŠ Î= s% 1 كنند از تو اى     سؤال مى
اى كه حاال بايد علماء بنـشينند        ى سربسته  ك جمله ي. ى خصوصيات روح   پيغمبر درباره 

اى پيغمبر، روح از امر پروردگار : فرمايد كه بگو خداى تعالى مى. اش بحث بكنند درباره
$!من است    tΒ uρ)) Ο çF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ω Î) W((ξŠ Î= s%   ى زمـين، اوتيـتم كـه بگويـد،          به تمام كره

هستند و تا روز قيامت هم خواهند آمد، از علم          ى زمين    يعنى تمام مردمى كه روى كره     
توانند بفهمند روح يعنى      دانشمندان دنيا هنوز نمى    ايم و واقعاً   جز خيلى كم به آنها نداده     

چه؟ روح كه خود ما هستيم، چون اين گوشت و پوست و استخوان را كه بيندازيم يك 
ايـم، آن وقـت چطـور     هخودمان، هنوز خودمان را نشناخت. ماند و آن روح است چيز مى 

خواهيم تمام اسرار جهان هستى را بشناسيم؟ پس از اين جهت هر چه ياد گـرفتيم،                 مى
براى اينكه اعصابت خراب نـشود، موسـيقى گـوش          : اگر يك وقتى گفتند   . ايم ياد گرفته 
تـازه اگـر   . شناسم من اعصابم از همه قـويتر اسـت   در بين رفقائى كه مى: گوئى نده، مى 

مگر آنهـا چـه اشـكالى دارنـد، چـه جـور             . شوم مثل آنها   صحيح باشد، مى  ى شما    گفته
بـشوم مثـل     دهم كه  آن قدر موسيقى گوش مى    . كنند، من اعصابم قوى است     زندگى مى 

مشروبات الكلـى را نخـور بـه        : اگر گفتند . اش براى من حالل است     آنها پس اين اندازه   
خـورم بـه     ى يك قطره مـى     ازهمن مقدارى به اند   : گويد شوى، مى  خاطر اينكه مست مى   
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كنـد، خـوب اينجـا بايـد چـه جـواب             اينكه مست نمى  . خورم ى يك استكان مى    اندازه
بدهيم؟ اما اگر ما در احكام اسالم گفتيم كه شما بايد دين داشـته باشـى، ايمـان داشـته                    

ى اسالم شايد يك عنايتى بوده يعنـى در          باشى و تسليم در مقابل پروردگار باشى، كلمه       
اند سر چهارراه،    اى كه به او گفته     نين دين مقدس اسالم تسليم بايد باشى، مثل راننده        قوا

او ديگر اگر نـصف شـب هـم باشـد، توقّـف             . اگر چراغ قرمز بود، تو بايد توقّف كنى       
كند و حّتى اگر يـك       وسط روز هم باشد توقّف مى     . داند اش را نمى   كند، چون فلسفه   مى

ى توقّـف را بـه او        اى كـه فلـسفه     اما يـك راننـده    . شود نفر رد شود، خيلى ناراحت مى     
ى   اشتباه فهميده باشد، يا يك جزء از فلسفه        اش را اگر مخصوصاً    اند يا اينكه فلسفه    گفته

 فهميده باشد، نصف    حاال اگر فلسفه را واقعاً    . حكمى را فهميده باشد كه اين بدتر است       
چـرا مـن اينجـا بيهـوده        : گويد مىكند، با خود     شب است، ماشينى هم رفت و آمد نمى       

كنـد و اگـر اينجـا        گـذارد و عبـور مـى       توقّف كنم؟ اين چنين فردى پا روى قانون مـى         
ولـى اگـر مـا يقـين        . اش همين بوده و نيمه شب كه علّتى ندارد، بايد عبور كنـد             فلسفه

هاى ديگرى هـم دارد كـه مـا آنهـا را             فلسفه اش نيست و يك    كرديم كه تنها اين فلسفه    
ديـن مقـدس اسـالم      . دانيم، اينجا اگر عبور كرديم ممكن است به خطراتـى بيفتـيم            نمى

  .اش معلوم است فرموده يك قطره شراب را هم نخور، خوب يك بطرى خوردن فلسفه
ى  چون بهترين چيزهائى كه در وجود انسان است، عقل است و اين عقل را كه مايه

يك وقتـى مـرد   . برد راب از بين مى   ى ارزش انسان است، ش     شخصيت انسان است، مايه   
 من سـالم    رسيدم، غالباً  ى ما بود وقتى به او مى       خيلى متشخّصى منزلش در داخل كوچه     

يك شب ديـدم    . خيلى مرد متشخّصى بود   . داد كردم و او خيلى با سنگينى جواب مى        مى
چه رفتم ببينم   . كند شود، يك نفر ناله مى     توى جوى كنار كوچه كه آبهاى لجن جمع مى        

آخـر  . كسى است؟ ديدم همين آقاى متشخّص افتاده داخل جوى آب و كسى هم نبـود              
استفراغ كـرده بـود، لباسـهايش همـه         . من زير بغلش را گرفتم، بلندش كردم      . شب بود 

شـود، اصـالً لـب     دانست اين طور مى كردم كه اگر او مى كثيف شده بود كه من فكر مى 
وب معلوم شد و در اثر خوردن مـشروب         ى حرمت مشر   پس فلسفه . زد به مشروب نمى  
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هاى دنيا آنهائى هستند كه معتـاد بـه          شوند كه هشتاد در صد ديوانه      ها هم زياد مى    ديوانه
  .اند مشروبات الكلى بوده

اما يـك قطـره يـك       . اينها آمارهائى هستند كه گرفته شده و تحويل داده شده است          
. اما اسـالم گفتـه اسـت      . فهميم مىاش را ن   استكان مشروب چطور؟ آنجا ديگر ما فلسفه      

اش اگر در يك چاه آب بيفتد، من از آن چـاه و از آن                يك قطره : السالم فرمود  على عليه 
فهميم و بهتر از همه اين است كـه ايمانمـان را             آن را ديگر ما نمى    . كنم آب استفاده نمى  

$: رمـود ى احكام اسـالم تعبـد كنـيم كـه ف      اند درباره  تقويت كنيم و آنچه فرموده     yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ)) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2((1      كند  به مردم مؤمن خداى تعالى خطاب مى
  . كه در تسليم و اسالم واقعى همگى وارد شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .208ى ى بقره آيه سوره ـ1



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         39  

  
  
  
  
  
  

  :سؤال پانزدهم
خوانـد و خمـس و سـهم امـام را            آيا كسى كه نماز نمى    

   منزلش چيزى خورد يا خير؟ شود در دهد، مى نمى
  

  :پاسخ ما
البتّه بايد امر به معروف و نهى از منكر كرد و به او تذكّر داد و اگر با رفتن شما بـه                      

شود و اثرى    شود، نبايد رفت و اگر تشويق نمى       ى چنين كسى تشويق به كارش مى       خانه
رويـد و     و نمـى   كنيـد  رويد و اگر رحم نيست، قطع رابطه مـى         ندارد اگر رحم است مى    

مگر انسان يقين كند كـه از       . دهد، غذايش حرام نيست    و سهم امام نمى    كسى كه خمس  
دهند يـا خمـس     واالّ افرادى كه خمس مى    . مال خمس نداده اين غذا را تهيه كرده است        

گيرد، اشكالى ندارد انسان از      دهند به خوراك و وسائل زندگيشان خمس تعلّق نمى         نمى
  . آنها استفاده كند
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  :سؤال شانزدهم
توانند از روايات    ايد كه افراد غير مجتهد نمى      شما فرموده 

حال بفرمائيـد مـا كـه مجتهـد نيـستيم بـراى             . برداشت كنند 
استفاده از مسائل غنى اسالم چـه بايـد بكنـيم؟ كـسانى كـه               

  . مجتهد نيستنداند، اكثراً كتابهائى نوشته
   

  :پاسخ ما
مفهوم نيست مثالً از     ى آيات براى ما اصالً     گاهى ترجمه . تمطالب قرآن مجمل اس   

$: ى آيــــه ¯Ρ Î))) $ oΨ ôÊ t tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ š⎥ ÷⎫ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† 

z⎯ ø) x ô© r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xq uρ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# ( … çμ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_((1  ه كرديم امانـت    يعنى ما عرض
را بر آسمانها و زمين، اينها از قبولش ابا كردند، انسان قبولش كرد و او ظـالم و جاهـل                    

  .بود
شما چه فهميديد؟ اول اينكه امانت چيست كه خدا به آسمانها و زمين عرضه كـرد                

توانند قبول  و آنها قبول نكردند؟ دوم اينكه چطور آسمانها و زمين قبول نكردند؟ آيا مى             
دانيم امانت چيست تـا بـدانيم چـه     ما هنوز نمى. كنند يا قبول نكنند؟ انسان قبولش كرد 

چيز را قبول كرديم چطور ما ظالميم؟ چطور انسانها همه جاهلند؟ اگر شما بـه تفاسـير                 
بينيد هر تفسيرى مطابق وضع خودش بيست، سى صفحه در مورد اين     مراجعه كنيد، مى  
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 عقل و يكى اختيار و يكى واليت و يكى چيز ديگـرى             آيه حرف زده كه امانت را يكى      
قـرآن چنـين وضـعى      . انـد  اند و همه مستند به روايات و كلمات معصومين كـرده           گرفته

≈⎯ß :ى ديگر هست   دارد، يا در آيه    oΗ ÷q §9 $#)) ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ رحمان كه خدا باشـد،     1))#$
خوب چطـور؟ اينهـا همـه       . ارداستوى يعنى مستولى شده، احاطه د     . روى عرش نشسته  

  .تفسير دارد
انـد،   يعنى سندش اين طور است كه افراد نقل كرده        . السند است  روايات ما هم ظنّى   

انـد كـه     انـد، گـاهى خـوب بـوده        گاهى افراد بـدى بـوده     . ايم از دو لب معصوم نشنيده    
 گـوئيم  اينكـه مـى   . احوالشان در كتب رجال گفته شده است، نه اينكـه اهلـش نفهمنـد             

كتابهائى در علم رجـال و درايـه        . مجتهد بايد روايت را بفهمد، براى همين جهت است        
داريم كه بايد آنهائى كه علم رجال دارند، بررسى كنند، ببينند اين روايت كه نقل شـده                 

اينهـا را بـا آيـات قـرآن         . روايات با هم معارض اسـت     . درست هست يا درست نيست    
گيريم و اگر مخـالف باشـد ردش         قرآن موافق بود مى   هر كدام با آيات     . دهيم تطبيق مى 

السالم در مقابل يك عـده افـراد         امام عليه . رواياتى هست كه با تقيه صادر شده      . كنيم مى
السالم سـؤال    يكى از امام صادق عليه    . كنند مخالف و دشمن نشسته و افرادى سؤال مى       

:  داريـد؟ حـضرت فرمودنـد      اى ى شيخين چه عقيـده     درباره» ؟ما تقول فى شيخين   «: كرد
اين چـه   : وقتى او رفت اصحاب پرسيدند    . اينها دو امام عادل بودند    » هما امامان عادالن  «

اينها امـام بودنـد، چـون بـه         . من درست گفتم  : حرفى بود شما زديد؟ حضرت فرمودند     
  .برند خدا در قرآن امام گفته كسانى كه مردم را به آتش جهنّم هم مى

 öZπ £ϑ Í← r&)) šχθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 گفتم امامنـد   . پس من نگفتم امام و راهنماى بهشتند      2))#$
 اينها از حقّ به باطل    . كننده عادالن هم يعنى عدول   . و منظورم امام و راهنماى جهنّم بود      

السالم خليفـه باشـد و اينهـا كـس      حقّ اين بوده كه على بن ابيطالب عليه       . عدول كردند 
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كـرد، آن شـخص مخـالف فـردا          اين شخص سـؤال نمـى     اگر  . ديگر را انتخاب نمودند   
ه       » هما امامان عادالن  «خود امامتان گفته    : گفت آمد مى  مى باألخره مسائلى مربوط بـه تقيـ

اينجا است كه يك نفر بايد بيايد روايـات را بررسـى كنـد و               . بوده كه خون مردم نريزد    
  .بين آنچه با تقيه گفته شده و غير آن را فرق بگذارد

روايـات مثـل    : فرمودنـد  مت كند آيت اللّه بروجردى را، سر درسشان مـى         خدا رح 
كلمات خاندان عصمت هم گاهى محتواى زيـادى        . بندى است كه بايد ما باز كنيم       بقچه

خيلى مشكل است، هر    » احاديثنا صعب مستصعب  «: اند لذا فرموده . دارد و بايد بازش كرد    
يا بايـد ملـك مقـرّب باشـد،         » الّ ملك مقرّب  اليتحملها ا «. تواند آنها را بفهمد    كسى نمى 

پيغمبـر اگـر مرسـل      » أو نبـى مرسـل    «. فهمد مثل جبرئيل بايد باشد     يعنى هر ملكى نمى   
أو مؤمن قد   «. نباشد، مبلّغ براى مردم نباشد، مبعوث نشده باشد، باز ممكن است نفهمد           

 مخالفـاً «جتهدينى كـه    يا مؤمنى باشد كه ساخته شده باشد، از م        » امتحن اللّه قلبه لاليمان   
  .هستند باشد تا بفهمد»  ألمر موالهلهواه و مطيعاً
اند و مجتهدين بـا      ى اطهار با متخصصين و مجتهدين حرف زده        تعالى و ائمه   خداى

فرمايند براى استفاده از مسائل غنى اسالم چه بايد بكنـيم؟ برويـد              حاال ايشان مى  . مردم
شود  خورد مى  خورد نه بهم نمى    م اجتماع بهم مى   است بگوئيد نظا   ممكن. مجتهد بشويد 

ى بـازار    من يادم هـست كـسبه     . دهيم ماها اهميت نمى  . ى كارها درس خواند    در حاشيه 
مشهد، كتابهاى رسائل و مكاسـب را صـبحهاى زود در مـسجد گوهرشـاد پـاى درس                  

نسان تا دهند كه ا حتّى برخى علما و مراجع فتوى مى. خواندند نشستند و مى مدرسى مى
يـك دوره مكاسـب را بايـد        . در مسائل معامالت مجتهد نباشد، حقّ ندارد تـاجر شـود          

انـد تحقيـق     گوئيم ممكن است نظام اجتماع بهم بخورد، جمعـى رفتـه           حاال مى . بخواند
پس شما بايد در احكامتان به مجتهد . اند اند و به دست شما داده اند و خالصه كرده كرده

  .مراجعه كنيد
خير، از  .  مجتهد نيستند  نويسند، اكثراً  كسانى هم كه كتاب مى    : اند سؤال گفته در آخر   

. اى با محاسن بلند بايد باشد      كنيم مجتهد آدم نود و شش ساله       دانيد؟ ما فكر مى    كجا مى 
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ى قرآن اگر خوب توانست تحقيق كند و تحويل شما           انسان در يك روايت، در يك آيه      
  . كنند، اين شخص مجتهد استبدهد كه مجتهدين و اساتيد تأييد

ى حلّى قبل از تكليف مجتهـد شـده، چـون الزم نبـوده كتـاب                 گويند كه عالّمه   مى
الزم نبوده بخواند، چون هنوز نوشته نشده       » مكاسب«و  » رسائل«بخواند  » االصول ةكفاي«

كتـاب اصـول متـأخّرين      . درس ادبيات الزم نبود، بخواند     ى حلّى اين همه    عالّمه. بودند
خوانند و  كار مى هاى تازه ب معالم بوده كه اين كتاب خيلى مختصر است و بچه طلبهكتا

مجتهـد شـدن يعنـى انـسان        . كتاب فقهشان شرح لمعه بوده و بعد از آن مجتهد بودنـد           
بتواند باالخره يك حكمى از احكام الهى را از آيات و روايات بدست بيـاورد و همـين                  

البتّه مجتهد اعلم نيست، ولى مجتهـد       . ، مجتهد است  ى استنباط بدست آورد    قدر كه قوه  
اكثرا اين علما و روحانيين كه شش الـى ده سـال خـوب درس خوانـده باشـند،                   . است

من شخصا معتقدم اگر كسى مجتهـد در آن فـن نباشـد و چيـزى بنويـسد و                   . مجتهدند
 واالّ  .بايد خوب تحقيق كند چيزى را كم و زياد نكنـد          . بدست مردم بدهد جنايت كرده    

امـا  . هر كسى بلد است از داخل كتابها چيزى را گلچين كند، در اختيـار مـردم بگـذارد              
  .كتابهائى كه تحليل كرده و مسائل را حلّ و فصل و بررسى كرده مهم است

اسـت  ) ارواحنا فـداه (اللّه   ةبقيداند در همين قضايائى كه مربوط به حضرت          خدا مى 
بعـضى فكـر    . ام چقـدر مـن تحقيـق كـرده       » السالم   عليهمالقات با امام زمان     «در كتاب   

يك نفر هزار قضيه براى من آورد، در ميان         . ام اند هر چه قصه بدستم رسيده نوشته       كرده
ى اينكـه اگـر      ى آنها كه گشتم، ده تا قضيه يا كمتر پيدا كردم و نوشـتم و مالحظـه                 همه

انحراف ايجاد  شود، ممكن است مىالسالم نسبت داده  چيزى را نوشتم به امام زمان عليه
اينها يك نقل قـصه  . نمودم كند، يا آيا اين مسأله با اصول ما موافقت دارد يا ندارد را مى      

البتّـه از نظـر     (ام   بارترين كتابهائى باشد كه مـن نوشـته        است و شايد از لحاظ علمى كم      
.  تا را انتخاب بكنمولى در عين حال از هزار قضيه نتوانستم ده  ) علمى نه از نظر معنوى    

  . بايد انسان تحقيق كند و نويسنده بايد حتما در موضوع مورد بحثش مجتهد باشد
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  :سؤال هفدهم
  استماع موسيقى چه صورتى دارد؟ 

  
  :پاسخ ما

ى محتـرم،    كننـده  چون من هر چه بگويم، سـؤال      . به فتواى مراجع بايد مراجعه كرد     
در فروع احكام، انسان يـا  . به عنوان فتوا بتواند بپذيردمقلّد بنده كه نيست، تا حرف مرا    

فهمد، موسيقى حرام يا حالل است و مقلّد  مجتهد خودش مى  . بايد مقلّد باشد يا مجتهد    
 بگويم يا بايـد     من هم هر چه بگويم يا بايد اجتهاداً       . بايد به حرف مجتهدش گوش كند     

دانند و اكثر مراجعى كه       حرام مى  لقاًموسيقى را مط   ها بعضى از رساله  . ها بگويم  از رساله 
گويند آن موسيقى كه مناسـب مجـالس لهـو و لعـب و مجـالس                 در زمان ما هستند، مى    

شود، باالخره روى يكى از نتهاى       هر صدائى كه بلند مى    . انگيز است، حرام است    شهوت
زننـد، مثـل ايـن     هائى كه در روزهاى عـزا مـى   برخى از موسيقى. شود موسيقى واقع مى 

ها هـيچ    ، بعضى موسيقى  )آيد تق مى  صداى تق (است كه انسان از بازار مسگرها رد شود         
 مال مجالس لهـو و لعـب        ها هم واقعاً   خورد، بعضى موسيقى   به مجالس لهو و لعب نمى     

لذا مراجـع تقليـد فعـالً ايـن طـور           . تواند وجدان كند   اينها را انسان به خوبى مى     . است
رام نيست، ولى آن موسيقى كه مناسب مجالس عـيش و           اند كه موسيقى مطلقا ح     فرموده

اند حالل و    با اين نظر آنها كه اهل موسيقى      . نوش زمان طاغوت بوده است، حرام است      
ها جزء لغوياتند و آنها كه اهل كماالتند اگر بـه   ى موسيقى اما همه. فهمند حرامش را مى  

  . طور كلّى گوش ندهند بهتر است
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  :سؤال هيجدهم
يت به اين شكلى كه فردى تمام زندگيش را وقف          روحان

  دين كند و لباس مجزا بپوشد، از چه زمانى آغاز شد؟ 
  

  :پاسخ ما
اينكه شخصى تمام زندگى خود را وقـف ديـن بكنـد، از زمـان پيـامبر و از زمـان                     

السالم بودند كه تمام شب و روزشـان را وقـف            پيامبران عليهم . حضرت آدم شروع شد   
حضرت آدم كه   . كردند و اين بهترين كار و بهترين شغل است          مردم مى  هدايت و تبليغ  

وقتى پيامبران تمام شدند، اوصـياء پيـامبران و         . شروع به تبليغ كرده است     پيامبر بوده او  
السالم بودند و بعد علماء كه جانشين انبياء و اوصياء هستند و هيچ اشـكالى                ائمه عليهم 

آورند، اگر بخواهند مـردم را       بلكه وقت كم هم مى     ندارد كه تمام وقتشان صرف شود و      
  .خوب تبليغ كنند

و بحث لباس را هم بايد پرسيد، آيا لباس روحانيت بوجود آمـده كـه آغـاز داشـته                   
. چون از اول اسالم قبا و عبـا و عمامـه بـوده   ! باشد يا لباس كت و شلوار بوجود آمده؟    

امـا كـت و     . انـد   داشـته  و عمامه هم حتماً   عبا  . ى تركيه هست   حتّى قباى پيامبر در موزه    
شلوار و كاله آن وقتها كه اصالً نبوده و زمانش خيلى جديد است، يعنى پنجاه سال قبل          

خواست مردم را متّحدالشكل كند و بعد        اينها نبود و آغازش از زمان رضاشاه بود كه مى         
ت از اول اسالم و     پس تاريخ لباس روحاني   . مردم عادت به پوشيدن كت و شلوار كردند       

  .  پيدا شده استبلكه از قبل از اسالم بوده و سائر لباسها جديداً
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  :سؤال نوزدهم
ى ابــتالء بــه وسواســى كــه در تمــام  خواســتم در زمينــه

هاى زندگيم، توالت رفتن، وضو گرفتن، نماز خوانـدن،          زمينه
ــره دارم، در جهــت رفــع ايــن مــرض   ــدن و غي قــرآن خوان

 معتقد به مرض بودن وسواس هستم،       جداً. رمائيدراهنمائى بف 
در پايان هر عملى . كنم توانم فى نفسه خودم را آزاد   ولى نمى 

 در صحت   الذكر اكثراً  دهم بخصوص اعمال فوق    كه انجام مى  
ى رفـع    كنم، در صورت وجـود كتـابى در زمينـه          آن شك مى  

  .وسواس مرا راهنمائى فرمائيد
   

  :پاسخ ما
. توانـد از آن فـرار كنـد         بدى است و انسان هم به سختى مـى         وسواس مرض بسيار  

انشاءاللّه دوست عزيزمان عمل كنند     . عالجى جز يك چيز ندارد، يك دارو بيشتر ندارد        
كنـد و    كم بـه اعتقاداتـشان سـرايت مـى         كنند، بعد كم   وگرنه حاال در اعمالشان شك مى     

 به زنشان، فرزندانشان و يك رسد كند تا حتّى مى كم در مسائل زندگيشان سرايت مى كم
  .ى رفع وسواس را خيلى بايد اهميت داد مسأله. آورد فجايعى را بوجود مى

اگـر كـسى بتوانـد از وسوسـه         . ى وسواس را اول عرض كـنم چيـست         اصل مسأله 
هر : گفت خدا رحمت كند استاد اخالق ما را به من مى. شود استفاده كند، خداشناس مى   

ى خصوصيات   چون همه . خواهى خداشناس شوى   بدان كه مى  وقت شيطان را شناختى     



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         47  

. كند، ولى اين در باطل، خدا در حـقّ         تعالى تطبيق مى   شيطان در طرف مخالف با خداى     
زند شيطان هم با مـا       خدا با ما حرف مى    . شود نمى شود، خدا هم ديده    شيطان ديده نمى  

دن شيطان وحى و    اسم حرف زدن خدا الهام و وحى است، اسم حرف ز          . زند حرف مى 
  .فهميد شما اگر وسوسه را فهميديد، حرف زدن خدا را هم مى. وسوسه است

فهميد و اگر نيستيد وسواسيها اين طورند، بـا          اگر خودتان وسواسى هستيد، بهتر مى     
توانند هم نكنند، ولى يـك       گويند مرض است و مى     دانند اين كار بد است، مى      اينكه مى 

ى مرض شده بود،     ، يك وقتى يك فردى مبتال به وسوسه       گويد بكن  كسى از باطنش مى   
ى مرض سرطان شـده بـود، خيـال          مبتال به وسوسه  . كرد بدترين مرضها را دارد     فكر مى 

كنم در جائى از     به دكتر گفت فكر مى    . طبق برنامه پيش دكتر رفت    . كرد سرطان دارد   مى
. كنـد؟ نـه   جـائى از بـدنت درد مـى      : دكتـر گفـت   . ى سـرطانى هـست     بدنم يـك غـده    

گوئى كه سرطان دارى؟     پس از كجا مى   . اى؟ آزمايش خون كردى؟ نه     عكسبردارى كرده 
اى برو بيرون، دليلى نـدارد كـه         پس ديوانه شده  : دكتر گفت . گويم همين طور مى  : گفت

  .تو به اين بيمارى مبتال باشى
گرفـت   سـابق قلـب مـى    . انـد، قلبـشان گرفتـه      يا بعضيها يك روز غذا زياد خـورده       

حاال قلبش گرفتـه، چـون در اثـر         . بردند فهميدند و بيمارستان نمى    افتادند زمين، نمى   مى
. اين را بدانيد اكثر قلب گرفتنها مال غـذاى سـنگين اسـت            . گيرد مى غذاى سنگين قلب  

گويم مراجعه نكنيد ولى در خيلـى        كشد حاال من نمى    يو انسان را مى    سى خود اتاق سى  (
انسان وقتى كه مرد از زندان دنيا آزاد شده، حاال هـر            . هستيمچيزها ما مبتال به وسواس      

چه . كند آيا كسى براى از زندان آزاد شدن احساس ناراحتى مى         . چه آسانتر بود چه بهتر    
اگر اين طور فكر بكنيم هيچ ناراحـت        . يو از زندان بيرون برويم     سى بهتر كه از اتاق سى    

شيطان بيشتر  . مربوط به عبادت است   گاهى  . وسواس گاهى در مرض است    .) شويم نمى
. كنـد، هـم خـودت را       هم عبادت را خـراب مـى      . كند آيد دو تا كار مى     روى عبادت مى  

كنـد فالنـى بـا مـن سـالم و            انسان فكـر مـى    . وسواس گاهى مربوط به سوء ظن است      
گويد كـه چـرا ايـن احوالپرسـى          او هم مى  . كند احوالپرسى نكرد، بعدا او هم سالم نمى      

  .آورد ها را بوجود مى كم دشمنى منكرد و ك
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عالج و داروى وسواس يك چيز اسـت و         . بنابراين وسواس را خيلى اهميت دهيد     
اى كه فـرض كنيـد اينجـا االن آتـش            ى قوى و آهنين، اراده     آن اينكه انسان با يك اراده     
كند، چطور خودتان را به طـرف        آيد و شما هم پايتان درد مى       گرفته و به طرف شما مى     

چـون يـك    . اى كه يـك لحظـه تـأخير نـشود          كشيد؟ با همان اراده، اراده     ب اتاق مى  در
تـصميم بگيـرد، كارهـائى كـه خـالف           ى آهنـين انـسان     با اراده . اش حساب دارد   لحظه

يـك نفـر وسواسـى را نـزد مـن آورده            . اش همين است   همه. وسواس است انجام دهد   
يك دسـت   : گفتم. ولى نكرد . لهب: دهى؟ گفت  آيا هر چه بگويم گوش مى     : گفتم. بودند

فقط موقع نماز درآور و لباس      . لباس نجس كه نجاستش يقينى باشد، پيدا بكن و بپوش         
اين بدى نجاسـت از ذهنـت خـارج         . تميز بپوش و بعد باز همان لباس نجس را بپوش         

اين در  . شود نجاست چيزى نيست، مثالً اين چيز بر فرض نجس است، خوب باشد             مى
كنـيم و مبـتال      اينها كارهائى اسـت كـه در خانـه مـى          . ست، خوب باشد  و ديوار نجس ا   

روى . خواهـد نمـاز بخوانـد      فرش كه نمى  . بچه اينجا ادرار كرده، خوب بكند     . شويم مى
شـود نمـاز خوانـد و     فرش نجس هم كه خشك باشد و به بدن انسان سرايت نكند، مى       

ا روى نجاسـت باشـد      فقط جاى سجده پاك باشد، كـف دسـته        . هيچ اشكالى هم ندارد   
اشكالى ندارد، زانوها روى نجاست باشد، هيچ اشـكالى نـدارد، سـر انگـشتان پـا روى                  

  .اند پاك باشد فقط همين يك مختصر جاى سجده را گفته. نجاست باشد، اشكالى ندارد
اگر همه را بردند جهنّم، خوب بگـذار تـو          . دستورات عبادات را مثل همه عمل كن      

مردم، علما، بزرگان، انبياء همه بروند جهنّم، خوب        . شت تنها نمانى  را هم ببرند تا در به     
آمد و به خاطر آنكـه در ركعـت    يك نفر در همين مسجد مى   . برو تو هم عقب سر اينها    

األحرامش تا وقتى كه ما به ركوع        ةآمد، اما تكبير   اول حمد و سوره الزم نبود بخواند مى       
در ذكر ركوع و سجود اول اين آقـا         . رساند مىباالخره خودش را    . كشيد برويم طول مى  

. ايـن را بيـرون كـن      : من به خـادم مـسجد گفـتم       . ماند تا ما نمازمان را سالم بدهيم       مى
چـون  . شود و نمازش هم صحيح نيست      موجب غيبت مى  . كند حواس مردم را پرت مى    

 مغـربش را    كنيم، اين شخص نمـاز     خوانيم و نماز را تعقيب مى      ها را مى   تا وقتى ما نافله   
گرفـت بـه زور بـه        چون لبها را با دست مى     . لبهاى خودش هم زخم بود    . دهد ادامه مى 
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دو لب بهم نخورده باشـد و    » ب«رساند كه شايد در موقع اداء حرف         مخرج حروف مى  
  .رساند گرفت و بهم مى ادا نشده باشد پس با دست مى» ب«حرف 

باطـل هـم هـست،      .  همه بخـوانم   خواهد كه من االن نماز را مثل       فقط يك اراده مى   
ه كوچـك بـول           به خانمها عرض مى   . با لباس نجس بايد راه بروم     . باشد كنم كه تـا بچـ
او را نترسـان، از بـول نترسـان، از        . كنند گويند چه شد و بچه را ناراحت مى        كند، مى  مى

 شود، تـرس از    وقتى بچه را از اينها ترساندى حالت وسواس ايجاد مى         . نجاست نترسان 
  .گذارد شود و براى بعدها اثر بدى مى نجاست در مغزش پيدا مى

اين خـانواده   . ى يكى از اصحاب نشسته بودند      آله در خانه   و عليه اهللا پيامبر اكرم صلى  
بچــه روى پــاى پيــامبر اكــرم . ى كــوچكى يــك ســال و نيمــه، دو ســاله داشــتند بچــه
ش در حال تر شدن است و دارد بول پدر يا مادر ديدند شلوار . آله نشست  و عليه اهللا صلى
مـا  . اشـكالى نـدارد بگذاريـد بـول كنـد         : آله فرمودنـد   و عليه اهللا پيامبر اكرم صلى  . كند مى
تش نكـن       . كشيم رويم خودمان را آب مى     مى ه را نترسان و اذيـه هـم بـا كمـال        . بچ بچـ

بعـد  . نجـس كـرد   آله را به اصطالح ما       و عليه اهللا راحتى بول كرد و تمام پاى پيامبر صلى       
كننـد، مادرهـا     هائى كه زيرشان بـول مـى       بچه. حضرت تشريف بردند پايشان را شستند     

ه . كنـد  اين كار، بچه را مريض مى. زنند صبح آنها را كتك مى   اى خـودش را بـا نـخ     بچـ
او اگـر نـاراحتى   . بسته بود كه توى شلوارش بول نكند و دچار بيماريهاى سـختى شـد           

تو اگر خواب باشى و بول بكنى هـيچ كـس           . دعوا ندارد . اش كنيد  مزاجى دارد، معالجه  
ه را از ايـن نجاسـتها        . او بچه است در عالم خواب تكليف ندارد       . كند دعوايت نمى  بچـ

خواهد در دسترس شما قرار بگيرد       نهايت اين است كه مى    . نترسانيد تا به تكليف برسد    
اس در زنـدگيم نيـست و بـه         بنده خودم، يك سر سوزن وسو     . و اين خيلى آسان است    

حـاال  . فقط موقع نماز انسان بايد بدنش و لباسش پاك باشد         . نجاست هم آلودگى ندارم   
خواهد كه انسان اين طـور مبـارزه         ى آهنين مى   نه پاك واقعى، پاك ظاهرى و يك اراده       

  :گفت جوانى بود كه مى. بكند
كر كنيد انسان در اثـر      نه اينكه ف  . كشد خوانم يا يك ساعت طول مى      يا من نماز نمى   

دينـى هـستند كـه بـه وسـواس دچـار             نه، افراد بـى   . شود ديندارى به وسواس دچار مى    
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اراده اگر انسان بكند كه برخالف آنچـه كـه هـست يـك مـدتى عمـل كنـد،                    . شوند مى
اى به او بدهم، اين است كـه يـك           خواهد برنامه  اين آقا اگر مى   . شود وسواسش رفع مى  

دو . فقط موقع نماز زحمت بكشد عوض كنـد . نجس باشد و بپوشدماه تمام لباسهايش    
وسواسيها در آفتـاب    . لباس نجس را در مدت غير نماز بپوشد       . دست لباس داشته باشد   

كنند كه كف دستشان عرق كرده و دستش را گذاشته اينجا و اينجـا هـم قطعـا                   نگاه مى 
تهـا كـه حمامهـا      آن وق . خورد، پس سرايت كـرده     نجس است چون اين همه دست مى      

كـسى  ... رفت  آمد و باز مى رفت توى خزانه و بيرون مى      خزانه داشت كسى بود هى مى     
هواى حمـام بخـار دارد و ايـن بخـار نـود             : كنى؟ گفت  چرا اين كار را مى    : به او گفت  

روم  من مـى . كند درصدش آب است و اين بخار وصل به مستراح است و مرا نجس مى     
درست است  : آن شخص گفت  . شوم آيم بيرون نجس مى    ز مى با. شوم توى آب، پاك مى   

از يك طرف وصل به مستراح است ولى از طرف ديگر وصل به كُر است اين حرفها را             
من يك وقتى يكى از كارهايم اين بـود كـه يـك نفـر آدم معمـولى را                   . بايد كنار بريزد  

ان كـار را مـن      داشتم، هر كارى كـه او بكنـد، همـ          دادم و تصميم   الگوى خودم قرار مى   
در مدتى حدود چهـل روز، يـك مـاه ايـن مـسأله رفـع                . يك مدت زحمت دارد   . بكنم
منتها اين يك ماه، چهل روز را بايد زحمت بكشد، رياضت بكشد و ايـن كـار       . شود مى

الحـول والقـوة االّ   «چـون  » الحول وال قوة االّ باللّه العلى العظـيم       «: را بكند و زياد بگويد    
هـائى كـه انـسان     وسوسـه . اين هـم تجربـه شـده   . كند ان را از انسان دور مى شيط» باللّه
  .شود رفع مى» الحول وال قوة االّ باللّه«تواند آنها را كارى بكند با  نمى

يك فرقى بين شيطان و نفـس  . اش مال شيطان است نفس اماره وسواس ندارد، همه 
نفـس هميـشه راحتـى را       . دكـنم كـه ايـن را هميـشه بدانيـ           ى بالسوء عـرض مـى      اماره
يعنـى انـسان را بـه       . نفس هـوى دارد   . خواهد، نماز نخوان، روزه نگير، راحت باش       مى

كنـد،   هم نفس، انسان را تأييد مى. كند شيطان هم او را تأييد مى   . كشاند طرف راحتى مى  
اى دارد كـه     گويد گوش كن و هم خودش برنامـه        گويد هر چه او مى     دهد، مى  كمك مى 
. كارهاى پر زحمتى كه هيچ لذّتى هم ندارد، مثل همين وسواس          .  نفس نيست  مربوط به 

به يك كسى گفتم آب گـرم       . مثالً انسان توى هواى سرد دستش را توى آب سرد بكند          
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. خواهى زياد بشوئى با آب گـرم بـشوى         شوئى؟ حاال كه مى    هست، چرا با آب سرد مى     
 مـن ديگـر ايـن را نفهميـدم          حـاال . خاصيتى كه آب سـرد دارد آب گـرم نـدارد          : گفت

اين . گويد برو توى آبهاى يخ دستت را بشوى        شود و شيطان مى    مى خاصيت هم مطرح  
خواهـد انـسان ايـن همـه بـه           نفس هيچ وقت نمـى    . ديگر مربوط به نفس انسان نيست     

گويـد   آنچـه مـى   . نفس هيچ وسوسه نـدارد    . لذا وسوسه مال نفس نيست    . زحمت بيفتد 
  1.گويد نكن خدا گفته، مىآن را كه . راحتى است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
جلـد دوم آمـده ولـى اينجـا         » در محضر استاد  «كتاب  » وسواس«ر بخش   اين مطلب د   ـ1

  .كاملتر است
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  :سؤال بيستم
كنيم بايد كوركورانـه اطاعـت    آيا از مراجعى كه تقليد مى 

  كنيم يا بايد در مورد هر مسأله تحقيق كنيم؟ 
  

  :پاسخ ما
تواند تحقيق و بررسى در مورد فتواى مجتهد بكند، خـودش مجتهـد              اگر انسان مى  

معنـاى تقليـد ايـن      . تواند بايد تقليد كند    اگر نمى . حرام است است و بر او تقليد كردن       
  .ى اختيارات دينى و احكام خود را به دست يك متخصص بدهد است كه انسان قالّده

كنيد، همـان مقـدار بايـد يـك مقلّـد در             آن طورى كه شما از يك پزشك تقليد مى        
 و يا تقويت جسمى     خواهيد معالجه  وقتى مى . احكام دين از مرجع تقليدش پيروى كند      

كنيد، اگر پزشك بگويد بايد هر شـش سـاعت يـك قـرص بخوريـد، آيـا ايـن تقليـد                      
  . جواب منفى استكوركورانه است؟ قطعاً
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  :سؤال بيست و يكم
فيلمبردارى و عكّاسى در مراسم جشن آيا جايز اسـت؟          

  آيا اسراف نيست؟ 
  

  :پاسخ ما
حجاب فيلمبردارى كند،    اگر مرد از زنهاى بى    . شود بايد ديد چقدر از آن استفاده مى      

زن و مرد در يك جا باشند به طور مخلـوط كـه گنـاه را بـه تـصوير                    .  حرام است  يقيناً
 تجديـد گنـاه     بكشند و هميشه نگه دارند و در مقابل چشمشان نگه دارند، اينها مـسلّماً             

  .هاى دينى را حفظ كرده باشند، اسراف نيست اما اگر جنبه. است
يكـى ازدواج و  . يكى تولّد اسـت . چون در زندگى انسان سه موقعيت جالب هست  

يكى وسطى كه بيشتر با خوشى مواجه اسـت، اگـر انـسان آن را نگهـدارى                 . يكى مرگ 
  . كند، خوب است
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  :سؤال بيست و دوم
السالم همراه با اين     اگر رفتن به زيارت امام معصوم عليه      

 به زن نامحرم و برخى مـسائل مكـروه          باشد كه چشم انسان   
  بيفتد، تكليف چيست؟ 

  
  :پاسخ ما

السالم بـه آن مـرد       حضرت صادق عليه  . گناه جاى خودش، ثواب هم جاى خودش      
$: زاهــد ولــى دزد فرمودنــد yϑ ¯Ρ Î))) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z⎯ ÏΒ t((⎦⎫ É) −F ßϑ ø9 خداونــد از متّقــين قبــول ١#$

توى راه چشم به نامحرم     . را رعايت كرده باشد   يعنى از كسى كه تقواى اين كار        . كند مى
اگـر  . يك چيزى الزم و ملزوم هم است      . دوختن و رعايت نكردن، گناه خودش را دارد       

كنـد   شود به حرم برود، جز اينكه گناه بكند، يعنى گاهى انسان اجبار پيدا مـى                نمى واقعاً
تواند، نگاه نكنـد     ر مى اما اگ . تواند نرود  كه چشمش به نامحرم بيفتد، در اين صورت مى        

النظـرة االولـى لـك و الثـانى         «: كنـد كـه فرمـوده      افتد و بعد نگاه نمـى      يا نگاه اوليه مى   
نظر اولى يعنى تا چشمت افتاد سرت را پائين انداختى و نگاه نكردى، بـه نفـع                 2»عليك

                                                 
  .27سوره مائده آيه ـ1
  .»ما جاء فى النظر الى النساء« باب 19ى  صفحه4جلد» من اليحضره الفقيه«كتاب  ـ2
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اگـر انـسان چـشمش را بـه         . دهد به جهت اينكه خداى تعالى به تو ثواب مى        . تو است 
دهد و اگر به آسمان بدوزد، ثـواب اهـل    بيندازد، خدا ثواب اهل زمين را به او مى     زمين  

كنيـد، ايـن در جـائى        اما نه اينكه شما بين زنها برويد و اين طور مى          . دهد آسمان را مى  
دهد كه چشمش به زنها بيفتد       دهد يا احتمال ضعيفى مى     است كه انسان احتمال هم نمى     

توانـد زيـارتش را    اين شخص مى.  اول چشمش را برگرداندى و تا افتاد در همان لحظه    
تواند آن كار را  اما اگر گناه با يك كار مستحب يا حتّى واجب يكى بود، انسان مى. برود

  . ترك كند و به گناه نيفتد
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  :سؤال بيست و سوم
شود با داشتن زن اول كـه مؤمنـه باشـد و خـوب               آيا مى 

 خانم ديگر ازدواج كرد؟ آيا اين مسأله توهين به مقام           باشد با 
  زن اول نيست؟ 

  
  :پاسخ ما

ما اگر در صراط مستقيم و در       . آله كرد  و عليه اهللا اين سؤال را بايد از پيامبر اكرم صلى       
كنـيم،   مـسائلى كـه بحـث مـى       . ى اين مسائل برايمان حلّ اسـت       راه راست باشيم، همه   

. اعوجاجهائى اسـت كـه در افكـار ماهـا هـست            مستقيم و مربوط به انحراف از صراط      
اگـر مـردى توانـست زنهـاى        ! ازدواج متعدد چه ارتباطى بـه اهانـت بـه زن اول دارد؟            

متعددى داشته باشد و عدالت و حقوق آنها را كامالً رعايت كند چه اهانتى به آنها كرده              
  ! است؟
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  :سؤال بيست وچهارم
راجع تقليد جرم است؟ بعضيها به مرحوم       آيا توهين به م   

  . اند مجلسى و غيره توهين كرده
  

  :پاسخ ما
السالم است، مسلّم است كه تـوهين بـه او           اللّه عليه  ةبقيى حضرت    كسى كه نماينده  

چـون مرحـوم مجلـسى از       (خدا آنها را اگر قابل هدايتنـد هدايتـشان كنـد            . جرم است 
هدايت نيستند، چون اهل نفـرين نيـستم، خـدا           و اگر قابل  ) بزرگان علماى شيعه است   

  .عقلشان بدهد
به آنها توهين كردن و آنها را رد نمودن به ما توهين كـردن              : السالم فرموده  امام عليه 

  . و ما را رد نمودن است
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  :سؤال بيست وپنجم
الـسالم   هاى موجود در حرم امام رضـا عليـه         آيا زيارتنامه 
  سند معتبر دارد؟ 

  
  :پاسخ ما

يـا علمـاى     السالم ى اطهار عليهم   زيارتنامه در حقيقت يك زبان حالى است كه ائمه        
اند و از نظر اعتبار سند، بهترين آنها اگر فرصت كـم         دين، براى شخص زائر تعيين كرده     

الـسالم   االعظم عليه  اللّه ةبقيى حضرت    ى مقدسه  باشد، زيارت امين اللّه است و از ناحيه       
  .ه استصادر شد

اللّه  ةبقيكه حضرت    ى كبيره خوانده شود    ولى اگر فرصت زياد باشد، زيارت جامعه      
اند و زيـارت وارث هـم بـراى زيـارت حـضرت سيدالـشّهداء        السالم تأييد فرموده  عليه
توان به قصد استحباب همـه       السالم زيارت خوبى است و زيارت عاشورا را هم مى          عليه

  . هاى ديگر را اگر به قصد رجاء بخوانيد، اشكالى ندارد روزه خواند، ولى زيارتنامه
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  :سؤال بيست و ششم
ى واليت فقيه مخالف     كسى مطرح كرده كه شما با مسأله      

  . هستيد، مقدارى در اين مورد توضيح دهيد
  

  :پاسخ ما
نه تنها من، بلكه هيچ آخوندى، روحانى، از صدر اسالم تـا االن، بلكـه               . من معتقدم 

: گفتنـد  ايـن را كـه مـى      . ى واليت فقيه باشد    شود كه مخالف مسأله    هيچ عاقلى پيدا نمى   
، منظورشان علما نبودند و هيچ عالمى مـا نـداريم كـه ضـد               »مرگ بر ضد واليت فقيه    «

در سراسر عالم تشيع، يك نفر نداريم . واليت فقيه را همه قبول دارند. فقيه باشد واليت
و ضديت با واليت فقيه در اولين مجلـس خبرگـان بـه          .  باشد كه با واليت فقيه مخالف    

مـن بـا واليـت    : ى يك فرد معمولى مطرح شد و من در آن جلسه بودم كه گفت  وسيله
. اين مطرح شد كه مرگ بر ضـد واليـت فقيـه    . فقيه مخالفم و وقتى كه او سرنگون شد       

ا واليت فقيـه مخـالف      شود كه ب   عالم مجتهدى پيدا نمى   . علما هيچ كدام مخالف نبودند    
توانيـد   بلكه يك عاقل هـم نمـى      . باشد، منظور عالم مجتهد است، نه هر عمامه به سرى         

  .پيدا كنيد كه بگويد من با واليت فقيه مخالفم
توضيحش اين است كه آيا در رأس حكومت بايـد كـسى باشـد يـا نبايـد باشـد؟                    

فقيه باشد يا غير فقيه؟ آدم      حاال آيا اين فرد     . شود شود نباشد، چون هرج و مرج مى       نمى
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مجتهدى باشد كه بتواند احكام اسالم را از البالى آيـات و روايـات پيـدا كنـد و روى                    
كنم كسى بگويد كـه هـر        هاى مردم پياده كند يا يك فرد غير فقيه باشد؟ فكر نمى            برنامه

  .تواند واليت بر مردم را داشته باشد نادانى مى
توانم بگويم كه االن حل شده   من مىاست و ظاهراًيك مسأله كه بين علما اختالفى 

كردند حكومت تا زمان ظهور به دست فقيهى  اين است كه در گذشته، چون فكر نمى
. كردند مى بيفتد، لذا در بعضى قسمتهائى كه مربوط به حكومت نبود، باز اظهار واليت

ا چه كسى حقّ يعنى مثالً اگر يك چيزى گم شده بود و يك سال هم گذشته بود، اينج
ء گمشده  تصرّف گمشده را دارد؟ فقيه در اينجا واليت دارد كه از طرف صاحب شى

يك . اى متولّى ندارد، چه كسى حقّ تصرّف را دارد؟ فقيه يك موقوفه. آن را تصرّف كند
ى فقها  در اين امور همه. اى پدر و مادرش مرده، چه كسى بر او واليت دارد؟ فقيه بچه

چطور ممكن است نايب امام زمان واليت . فقيه، نايب امام زمان است: تندگف متّفقا مى
گويند، در تمام آنچه كه امام زمان واليت دارد،  نداشته باشد؟ و يك عده از علما مى

© .فقيه هم واليت دارد É< ¨Ζ9 $#)) 4’ n< ÷ρ r& š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ öΝ Íκ Å¦ àΡr&((1 پيامبر اولى است به
  .مردم از جانشان

در خصوص حكومت، من اين را معتقدم كه بايد زير نظر فقيه باشد و او در تمـام                   
مسائل حكومتى بايد واليت داشته باشد، نه اينكه اين را االن بگـويم آن وقتـى كـه قـم                  

خوانـدم،   كردم و دوازده سال درس خارج آيت اللّه بروجردى را مى           بودم و تحصيل مى   
ام كه تأسـيس كـانون،       قيقا بر سر درِ اين كانون نوشته      معتقد به واليت فقيه بودم و من د       

شـود   اند و سال ديگر مى  اللّه بروجردى از دنيا رفته      است كه سال قبلش آيت     1341سال  
من بعد از اتمام تحصيل در اينجا آمدم و سى سال قبـل بـه ايـن امـر معتقـد               . سى سال 

آنهائى كه اين تهمـت     . ام كرده بودم،يعنى امر واليت فقيه و در اين كانون آن را تبليغ مى           
شـوند   زنند، از اين اجتماعى كه براى پاسخ سؤاالت در اين مكان جمع مى             را به من مى   

  . نظرى آنها چيزى نيست اند و اين جز تنگ ناراحت
                                                 

  .6ى ى احزاب آيه  سورهـ1
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  :سؤال بيست وهفتم
  حدود پوشش در اسالم و در زمان حج چگونه است؟ 

  
  :پاسخ ما

 طبق فتواى مرجـع تقليـد هـر مقلّـدى باشـد و             اصل حجاب و كيفيت حجاب بايد     
در اينكـه گـردى     . داننـد  ى مراجع پوشاندن موى سـر و زينـت زن را واجـب مـى               همه

  .صورت و دستها، پوشاندنش واجب است يا نيست، اختالف است
است، يعنى يك سر سوزن  پوشاندن صورت و دستها واجب: اگر مرجع تقليدش گفت

حاال وقتى . چادر نيست زند، بالطبع بى  زنى كه پوشيه مىاز صورت زن نبايد باز باشد و
خواهد پيراهن زير  مى. چادر روى بدن افتاد و كامالً بدن را پوشاند، بدن پوشيده است

يا شلوار پوشيده يا نه، اگر چادر او را . كند آستين بلند باشد يا نباشد، فرقى نمى
يعنى .  زن با نامحرم، حرام نيستاصل سخن. اى نيست كند، مسأله پوشاند فرقى نمى مى

تواند با نامحرم حرف بزند اما اگر نامحرم كسى است كه از صداى خانم  زن مى
Îû)) Ν’آيد خوشش مى ÎγÎ/θ è=è% ÖÚ z £Δ ((ى قرآن، جوانانى هستند كه  ى شريفه طبق آيه١

 نامحرم بايد پرهيزشان داد تا انحرافى پيدا نكنند ولى زنها بهتر اين است كه با. مريضند
ى ضرورت صحبت كنند و بعد هم در مورد محرم شدن  كمتر صحبت كنند، به اندازه

                                                 
  .10ى سوره بقره آيه ـ1
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اگر در حج گردى صورت را . خانمها در حج واجب است كه صورتشان را باز بگذارند
حاال اينكه چرا واجب است و بخواهيم آن را قياس . خورد زن پوشاند، احرامش بهم مى
اينجا ممكن است پوشاندن واجب باشد و آنجا . شود كنيم، نه اينجا قياس نمى

. خيلى چيزها در شهرمان در مورد خودمان واجب است و آنجا حرام است. نپوشاندن
مثالً استشمام بوى عطر در غير . خيلى چيزها اينجا مستحب است و آنجا حرام است

ا ام. انسان هميشه عطر بزند يعنى مستحب است. حج كه محرم نيستيم، مستحب است
  .خورد در اعمال حج اگر كسى عطر بزند احرامش بهم مى

آنجا اگر دماغش را گرفـت،      . آيد، بايد دماغش را بگيرد     در اينجا، اگر بوى بدى مى     
شـود   مسائل حج هيچ ارتباطى با ساير مسائل ندارد و آن را نمى. خورد احرامش بهم مى 
  . با اينها قياس كرد
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  :شتموه سؤال بيست
  شود؟  در چه مواردى رد مظالم بر ما واجب مى

  
  :پاسخ ما

اگر بخواهيد بهترين هديه را براى ميت بفرستيد در همان شب اول فوتش رد مظالم 
بعـد  . بدهيد، تا از گرفتارى نجات پيدا كند و البتّه اين كار احتياطى است واجب نيست              

  .ر چه مواردى بايد رد مظالم داده شودى كوتاه اول بايد ببينيم كه د از اين مقدمه
صـاحب آن را     رد مظالم آن چيزهـائى اسـت كـه پـيش شـما بـاقى مانـده و شـما                   

ايد و از مكانش هم اطّالع نداريد كه بتوانيد از           به طور مثال پولى پيدا كرده     . شناسيد نمى
ت يك سـال    البتّه اين جنس يا پول كه يافته شده بايد مد         . اين راه صاحبش را پيدا كنيد     

پيش شما باشد و تفحص كنيد تا صاحبش را پيدا كنيد و اگر صاحبش هم فـوت شـده            
ولى اگر به هر دليلى صاحبش را نشناختيد و پيدا نكرديـد            . اش بدهيد  بود، بايد به ورثه   

در اين مواقع بايد رد مظالم بدهيد و به گردن شما است و اگر اين شخص هـم از دنيـا                    
 باقى مانده، اگر رد مظالم نداده باشد و رد مظالم به افراد مـستحقّ               برود، دين به گردنش   

تواند انجام دهد و الزم نيـست كـه حتمـا مرجـع      رسد و اين كار را هر مجتهدى مى    مى
انـد   تقليدتان باشد و مجتهد هم به اين معنا كه او را ولى اموالى كه صاحب ندارند كرده                

و در ضـمن    . ند و به افراد مستحقّ جامعـه، بدهـد        تواند در اين اموال تصرّف ك      و او مى  
شود شخصى از طرف مجتهد وكيل باشد يعنى او را به عنوان شـخص عـادل تأييـد                   مى

ى تصرّف داده است و البتّه اين نوع از امـوال را بايـد بـه                 كرده و در امور حسبيه اجازه     
  . افراد غير سيد داد
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  :سؤال بيست و نهم
  ه زدن و خراشيدن صورت چيست؟نظر اسالم درباره قم

   
  :پاسخ ما
زدن و خراشيدن صورت، از مالّ آقاى دربندى سؤال كردند، او مـردى              ى قمه  درباره

برويـد از   : اى دادنـد و فرمودنـد      ايشان يك جواب عالمانه   . بزرگ و عالمى گرانقدر بود    
 كوفـه   ى چـرا كـه در دروازه     . ى كوفه سؤال كنيد    حضرت زينب عليهاالسالم در دروازه    

 چنان سر مباركشان را بر چوب محمل زدند، كه از آن خون            حضرت زينب عليهاالسالم  
  .جارى شد

يعنى به طور اجمال اگر آن حال و شور حضرت زينب         . اين جواب جاى تأمل دارد    
ت باشـد و از دلتـان سـر                      عليهاالسالم را پيدا كرديد كه از روى عشق و معرفت و محبـ

الـسالم و شـكوفا      چرا كه محبت به امام معـصوم عليـه        . نداردمنشأ گرفته باشد، اشكال     
  .كردن آن جاى اشكال نيست
اگـر از روى عـشق و عالقـه         . چه خراشيدن صورت باشد   . حاال چه قمه زدن باشد    

آن هم از دو جهت،     . شود البتّه ريا هم نباشد كه آن موقع حرام مى        . باشد، اشكالى نيست  
ولـى اگـر غيـر از ايـن         . ز جهت خود عمل ريا    يكى از جهت مجروح كردن و ديگرى ا       

تواند جلـوى او را      چرا كه اين كار عشق است و كسى هم نمى         . باشد، هيچ مانعى ندارد   
  . تواند خودش را كنترل كند بگيرد و خودش هم نمى
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  :ام سؤال سى
  شود دعاها را به قصد استحباب خواند؟  آيا مى

  
  :پاسخ ما

. نان هست، به قصد رجاء اگر خوانده شود اشكالى ندارد         دعاهائى كه در مفاتيح الج    
دانيم كه مثالً دعاى كميـل مـستحب         چرا كه ما نمى   . ولى به قصد استحباب اشكال دارد     

زيرا معنى مستحب اين است كه بگوئيم خدا ايـن كـار را دوسـت دارد و             . است يا خير  
ست يا اينكـه خـود      مستحب ا  ولى اگر مرجع تقليد گفته باشد كه      . دستور فرموده است  

ى اجتهاد رسيده باشد و از آيات و روايات استحبابش را اسـتنباط كـرده              انسان به درجه  
توان خواند و ضمنا تقليد از مرده ابتدائا جايز نيـست و لـذا               باشد، به قصد مستحب مى    

اهللا فرموده مـستحب اسـت، تقليـد     ةرحمـ توان از اينكه آقاى حاج شيخ عباس قمى   نمى
خواهد سير الى اللّه كند، بايد بكوشـد، همـان طـورى كـه خانـدان                  كه مى  كرد و كسى  

 الـسالم  اند انجام دهد، اگر روايت از ائمه علـيهم        السالم فرموده  عصمت و طهارت عليهم   
  .است و سندش معتبر است، اشكال ندارد و خدا هم دوست دارد و مستحب است

آن حـضرت بـه او      . آيـد  م مـى  السال عبداللّه بن سنان خدمت امام جعفر صادق عليه       
يا اللّه يا رحمن يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبت قلبى على            «دهد كه    دعاى غريق را تعليم مى    

يا مقلّب القلـوب واالبـصار ثبـت قلبـى          «خواند كه    و او دعا را به اين صورت مى       » دينك
فرمايند كه خداوند مقلّـب قلـوب واالبـصار اسـت ولـى بگـو                حضرت مى » على دينك 

  .گويم اين كلمه را چرا اضافه كردى؟ و اين اشكال دارد چنانكه من مى
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اند، بايـد انجـام شـود و         اند كه ما ياد بگيريم همان طورى كه فرموده         اينها را فرموده  
خواهد به سرعت به طرف خدا حركت كند، نبايد از صـراط مـستقيم               براى كسى كه مى   
  .انحراف پيدا كند

  .دهد لش بخواهد انجام مىولى براى كسى كه هر كارى د
كرده و حـاال هـم كـه بـه سـنّ پيـرى        كند جوان بوده، همين كارها را مى      فرقى نمى 

حتّى يك قدم جلوتر نيامده،     . دهد و هيچ فرقى هم نكرده      رسيده، همان كار را انجام مى     
اين شخص قبرش همين جا است و تولّدش همين جـا اسـت و زنـدگيش همـين جـا                    

امـا بـراى كـسى كـه        . ه افتادن ندارد، چرا كـه تكـانى نخـورده         اين شخص به در   . است
شما اگـر پـشت     . مترش هم حساب دارد    نيم ميلى . خواهد به طرف خدا حركت كند      مى

ميليمتر دستتان را به طرف راسـت   اگر نيم. فرمان ماشين باشيد و با سرعت حركت كنيد   
  .كنيد يا چپ بگردانيد و جبران نكنيد به دره سقوط مى

چـرا كـه انـسان در     . صراط مستقيم از مو باريكتر و از شمشير هم تيزتـر اسـت            لذا  
  . ى صراط مستقيم بايد بنده باشد و خودرأى و خودخواه نباشد مرحله
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  :سؤال سى و يكم
كنند را ناشـزه     چرا زنهائى كه از شوهرانشان اطاعت نمى      

  گويند؟  مى
  

  :پاسخ ما
اى در قبال مرد دارد      زن وظيفه . نچه كه تعهد كرده عمل كند     ناشزه، يعنى به غير از آ     

. مرد وظيفه دارد مهر زن را هر چقدر باشد بدهـد          . اى در قبال زن دارد     و مرد هم وظيفه   
ى مرد گذاشته شده اسـت، البتّـه بـه قـدر             ى مسكن، خوراك، پوشاك زن، به عهده       تهيه

او درخواست عمـل      وقت شوهر از   زن هم در مقابل مرد، وظيفه دارد كه هر        . شئوناتش
  .در هر زمان اين حقّ را شوهر دارد. زناشوئى كرد، كوتاهى نكند

شايد به خاطر همين باشـد      . ى شوهر بيرون نرود    زن بدون اجازه  : گويند و اينكه مى  
زنى كه بدون   (در ضمن   . كه در زمانى كه زن نيست، شايد مرد به او احتياج داشته باشد            

كند و براى    خورد او را لعنت مى      بيرون رود هر سنگى به پايش مى       رضايت مرد از خانه   
ى خود كوتـاهى كنـد و        پس ناشزه يعنى زنى كه در مقابل وظيفه       .) شود او گناه ثبت مى   

ى نـساء    در سوره . در اينجا خدا هم راهنمائى كرده     . در اين مورد اطاعت شوهر را نكند      
م اگر گوش نداد، محـلّ خوابـت را جـدا           ى دو  در مرحله . فرمايد كه اول موعظه كن     مى

تـا جـائى كـه ممكـن از طـالق           . ى سوم اگر باز گوش نداد، تنبيه كـن         كن و در مرحله   
  . ترين حاللها طالق است چرا كه مبغوض. جلوگيرى كن

  
  



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            68  

  
  
  
  
  
  

  :سؤال سى و دوم
  ثقل اكبر و ثقل اصغر كيست؟ 

  
  :پاسخ ما

 الـسالم  ت عصمت و طهـارت علـيهم      ثقل اكبر، قرآن است و ثقل اصغر، هم اهل بي         
شـوند و تمـام      السالم جدا كنيد، آنها مثل مـا مـى         اگر قرآن را از اهل بيت عليهم      . هستند

  .اند امتياز آنها بر ما اين است كه آنها علوم قرآن را دارا هستند و قرآن ناطق
اى از علم پروردگار كه براى هـدايت بـشر آمـده و در قـرآن                 علوم قرآن يعنى پاره   

ى اطهـار   امكان دارد سؤال برايتان پيش بيايد كه قرآن ارزشش بيشتر است يا ائمه  . ستا
ى اطهار   هالسالم؟ اگر فقط ظاهر قرآن را ببينيد همين كاغذ و مركّب است، بله ائم              عليهم
اى از   ولى علوم قرآن و باطن و حقيقت آن كه پـاره          . بيشتر است  السالم ارزششان  عليهم

 و در قرآن شريف است و اگر به معناى واقعى آن توجه كنيد، قرآن علم پروردگار است
السالم به اين است كه آنهـا        ى اطهار عليهم   اهميتش بيشتر است و بيشترين فضيلت ائمه      

  .بخشى از علوم پروردگار را دارا هستند
 الـسالم  لذا قرآن را ثقل اكبر و روايات و كلمات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم              

  . نامند  اصغر مىرا ثقل
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  :سؤال سى و سوم
در حال حاضر كشورهاى خارجى كه شامل كـشورهاى         

انـسان در ايـن     . شود، محيطى نامناسب دارند    اسالمى هم مى  
شـود از قبيـل رشـوه يـا خريـد و             محيطها دچار گناهانى مى   

آيا جايز اسـت انـسان بـه        . فروش جنس قاچاق و امثال اينها     
  كند يا نه؟ اين كشورها مسافرت 

  
  :پاسخ ما

در كشورهاى خارج اينطور نيست كـه   . يك مسلمان همه جا بايد الگو و قوى باشد        
شـود و ايـن در    اگر به دنبال گناهان نرود، مبتال نمـى .  گناه كندانسان مجبور باشد حتماً  
  .هر كجا همين طور است

فهـا بـراى    در تاريخ اندونزى ديديم، مـسلمانهاى درسـتكار از هندوسـتان و آن طر             
رفتند و چون آنها بـسيار آدمهـاى خـوب و اخالقـى و درسـتكارى                 تجارت به آنجا مى   

كه االن صد و پنجاه ميليون جمعيت دارد و . بودند مملكت اندونزى همه مسلمان شدند
يـك  . ى زمين از نظر جمعيت باشـد       االن شايد بزرگترين مملكت اسالمى در روى كره       

مـن يـك وقـت بـه        . م كه هست به وظائفش عمـل كنـد        مسلمان بايد در هر كجاى عال     
. هندوستان رفته بودم، در يك شهرى كه فقط صد و پنجاه نفر مسلمان در اين شهر بود                

در حالى كه سه ميليون جمعيت داشت، يك مسلمان شيعه كنار خيابان چون مـسجدى               
ه از اسالم كردند و او به اين وسيل نبود، مشغول نماز شده بود و جمعيت هم نگاهش مى
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يا فرض كنيد اگر در آنجا رفتيد و گفتيد رشوه در دين ما حرام اسـت و     . كرد ترويج مى 
شود؟ البتّه يك وقت است انسان ضعيف است استقامت ندارد، تحـت             نداديد چطور مى  

اش هم بيـرون نـرود در خيابـان     آدمى از خانه خوب چنين. شود ثير محيطش واقع مى  تأ
ايـن فـرد خـودش را       .  تحت تأثير محيط خيابانى واقع شود      رود ممكن است   هم كه مى  

رود  بخصوص اگر براى تفريح مـى     . بسازد بعد از منزل خارج يا خارج از مملكت برود         
اند كه   بعضيها مريض . روند يا كارى دارند    اما بعضيها براى تجارت مى    . تواند نرود  كه مى 

گناه وقتى است كـه  . شود ساب نمى برايش ميسر نبود گناه هم ح   روند ولى اگر واقعاً    مى
. يا بتواند انجام ندهد انجـام بدهـد       . انسان بتواند يك كارى را انجام دهد و انجام ندهد         

حجـاب در مقـابلش قـرار        واالّ اگر انسان مجبور شود و وارد خيابانى شده ده تا زن بى            
هر كجاى عالم بنابراين انسان در    . شود گناه گفت   اين را نمى  . افتد اند، چشمش مى   گرفته

تر و   تر و مشكل   تر و سست   فقط يك مقدارى سخت   . تواند دينش را حفظ كند     باشد، مى 
  . آسانتر خواهد بود
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  :سؤال سى و چهارم
ى حمـد و دسـت       دليل آمين نگفتن پس از اتمام سـوره       

پـس از   » الحمـد للّـه   «بسته نماز نخوانـدن و فـضيلت گفـتن          
  دهد چيست؟  ز، كه شيعه انجام مىى حمد در نما سوره
  

  :پاسخ ما
ى از جانـب     يعنـى اسـتاندارد شـده     . عبـادت تـوقيفى اسـت     . نماز از عبادات است   

توانيد اضافه   در نماز يك كلمه را نمى      توقيف يعنى محدود شدن، يعنى    . پروردگار است 
اند همـان    دهعمل نمو  السالم اند و پيامبر اكرم و اهل بيت عليهم        هر چه گفته  . يا كم كنيد  

≅öى   مثالً شـما در نمـاز واجبتـان دههـا مرتبـه سـوره             . را بايد انجام دهيم    è%)) uθ èδ ª! $#((  
ى بقـره را   يـا نـصف سـوره   . ايد ولى نمازتان درست نيـست   بخوانيد، كار بيشترى كرده   

حتّى شخصى خـدمت امـام      . پس عبادات توقيفى است   . نمازتان درست نيست  . بخوانيد
يا مقلّـب القلـوب ثبـت قلبـى علـى           «: فرمايند بگو  آيد، حضرت مى    مى السالم صادق عليه 

حـضرت  » يـا مقلّـب القلـوب واالبـصار ثبـت قلبـى علـى دينـك               «: گويد او مى » دينك
گويم،  من هر چه مى   . هست ولى ابصار را نگو    » مقلّب القلوب واالبصار  «خدا  : فرمايند مى

  .ى خدا باشى خواهى بنده اگر مى. تو بگو
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اند  السالم اجازه نفرموده   ى اطهار عليهم   يعنى ائمه . اند  اين به ما اجازه نداده     عالوه بر 
‰ß :اند، پس از اتمام حمد بگـوئيم       كه در نماز آمين بگوئيم و به ما اجازه داده          ôϑ ys ø9 $#)) ¬! 

Å_U u‘ š((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 . »آمـين «: گوينـد  جمعى مى ى حمد دسته  ها پس از سوره    ولى سنّى . #$
اند و خداى تعالى به      خوانند ولى غافل از آنكه قرآن خوانده       اند كه دعا مى    ردهآنها فكر ك  

بندگانش اجازه داده و به آنها دستور داده كه راه راست را از خداى تعالى بخواهند لـذا                  
‰ß: بايد بگويند  ôϑ ys ø9 $#)) ¬! Å_U u‘ š((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 .  و خدا را به خاطر اين لطف شكر كنند         #$

 اينجا رسيد يك مطلبى را عرض كنم كه هم بايد متأسف بـود و هـم                 حاال كه سخن به   
  .خوشحال شد بايد

ها بهتر  بعضى كارهاى سنّى. در مسجد الحرام، سكوت عجيبى موقع نماز برقرار است
شيطان در نزد اهل سنّت در مسجدالحرام، . از ما است و بعضى كارهاى غلطى دارند

ى كارش حاصل  بت به آنها كرده، چون نتيجهچون كارش را نس. شود اصالً پيدا نمى
اند و فقط گاهى صداى  صدها هزار نفر توى مسجدالحرام براى نماز ايستاده. شده
يكى بلند . ى صداها هست بعكس نمازهاى جماعت ما كه همه. شود اى شنيده مى سرفه
 ركوع ، خوب رسيدى به»يا اللّه«: گويد يكى بلند مى. خواند خواند، يكى آهسته مى مى

در نمازهاى واجب، فقط حمد و سوره . برو و اگر نرسيدى حواس مردم را پرت نكن
آن هم نه در . آن هم در نماز صبح و نماز مغرب و عشا واجب است، بلند خوانده شود

ى نماز واجب را بخوانيد كه  در نماز جماعت، اگر بنا است حمد و سوره. نماز جماعت
مثالً نماز عشا را اقتدا كرديد، ولى در .  آهسته بخوانيدبعضى جاها بايد بخوانيد، بايد

ايد، ركعت دوم او ركعت اول شما و ركعت سوم  ركعت دوم به امام جماعت اقتدا كرده
او ركعت دوم شما است و بايد حمد و سوره را بخوانيد، اينجا واجب است آهسته 

در . شود  عمل مىدر مساجد ما ببينيد؛ چقدر مخالف احكام اسالم. بخوانيد
خواند در حقيقت خدا  قرآن مى يكى دارد. شود خوانيها مخالف اسالم عمل مى فاتحه

مرده  دهند و هر كس نخواند صاحب در همان حال جزوه مى. زند دارد با مردم حرف مى
خواند و بايد گوش داد  كسى نيست به او بگويد قارى دارد قرآن مى. آيد بدش مى
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# sŒ Î) uρ)) ˜ Ìè% ãβ# u™ö à) ø9 $# (#θãèÏϑ tG ó™ $$ sù ((… çμ s91 چائى و قهوه هم بايد خورد، سيگار هم
مرده هم بايد اين خرجها را  فواتح ما يك مجلس تفريحى شده و صاحب. كشند مى

  .بكند

شايد گاهى به پانصد هزار نفر جمعيت . شود در مسجدالحرام صداى احدى بلند نمى
شود و كسى هم به   كه گفته شد، صدائى بلند نمىنماز» اللّه اكبر«رسد  اجتماع آنها مى

      شود، فقط وقتى حمد امام جماعت تمام مى. زنيد گويد، چرا حرف نمى آنها نمى
مستحب است ما . خواند ى نماز را مى گويند آمين و او بقيه همه دسته جمعى مى

ß‰ ôϑ ysø9 $#)) ¬! Å_U u‘ š((⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9 اينجا . نمازمان باطل استگفتيم » آمين«بگوئيم و اگر  #$
تان در اين  دقّت كنيد تا بدانيد حقّ با شيعه است يا نه، همه. ى علمى هست يك مسأله

خوانيم به عنوان قرآن  ى حمد را در اينجا مى آيا وقتى سوره. جهت مجتهد باشيد
  .خوانيم  به عنوان قرآن مىخوانيم؟ قطعاً خوانيم يا به عنوان كالم خودمان مى مى

اين طور است كه مثالً شما   قرآن خواندن و اينكه انسان به خدا چيزى بگويد فرق
!$ oΨ −/ u‘)) $ oΨ Ï?# u™ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îûuρ Íο t Åz Fψ$# Zπ uΖ |¡ ym((2خوانيد  را در قنوت به عنوان دعا مى

≅öاما . خوانيد ولى به عنوان قرآن نمى. ى قرآن است و حال اينكه آيه è%)) uθ èδ ª! $# î((‰ ym r&  
گوئيد تو بگو خدا يكى است؟  خوانيد وگرنه شما به چه كسى مى را به عنوان قرآن مى

  .خوانيد پس به عنوان قرآن مى

اى از دوستان براى شما آمده، نوشته سالم عليكم قربانت گردم، او دارد قربـان                نامه
شويد   مى گردد و خيلى هم خوشحال     شود ولى از زبان شما اين كالم خارج مى         شما مى 

خوانيد، ولى او به شما اظهار       درست است شما داريد مى    . كه عجب محبتى به شما دارد     
ى حمـد   ى حمد به عنوان قرآن خواندن است و اگـر در سـوره             پس سوره . محبت كرده 

گويـد   يعنـى مـى   . ى زندگى دائمى دقيقى براى انسان تعيين كرده        دقّت شود، يك برنامه   
                                                 

 .204سوره اعراف آيه ـ1

  .201ى يهى بقره آ سوره ـ2
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ردگار را بكن تكيه به خدا بكن و بندگى خـدا را بكـن و از                حمد پروردگار و ثناى پرو    
‰ßاينجا بايـد بگـوئيم      . خدا بخواه كه تو را به راه راست هدايت كند          ôϑ ys ø9 $#)) ¬! Å š((   كـه

‰ßپـس   . خدا به ما محبت كرده، راهنمائى كرده       ôϑ ys ø9 $#)) ¬! Å_U u‘ š((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  گفـتن    #$
همين كـه مـا بـه قـصد قرآنـى،           .  قرآنى ندارد  درست است و احتياج به روايت و آيات       

    اى نوشـته و راهنمائيتـان كـرده كـه           مجبوريم بخوانيم مثل اين است كه دوسـتتان نامـه         
‰ß: گوئيـد  بخريـد و چـه كـار بكنيـد، اينجـا مـى             مثالً چـه جنـسى را      ôϑ ys ø9 $#)) ¬! Å_U u‘ 

š((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 البى را گفتـه كـه      خدا را شكر كه دوست ما براى ما نامـه نوشـت و مطـ               #$
  .استفاده كرديم

ى  شود نامه شود به قصد قرآنى نخواند، مى اما اگر به قصد قرآنى نخوانديم كه نمى
x‚$−ƒخواهيد بخوانيد؟ تا  مگر مقاله مى! ديگرى را به قصد خودتان بخوانيد؟ Î))) ß‰ ç7 ÷è tΡ 

y‚$ −ƒÎ) uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡ nΣ(( رسد به  كه آمين ندارد بعد مى$ tΡÏ‰ ÷δ$#)) xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ßϑ ø9  آنها ))#$
ى ظاهرى او است توجه به اينكه قرآن است و خدا دارد  روى جنبه. گويند كه آمين مى

السالم  ى اطهار عليهم فرق عمق فكر ائمه. خوانند كند نمى براى اينها تكليف معين مى
چون اينجا دعا گويند  آنها مى. شود ى اهل سنّت در همين جا خوب معلوم مى با ائمه

$گوئيد  كنيد و مى مى tΡÏ‰ ÷δ $#)) xÞ≡ uÅ_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ ßϑ ø9$#((  ما هم بعد از دعا . »آمين«پس بگوئيد
االن بايد بتوانيد با هر سنّى . گوئيم زيرا دعا كردن آمين دارد، نه قرآن خواندن اين را مى
خوانيد يا به   مىى حمد را به قصد دعا آيا سوره: من از يك سنّى پرسيدم. بحث كنيد

  .پس آمين چه معنا دارد، او در جوابش ماند: گفتم. به قصد قرآن: قصد قرآن؟ گفت

ى حمد كالم شما است يا كالم خدا؟ اگر بگوئيد كالم خدا است، آمين معنـا                 سوره
اين دزدى اسـت كـه كـالم        . اگر بگوئيد كالم امام جماعت است، پس آمين دارد        . ندارد

  .ثبت كند خدا را به اسم خودش
ايـن مطلـب را     » شـبهاى مكّـه   «بسته نماز خواندن، كه در كتـاب         اما راجع به دست   

نماز از عبادات توقيفى است و تمام حركـات نمـاز هـم بايـد تحـت كنتـرل از                    . ام گفته



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         75  

بـسته نمـاز     آلـه دسـت    و عليـه  اهللا در تاريخ نداريم كه پيامبر اكرم صلى      . جانب خدا باشد  
گذشت و  مدتى از سنّ عمر هم مى. بسته نماز خوانده باشد  دستيا ابابكر. خوانده باشد

: پيامبر اعالم كرد. شد اينها در تاريخ هست، اگر بود گفته مى. خواند بسته نماز نمى دست
شـما هـم نمـاز    . خـوانم  بينيد من نماز مى    همين طور كه مى   » صلّوا كما رأيتمونى اصلّى   «

وقتى كه اسراى ايرانـى را      . اند براى ما نقل كرده   بخوانيد و اين را براى همه نقل كنيد و          
به مدينه بردند، ايرانيها دست به سينه تعظيم كرده بودند هر جمعيتى يـك نـوع تعظـيم                  

اينها چـرا ايـن    : عمر پرسيد . ها هم به نوعى تعظيم دارند      هنديها به نوعى و چينى    . دارند
ايـشان روى   . انـد  ر را كـرده   براى تعظيم در مقابـل شـما ايـن كـا          : اند؟ گفتند  طور كرده 

ى خودشان گفتند، چون ما هر تعظيمى كه هست، بايد در نماز براى خـدا انجـام                  سليقه
ديد تعظيم آنها را در نمـاز   دهيم، پس اين كار را در نماز بكنيم و يقينا اگر هنديها را مى        

  .ولى از هند اسير نياورده بودند. آورد مى
يك چيزى ياد بگيرد، لذا      بخواهد از هر قومى   نه اينكه   . اسالم خودش مستقل است   

اسـتقالل  . گـويم بكنيـد    كند كه بگويد همان كارى را كه مـن مـى           استقاللش ايجاب مى  
اسالم در رأس است و مثل ما مردم نيست كه هر روزى به يـك               . اسالم بايد حفظ شود   

كجـا  بـسته نمـاز خوانـدن از         دسـت : من از عالم بزرگ سنّى پرسيدم     . صورتى در بيايد  
از قـول ابـوهريره نقـل شـده كـه ديـدم يـك روزى پيـامبر اكـرم                    : شروع شد او گفت   

 پـشت   حتمـاً : گفـتم . آله دستش را روى دسـت گذاشـت و نمـاز خوانـد             و عليه اهللا صلى
خاريده دست گذاشته بودند بخارانند چون اگر هميشه دسـت روى دسـت              دستشان مى 

ديدند و در    ديد و بلكه ديگران هم مى      نمىخواندند تنها ابوهريره     گذاشتند و نماز مى    مى
  . كردند شرائط نماز نقلش مى
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  :سؤال سى و پنجم
  توان تقليد كرد؟  چرا در اصول دين نمى

  
  :پاسخ ما

االن مـثالً شـما     . اعتقاد عقد قلب اسـت    . چون اصول دين مربوط به اعتقادات است      
وز است؟ خير بايد انسان خـودش       شود تقليدى بگوئيد ر    اعتقاد داريد، روز است آيا مى     

خواهد اعتقاد پيدا كند بگويد فالنـى        لمس كند و اعتقاد پيدا كند، انسان چيزى را كه مى          
يقين پيـدا كنـد، بـد        ى او انسان   البتّه اگر از گفته   . گويد من هم قبول دارم غلط است       مى

 اين طور است، فالنى گفته مسأله. اما خودش يقين ندارد. شود اين هم اعتقاد مى. نيست
گذاريـد و    گذاريد؟ بنـابر چهـار مـى       شما االن شك سه و چهار را در نماز بنا به چه مى            

اينجـا تقليـد   . خوانيـد  دهيد و بعد هم يـك ركعـت نمـاز احتيـاط مـى            نماز را سالم مى   
مرجـع  . دانـم  گوئى مـن اينهـا را نمـى        كنى؟ مى  گويند چرا اين كارها را مى      مى. ايد كرده

چون او گفته و من هم بايد از او تقليد كنم، پس كارى را كه او گفته . ستتقليدم گفته ا
شناسم و احـساس كـردم بـه خـاطر اينكـه       توانيد بگوئيد من خدا را مى  اما نمى . كنم مى

  .اين عقد قلب نيست. گويد، اما خودم شك دارم فالنى مى
تقـاد بـه وجـود      شود بايد اع   ى افراد، هر كس كه مكلّف مى       در اصول اعتقادات همه   

اعتقاد به وجود ) همان طور كه ما االن اعتقاد به اينكه روز است داريم          (خدا داشته باشد    
اصول اعتقادات تقليدى نيست من     . پيغمبران داشته باشد بايد اعتقاد به معاد داشته باشد        

گـويم خـدائى هـست، خـودم         بگويم چون مرجع تقليدم گفته خدا هست من هـم مـى           
آلـه و    و عليـه  اهللا بنابراين اعتقاد به وجود خـدا و پيغمبـر صـلى          . لط است دانم، اين غ   نمى

امامت و معاد، اينها مسائلى است كه مربوط به عقد قلب است و تقليد كردن بـا اعتقـاد             
  . اند در اصول اعتقادات نبايد تقليد بكنيد لذا گفته. منافات دارد
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  :سؤال سى و ششم
اى كه حالل    سول اللّه دو متعه   تغيير احكام اللّه در زمان ر     

بود حرام كردن هر دو را بعد از رحلت آن حضرت و حالل             
  بودن موسيقى و شطرنج در اين زمان چگونه است؟ 

  
  :پاسخ ما

اگر چه مـن    . خواهم بگويم اين دو مورد با هم خيلى فرق دارد          با كمال معذرت مى   
اگر آن مـرد بعـد از زمـان         . شطرنج نيستم  طرفدار حرام بودن و حالل بودن موسيقى و       

مـن  » و انـا احرّمهمـا  «دو تا متعه بود كه حالل بود در زمـان پيـامبر،             : فوت پيامبر گفت  
ولو اينكه از اين حـرفش خيلـى اسـتقبال          . خيلى بد بود و اشتباه كرد     . كنم حرامشان مى 

دومى كه متعه را حرام كرد با ايـن وجـود بـود كـه               . شده، حتّى شيعه هم استقبال كرده     
آلـه بـود و    و عليـه  اهللا اوالً او در زمان پيـامبر اكـرم صـلى        . دانست پيامبر حاللش كرده    مى

 آمده و روايات ما به طـور وفـور حـقّ            ى ازدواج موقّت و متعه در قرآن، صريحاً        مسأله
و اگر كسى آمد گفت، همان      . بودن اين مسأله را كه جزو احكام اسالم است، بيان كرده          

مبارزه با پيـامبر اكـرم و نـسخ         . كنم آله حاللش كرده حرام مى     و عليه هللا را كه پيامبر صلى   
ى موسيقى و شـطرنج، هـيچ وقـت يـك مرجـع       احكام پيامبر را كرده است و اما مسأله     

ى موسـيقى در گذشـته       البتّه مسأله . تقليدى، مطلق موسيقى را معلوم نيست، جايز بداند       
هـائى كـه در      است و به اصـطالح موسـيقى      در روايات ما غنا و لهو مطرح        . مطرح بوده 
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ى مراجـع فتـوا    اند حرام است و اين را همه شد را گفته مجالس لهو و لعب استعمال مى    
  .اند هم فتوا داده) رضوان اللّه تعالى عليه(اند و حضرت امام  داده

ها مختلف   موسيقى. افتد، روى نتى از موسيقى است      هر صدائى كه در امواج هوا مى      
مثل چيزهائى كـه در     . آله بود  و عليه اهللا ها در زمان پيامبر اكرم صلى      ى موسيقى بعض. است

 و غنا حتّى بوده و جايز هم بوده و بلكـه          » هدى«زدند مثالً    جنگ براى تشجيع مردم مى    
اين . هائى هست كه مناسب مجالس لهو و لعب نيست يك موسيقى. استحباب هم داشته

يعنى غير از مرحوم امام ديگران هم حـالل         . دانند  مى موارد را مراجع فعلى مطلقا حالل     
  .دانند آيت اللّه خوئى هم حالل مى. ام دانند و من فتوايشان را ديده مى

حاال يك نفـر    . دانند همه حرام مى  . هائى كه مخصوص مجالس لهو است      و موسيقى 
 دايـره  تر و تر و يا محتاط ممكن است، وسعت نظر بيشترى داشته باشد و يك عده دقيق       

موسيقى مطلقـا   : اگر يك مرجعى بر خالف روايات و قرآن گفت        . تر كرده باشند   را تنگ 
اين مثل دومى است كه گفته من آن دو متعه را حالل            . حالل است و بلكه واجب است     

ى قمـار بـود و در        كنم حاال شطرنج چرا حرام است و چرا حرام بود؟ چون وسـيله             مى
اسمش برده شده و حرام هم هست و حرام هم بوده، چـون             السالم هم    زمان ائمه عليهم  

حاال اگر همين وسيله آمده باشد و تغيير قيافه داده باشد، حاال مـن       . ى قمار است   وسيله
خواهم فتوا دهم، اما اگر براى مرجع تقليدى ثابت شد كه ايـن              كنم و نمى   اظهارنظر نمى 

اسـت و در رديـف ورزش   ى ورزش  ى قمار نيست، بلكـه ايـن شـطرنج وسـيله      وسيله
.  مـستحب اسـت    دهند و مربوط به مسابقه است و مسابقات ورزشى مطلقـاً           قرارش مى 
ى حرمتـى داشـته، امـا        خواهم بگويم شطرنج مستحب است، چون يك سابقه        حاال نمى 
ى ورزشـى    از نظر شما اين وسـيله      حاال اگر . ى ورزش شد جايز است      وسيله اگر واقعاً 

چون شما در اين مـسأله مجتهديـد چـون          . ار است حرام است   ى قم  نيست و باز وسيله   
گويـد بـول     مرجع تقليد مـى   . اين از موضوعات است و احتياجى به فتواى مرجع ندارد         

بينيد اينجا تر است تشخيص با شما است كـه ايـن بـول اسـت تـا               نجس است شما مى   
شما اگـر   . تگويد قمار حرام اس    مرجع تقليد مى  . نجس باشد، يا آب است تا پاك باشد       

اگـر  . دانيد حالل اسـت    ى ورزش مى   دانيد، حرام است و اگر وسيله      شطرنج را قمار مى   
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يك مرجع تقليدى آمد گفت اين حـالل اسـت، او بـراى شـما موضـوع تعيـين كـرده،                   
ولـو  . اگر فلس ندارد، حرام است    » اوزون برون «خواسته قدرى كمكتان كند، مثل ماهى       

. دار حالل است ون فتوايش اين است كه ماهى فلسچ. صدتا مرجع بگويد، حالل است
آن مرجع تقليد اين را گفته شما برو در سردخانه و دقّت كـن، اگـر ديـدى فلـس دارد                     

گوئيم خودت گفتى هر چه فلـس   حالل است و اگر مرجع تقليد بگويد حرام است، مى   
ا مرجـع   اگر صد ت  . دار حالل است   اى ماهى فلس   چون در رساله گفته   . دارد حالل است  

اى ايـن    گويم خودت گفته   تقليد بگويند اين حالل است و من ببينم اين فلس ندارد مى           
مرجع تقليد گفتـه ادرار نجـس اسـت و صـد تـا              . شماها اين طورى باشيد   . حرام است 

دانيـد   ايد بچه در اينجا بول كرده مى       مرجع تقليد بگويند اين پاك است و شما هم ديده         
شـطرنج هـم از همـين قبيـل اسـت، اگـر واقعـا               . س اسـت  نج گوئيد اين  بول است مى  
كنيـد و    ايد قماربازى مى   اى كه نشسته   دهيد كه اين قمار است، همان لحظه       تشخيص مى 

 ايـن جـزء آالت      اگـر اساسـاً   . مرجع تقليد هم گفته حالل است، براى شما حرام است         
در هـيچ   كـنم و مـن اظهـارنظر         مثالً عرض مى  (ورزشى شده، مخصوصا در روزگار ما،       

شود حالل است    شود يا خيلى كم مى     و از آن استفاده قمار نمى     ) توانم بكنم  جهتش نمى 
شود از وسائل قمار است و حرام اسـت          شود يا نمى   و اگر از آن استفاده ورزشى كم مى       

اى بـراى شـما    حاال صد تا مرجع تقليد خالف نظر شـما را بدهنـد فايـده             . بدون حرف 
  . ندارد
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            80  

  
  
  
  
  
  

  :ال سى و هفتمسؤ
اگر يك فرد مسلمان و اسما شيعه، به خاطر مصيباتى كه           

الـسالم و خـداى تعـالى        ى اطهار علـيهم    به او رسيده به ائمه    
شـود يـا خيـر؟ اگـر         چندين مرتبه جسارت كند آيا مرتد مى      

  چنانكه چندين بار به او تذكّر داده شود و او توجه نكند چه؟ 
  

  :پاسخ ما
بدهد، اگـر    السالم جسارت كند و فحش     ى اطهار عليهم    و ائمه  بله اگر كسى به خدا    

عنوانش در خارج جسارت و توهين و فحش باشد، يعنى عرفا آن را جسارت و توهين                
بدانند، اين فرد مرتد و كافر و نجس است و مثل مرده بايد با او رفتار كرد، زنش بدون                   

ارد به عنوان ارث تقسيم كنند و از        توانند آنچه د   هايش مى  بچه. تواند جدا شود   طالق مى 
  . ى اسالمى بيرونش كنند و اعدامش نمايند جامعه
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  :سؤال سى و هشتم
السالم نقل شـده هـر       در حديثى كه از اميرالمؤمنين عليه     

كس سه جمعه پشت سـر هـم بـدون عـذر موجـه در نمـاز                 
  . اين را توضيح دهيد. جمعه، حاضر نشود كافر است

  
  :اپاسخ م

كسى كه نماز جمعه را واجب نداند كافر        . نماز جمعه از واجبات مسلّم اسالم است      
اگر سه هفته پـشت سـر       . تارك نماز جمعه اگر يك روز هم باشد، معصيت كرده         . است

  .اعتنا به قوانين مسلّمه اسالم است و جزء منافقين است هم نرفت، معلوم است بى
. نماز جمعه شـرائطى دارد    .  مراجع اين طورند   ى علماء و   حاال نگوئيد، بنابراين همه   

آنچـه  . ى مسلمانها واجب است به نماز جمعه بروند        بر همه . اگر شرائطش بوجود بيايد   
ى مسلمين بايد به نماز جمعه بروند و يك نفر هم  واجب است از لحاظ شرائط كه همه     
مثـل نمـاز    . نكند مجتهد و مرجع و عـالم و ديگـرا          نبايد در خانه بنشيند فرقى هم نمى      

شود گفت چون ايشان مرجع تقليد است نماز صبح را نخواند، يـا            صبح است كه آيا مى    
چون ايشان ديشب خيلى براى سيدالشّهداء به سر و سينه زده نماز صبحش را نخوانـد،                

شـود   نماز جمعـه را در جماعـت نمـى        . شود ترك كرد   همان طور كه نماز صبح را نمى      
ى قـرآن در كمـال       ى شـريفه   آيه. شود فرادى خواند   را نمى چون نماز جمعه    . ترك كرد 
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y((ì ø‹ t7 ø9 يكى اينكه براى ذكر خدا كه همان نماز جمعه . در اين آيه دو دستور داده است$#1
نيد آن را اقامه نمائيد و ديگر آنكه خريد و فـروش و كارهـاى دنيايتـان را       باشد سعى ك  

پس اگر اين طـور بـود تمـام         . در اين آيه هم امر داريم و هم نهى از ضدش          . ترك كنيد 
ه      . چند ميليون مردم بايد براى نماز جمعه بروند    غير خانمها يـا كـسانى كـه عـذر موجـ

  .و غيره ارستان افتادهشرعى دارند مثالً پايش شكسته و در بيم
شرائط نماز جمعه چيست؟ آن شرطى كه شايد امروز ما را براى نماز جمعه سست               

روند، اين است    روند و بعضى علما و مراجع نمى       كرده و برخى بزرگان نماز جمعه نمى      
ى امام   السالم يا كسى كه از ناحيه      كه شرط وجوب نماز جمعه، وجود امام معصوم عليه        

السالم جلو بايستد، يا فردى      يعنى خود امام معصوم عليه    . شده باشد است  معصوم تعيين   
چون در زمان . كه امام معصوم گفته ايشان عادل است و برود جلو بايستد و امامت كنند

چنـد  . غيبت نه امام معصوم در ظاهر هست و نه هم نايب خاص امام معـصوم هـست                
گويند حـرام اسـت      يك عده مى  . هستى نماز جمعه     قول در بين علما و مراجع درباره      

كه البتّه در علماى فعلى ظاهرا يك چنين كسى نداريم ولى در گذشته علمائى بودند كه                
چون امام معصوم نيست، نماز جمعه خواندن حرام است كه البتّـه قـائلين بـه         : گفتند مى

لـشان  ام، دالئ  حرمت نماز جمعه خيلى كم هستند و من دالئل آنها را هم تحقيـق كـرده               
گويند نماز جمعه را بخوانيد نمـاز ظهرتـان را هـم             يك عده هم مى   . تقريبا علمى است  

معنايش اين است كه نماز جمعه خواندنش اشكالى ندارد، ولى جاى نماز ظهر      . بخوانيد
جاى نماز ظهـر را     : گويند يك عده هم مى   . گيرد و يك كار مستحب فرعى است       را نمى 

  .ى بخوان و خواستى هم نخوانگيرد و مستحب است خواست مى
رونـد   علّت اينكه بعضى به نماز جمعـه نمـى        . گويند اكثر علماى زمان ما اين را مى      

گويند واجب است يعنى مثل وجوب زمان امام همين االن هم         يك عده مى  . همين است 

                                                 
 .9ى ى جمعه آيه سوره ـ1
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ل اند واالّ اگر بنا شود همه به نماز جمعه بروند او هست كه عمالً اين عده كنار زده شده
  .بايد مصالّيش را درست كنند

نظرى كه االن در مورد نماز جمعه بين علما هست اين است كه نمـاز جمعـه كـار                   
روايتى كه در سؤال اشاره شده، مربوط بـه زمـان           . كند و مستحب است    نماز ظهر را مى   

 منـافق و    السالم و يا نائب خاصش است كه اگر كسى نرود، قطعاً           حضور امام زمان عليه   
اعتنائى نرود و بگويد من نماز جمعه را قبول ندارم كافر هم             است و اگر روى بى    فاسق  
  .هست

ه تـالى       در بعضى جاها آقايان اين روايت را براى همين زمان نقل مى            كنند و متوجـ
كه اگر اين طور است آيا اين همه بزرگان و علمـائى كـه نمـاز                . فاسد مسأله هم نيستند   

ماز جمعه فقط براى كارمند و كـسبه وارد نـشده، بلكـه             روند كافرند، چون ن    جمعه نمى 
گيـرد و    نظر االن آقايان مراجع اين است كه جاى نماز ظهر را هم مـى             . براى همه است  
ى سياسى هم دارد هر چه اجتماعشان بيـشتر باشـد بهتـر اسـت تـا بـه                    البتّه چون جنبه  

دهـيم   يمان اهميت مى  دشمن نشان دهيم ما به نماز و عبادت و ميتينگهاى اسالمى و دين            
انـد، آنهـا فرمـانش را        همين اندازه بيشتر نبايد گفت و طبعا برخى علما مانند فرمانده           و

ايـستد   بلكه كنار مى  . آيد جلو و خبردار بايستد     يك فرمانده لشگر خودش نمى    . دهند مى
  . برند ايستند و فرمان مى دهد و سربازان خبردار مى و فرمان مى
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  :سؤال سى و نهم
ها گاهى فرزندان توسط پدر      با توجه به اينكه در خانواده     

گيرند آيا موجـب     و مادر يا معلّم مورد ضرب و شتم قرار مى         
  دادن ديه نيست؟ 

  
  :پاسخ ما

شود گفت  زند و نمى روى غضب، انسان كتك مى. ى تربيت نيست كتك زدن وسيله
ه را       . كند بچه را جرى مى   به قصد تربيت است، كتك زدن بيشتر         آنچه ممكن اسـت بچـ

ه اسـت          محدود كند و تحت    گـاهى حتّـى    . فرمان براى تربيت وادار نمايد ترساندن بچـ
ولـى اگـر بگويـد كـارى        . گويد آخرش اين است    ريزد و مى   كتك زدن ترس بچه را مى     

شخـصى در   : گوينـد  مـى . كشد ترسد و از كار بد دست مى       كنم كه ناراحت شوى مى     مى
روم در شـهر كـارى       اگر االغم را ندهيد مى    : دهى بود االغش را دزديدند به مردم گفت       

مردم ترسيدند فكر كردند شخصيتى است و آوردند االغـش را دادنـد و              . دهم انجام مى 
رفـتم االغ ديگـرى را       مـى : كـردى؟ گفـت    داديم چه كـار مـى      بعد گفتند خوب اگر نمى    

كـشد و كتـك     بچه را بيشتر تحت فرمـان مـى  گاهى ترساندن و ابهت طرف   . خريدم مى
ه        . شود زدن درست نيست و تربيت با كتك زدن درست نمى          از هر پدر و مادرى كه بچـ

يعنى بدون  . گويند نه عصبانى بوديم    زنند، بپرسيد آقا قصد تربيت داشتيد مى       را كتك مى  
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 نيت اين است كـه      بلكه به . زند اش را نمى   استثناء هيچ پدر و مادرى به نيت تربيت بچه        
اش را خالى كند اين هم صحيح نيست كه مـن نـاراحتى              خودش را راحت كند و عقده     

مثالً پولى از جـائى برداشـته و   . خودم را رفع كنم و بچه را بزنم و بعد هم تربيت نشود        
ارزد تو يك سيلى ديگرى  گويد مى شود، بچه مى شما يك سيلى زديد خوب چيزى نمى

ه          . گرى بكنيم بزن و ما كار دي     ى كـوچكى    ولى اگر انسان طرف را بنشاند حتّى اگـر بچـ
اگر دو مرتبه اين كار را انجام بدهى خيلى          باشد به او بگويد كه به اين دليل و اين دليل          

اگر پدر و مادرى بچه را طورى بزنند كه جاى زدن كبود شود يا نقص عـضو                 . بد است 
  . ظر حاكم شرع بدهندبشود بايد ديه بدهند و ديه را بايد با ن
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  :سؤال چهلم
اگر ده ميليون پول در بانك بگذاريم و هر ماه مبلغى فرع 
گرفته شود اين پول حالل است؟ البتّه با توجه به تبليغاتى كه    

شود و يا برعكس پولى كه ما از بانـك      در راديو تلويزيون مى   
 بازگشت وام مقـدارى     گيريم به عنوان وام، بانك در موقع       مى

  گيرد، مسأله به چه صورت است؟  از ما مى
  

  :پاسخ ما
اگـر بـه عنـوان      . گويم باشد حالل است وگرنه اشكال دارد       اگر اين طور كه من مى     

كنـد و منـافعش را بـين شـما و            دهيد و بانك كار مـى      يعنى شما پول مى   . مضاربه باشد 
او يا بعكس يعنى پول از او و كـار از  يعنى پول از شما و كار از       . كند خودش تقسيم مى  

شما و تقسيم منافع بين دو نفر به مقدار حقّ هر طرف، اشكالى نـدارد و ايـن عمـل را                     
. اگر غير از اين باشد بايد بررسى شود       . گويند و حالل و طيب است      شركت مضاربه مى  

 آن اسـتفاده    دهيم كه طرف چيزى بخرد و از       ما پول مى  : گويند فعالً آقايان بانكداران مى   
ايم كه اين مقـدار اسـت و بـه آنهـا             كند و منافعش را روى حساب خودمان حدس زده        

كنـد   گوئيم تو اين مقدار بايد از اين پول در بياورى و به ما بدهى و او هم قبول مـى                مى
بانك با آن پـول كـار       . دهيد يا مثالً شما به بانك پولى مى      . در اين صورت اشكالى ندارد    

بيند نصفى از منافعى كه بايد به شما بدهد ايـن مقـدار              ساب خودش مى  كند روى ح   مى
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اما اگر رفتيد پولتان را در آنجا گذاشـتيد         . دهد اين هم اشكالى ندارد     است و به شما مى    
  .همان فرع و ربا است.  اشكال داردكه زياد شود، طبعاً

بدهند براى هر چه . اشكال است جوايز بانك هم اگر اصلش اشكال نداشته باشد بى     
ضـرر  . شركت در مضاربه است و اشكالى نـدارد        تشويق افراد براى باز كردن حساب و      

پس . دهد كند و اين منافع را به شما مى        كند و دارد كار مى     كند چون حسابش را مى     نمى
از اين طرف اگر روز اول شرط بكند كه من ضرر شما            . از آن طرف هيچ اشكالى ندارد     

دهم كه كـار كنيـد و    شود يعنى در مضاربه من پول به شما مى م مىرا قبول ندارم اين ه 
گـويم مـن ضـررت را قبـول          مى. كنيد كنيد و پول را خراب مى      بندوبارى مى  دانم بى  مى

  . اين هم اشكالى ندارد. منافع را فقط قبول دارم. ندارم
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  :سؤال چهل و يكم
   آزمائى چه وجهى داشت؟ بليط بخت

  
  :پاسخ ما

 حـرام بـود، اينكـه    قطعـاً . آزمائى بود و اوائل به اين اسم بـود         از آن جهت كه بخت    
در قمار هم انسان    . انسان بختش را آزمايش كند، حرام است و از باب قمار حرام است            

كند و وقتى كه پول ديگران را برد بدون اينكه راضى باشند، جمع              بختش را آزمايش مى   
مسلمانها بـه طـرفش      تا شايد ) ى ملّى  يعنى اعانه (عنوان بعدى كه دادند     اما اگر   . كند مى

چون به هر حال علما و بزرگان بـا اصـل كـار و              . كه باز هم موفّق نشدند    . بيايند، باشد 
زيـرا دشـمن    . مثل موسيقى كه در آن زمان هر چه بود، حرام بـود           . رژيم مخالف بودند  

  .كرد ارائه مى
گـويم چـون     نمى: گفت» الاله االّ اللّه  «بگو  : م گفت روزى شيطان به حضرت ابراهي    

من خودم  . گويم از جانب تو كه دشمن هستى، ضرر دارد و من االن نمى           » الاله االّ اللّه  «
  .پيامبر توحيدم

ى ملّى هـم قبـول نيـست واالّ اگـر بـا              گفتند؛ اعانه  آنها دشمن بودند و لذا علما مى      
د مثالً االن صندوقى تشكيل بدهيم براى كمك        ى ملّى براى مستمندان كمك بگيرن      اعانه
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به مستمندان و بيمارستانها و كمك به ملّت و جوائزى در نظـر بگيـريم بـراى تـشويق                   
مـن در ايـن     ). مورد اتّفاق اسـت   (مردم و از همين پولها جوائز تهيه شود اشكالى ندارد           

ون ايـن فـرد     امـا چـ   . همه گفتند حالل اسـت    . مورد در همان زمان با علما بحث كردم       
خورد و جز همـان جـايزه چيـزى          ى پولها را مى    اهلش نيست، همه  ) يعنى شاه و رژيم   (

  . ماند اشكال دارد براى مردم نمى
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  :سؤال چهل و دوم
شود و براى هر مـاه بـه         مبلغى كه به عنوان رهن داده مى      
  رد؟شود، چه حسابى دا عنوان مبلغى از اجاره محسوب مى

   
  :پاسخ ما

براى اينكه آن مبلغ مـثالً پانـصد هـزار          . ايد حرام است   به همين صورت كه فرموده    
كننـد منتهـا بـه عنـوان اجـاره           تومانش ده هزار تومان فرعش است و اينجا حساب مـى          

هزار تومان به قرض الحسنه به كسى داديـد و ايـشان هـم               اما اگر شما پانصد   . گيرد مى
اش است به ده هـزار تومـان بـه شـما             ى ماهيانه  هزار تومان اجاره  اش را كه بيست      خانه

اگـر كـسى بـه      . ايد، هيچ اشكالى ندارد    آن هم به خاطر محبتى كه به او كرده        . اجاره داد 
يا آنكـه پـول را بـه        . دهد ربا است   صورتى كه در اول گفته شد، اجاره كند پولى كه مى          

  . با اذن تصرّف اشكالى نداردعنوان رهن منزل بدهد و منزل را رهن بگيرد 
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  :سؤال چهل و سوم

  .  مقدارى در اطراف آن توضيح دهيدربا چيست؟ لطفاً
  

  :پاسخ ما
خواهـد ربـا     كـسى كـه مـى     «: فرمايد ربا كه در قرآن تحريم شده و خداى تعالى مى         

. ون اسـت اين است كه چيزى كه مكيل اسـت يـا مـوز   » بخورد اعالم جنگ با من بكند    
شود، انـسان    شود، پيمانه دارد يا چيزى كه با وزن كشيده مى          يعنى با كيل داد و ستد مى      

پيمانه برنج بدهيد و  مثالً شما يك. اى بدهد اين جنس را در مقابل همان جنس با اضافه
شـما  . يا مـوزون باشـد    . اش ربا است   همين برنج را با مقدارى اضافه بگيريد، آن اضافه        

گيريـد، ايـن هـم       دهيد، همان برنج را يك كيلو و صد گرم اضافه مى           ج مى يك كيلو برن  
اى باشد يا موزون باشد، ربـا        هر چيزى كه مكيل يا موزون باشد، يعنى پيمانه        . ربا است 

دهيـد   ى آزادى مى   شما پول طال و نقره را مثالً يك سكّه        . ممكن است در آن واقع شود     
اش ربا است بنابراين شرط ايـن        اضافه.  اضافه گيريد با مقدارى   ى آزادى مى   و يك سكّه  

است كه اوالً بايد آنها از يك جنس باشند شما اگر يك پيمانه گندم داديد و يك پيمانه                  
جو گرفتيد اينجا ربا نيست، بايد همجنس باشند و اضافه بگيريـد، دوم اينكـه مكيـل و                  

دهيـد   ى شـما كـه مـى      يعنـ . سوم اينكه طرف دهنده اضافه را شرط بكند       . موزون باشند 
امـا اگـر    . دهم كه اين قدر به من اضافه بـدهى         بگوئيد كه آقا با اين شرط به تو پول مى         

دهيد، ولى خود او يك چيزى روى آن         الحسنه مى  شما هيچ نظرى نداريد و به او قرض       
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يك پيمانه و يك مشت     . شما يك پيمانه به او گندم داديد      . گذاشته و داده اين ربا نيست     
پس ربا اصلش اين اسـت كـه ايـن          . فه به شما خودش گندم داد، اين ربا نيست        هم اضا 

  .موضوع را داشته باشد
شـود يـا نـه، اگـر پـول، اسـكناس باشـد بـه حـساب                   حاال آيا در پول هم ربا مـى       

باشد و به حساب او داده شـده كـه          مى اى كه در خزانه است،     اش كه طال و نقره     پشتوانه
قتى شما صد هزار تومـان داديـد و صـد و بيـست هـزار                طبعا و . اين پول قبضش باشد   

اى  ايـد و بعـد همـان را بـا اضـافه            تومان گرفتيد، مثل اين است كه مقدارى طال گرفتـه         
ايد و اين اسكناس قبض اين طالهائى كه در خزانه است، باشـد، بـه عنـوان قـبض       داده
 باشـد ربـا     اگر بـه عنـوان قـبض      . اين كه اختالف هست، مال همين جريان است       . باشد
ايد، اين حـرام اسـت و        شما صد هزار تومان داديد و صد و ده هزار تومان گرفته           . است

شان كار   اگر اسكناسها، خودشان چيزى باشند، خودشان شخصيت دارند و ما به پشتوانه           
اگر اين نحوه شد احتمال     . اگر پشتوانه هم نداشت، ما برايش ارزش قائل بوديم        . نداريم

 اينجا چون نه مكيل و نه موزون است، نه وزن است و نه كيلى است و                 دارد كه بگوئيم  
. البتّه در عين حال مربوط به فتواى مرجع تقليد است. هيچ كدام نيست، اينجا ربا نيست  

نـه آنكـه فتـواى      . من ربا را شـرح دادم     . ى علمى را توضيح دادم     زيرا من در اينجا جنبه    
  . مراجع تقليد را عرض كرده باشم
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  :سؤال چهل و چهارم
  تواند در دينش فقيه شود؟  چطور انسان مى

  
  :پاسخ ما

يكـى هـم    . يكى همين تحصيالت علوم دينى است     . فقيه شدن در دين دو راه دارد      
ى نفس كند و به كماالت برسد و در دين، فقيـه يعنـى فهـيم                 اين است كه انسان تزكيه    

  .شود
خوانيد، يـا    گويند بفهميد كه براى چه نماز مى       ىوقتى كه م  . فقه به معناى فهم است    

داند كه بـراى     كه فقيه است و فهم دارد، مى       واالّ كسى . گيريد، يعنى فقيه شويد    روزه مى 
گيرد و فهم و فقه اين است كه انسان بداند هر قدمى كـه               خواند و روزه مى    چه نماز مى  

  .دارد براى چيست در دين بر مى
كنيـد    همـين طـور باشـد از اشـخاص كـه سـؤال مـى               انسان در عقايدش هم بايـد     

تـا كـى    . السالم آن طور اسـت     اند كه خدا اين طور است امام زمان عليه         گفته: گويند مى
. خورد اينها به درد نمى   . اند كه مثالً فالن چيز فالن طور است        گفته. بايد اين طور باشيم   

  . باشدخود انسان بايد نسبت به اين مسائل فهم داشته باشد و فقيه
اش را عميقا بفهمد و با عقل و خرد آنها را     ى مسائل دينى   و باألخره انسان بايد همه    

  . بسنجد و نسبت به آنها فقيه باشد
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  :سؤال چهل و پنجم
ختنه در اسالم واجب است يا سنّت اسـت؟ اگـر سـنّت             

شـود؟   پيامبر واجب است آيا تمام سنّتهاى پيامبر واجب مـى         
  تهاى پيامبر گناه است؟ آيا انجام ندادن سنّ

  
  :پاسخ ما

ختنه واجب است بر پدر و مادر كه وقتى بچه به حد بلوغ نرسـيده انجـام دهنـد و                    
  .شود مى وقتى به بلوغ رسيد، به خودش واجب

فريضه . اند البتّه اين طورى كه تقسيم كرده   . يك سنّتى داريم  . اى داريم  ما يك فريضه  
 بـه پيـامبر دسـتور داده شـده و او هـم بـه مـا                  قيماًآن است كه از جانب پروردگار مست      

  .سنّت در روايات هم به واجب و هم به مستحب تقسيم شده است. رسانده
انـد و در روايـات و        آله دستور فرمـوده    و عليه اهللا سنّت آن است كه پيامبر اكرم صلى      

امبر اكرم  از جانب خداى تعالى گفته نشده، ولو اينكه هر چه پياحاديث قدسى، مستقيماً
 از جانـب خـدا بـه مـا          ولـى مـستقيماً   . فرمايد از جانب خدا اسـت      آله مى  و عليه اهللا صلى

  .اند آله از قول خودشان فرموده و عليه اهللا نرسيده و پيامبر اكرم صلى
فريضه البتّه واجب   . شود هم شامل مستحب و هم شامل واجب مى       » سنّت«بنابراين  

. هار ركعتى، دو ركعت اول و دومش واجب است        است و لذا آن دو ركعت نمازهاى چ       
سنن پيامبر  . گويند دو ركعت اول فريضه و دو ركعت دوم واجب و سنّت است             ولى مى 

همـين ختنـه كـردن      . چون از جانب خدا است، بعضى واجب و بعضى مستحب اسـت           
 گفته نشده و واجب هم هـست و خـداى تعـالى واجـب               در قرآن صريحاً  . سنّت است 

  .كرده
 دسـتور    ضمن در مسيحيت هم ختنه واجب است و در كتاب انجيل مخـصوصاً             در

  . كنند داده شده، ولى آنها عمل نمى
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  :سؤال چهل و ششم
اى بــه  هــاى آن لطمــه آيــا فيلمهــاى تلويزيــون و برنامــه

زند و انسان را از ياد خداى تعالى غافـل           روحيات انسان نمى  
  سازد؟  نمى

  
  :پاسخ ما

هـاى كـودك     يك انسانى هـست كـه حتّـى پـاى برنامـه           . نسانى باشد تا انسان چه ا   
بيند و صد درصد به آنهـا قلـبش،        شود و يا فيلمهاى ديگر را مى       نشيند و محو آن مى     مى

  .شود فكرش متمركز مى
هـا را بـراى تـو        چـون ايـن برنامـه     . گـردد   از خداونـد غافـل مـى       چنين كسى طبعاً  

تـو آدم بـه    . كه شايد از الباليش يك چيزى بفهمنـد       اند   ها گذاشته  اند براى بچه   نگذاشته
يا . شوى خندى معلوم است كه غافل مى      ى كودك و مى    نشينى پاى برنامه   اين بزرگى مى  

گويد باشد و بعد  خواند و مى ى تلويزيون فيلمى دارد و انسان نمازش را نمى  االن برنامه 
نـشيند و گـرم       با رفيقى مـى    اينها غفلت است و انسان حتّى اگر      . از فيلم نماز قضا شده    

اين در يك بعد است     . شود غفلت است   شود و از عبادات و از خدا دور مى         صحبت مى 
هر چيزى كه انـسان را خيلـى محـو خـودش            . مربوط به فيلمهاى تلويزيون تنها نيست     

در ايـن بعـد     . كنـد  بكند و ارتباطى هم با خدا نداشته باشد، انسان را از خدا غافـل مـى               
هاى راديو يا تلويزيون انسان را بـه         اما گاهى برنامه  . خورد نسان هم صدمه مى   روحيات ا 

شـبهاى قـدر سـخنرانيهاى خـوب، راهنمائيهـائى كـه در برخـى               . كنـد  خدا نزديك مى  
ه      واقعش اين است كه بعضى    . هاى راديو و تلويزيون هست     برنامه هايش انسان را متوجـ
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هاى راديو و تلويزيـون انـسان را از خـدا            شود گفت برنامه   پس مطلقا نمى  . كند خدا مى 
كنـد، چـون ايـن       هايش انسان را از خـدا دور مـى         بعضى. كند كند يا نزديك مى    دور مى 

هاى كوچك كوچك اسـت كـه        ها براى بچه   برخى برنامه . اند برنامه را براى تو نگذاشته    
. راى شما نيـست   هاى متوسط است كه باز ب      بچه بعد هم برنامه براى   . ها است  اول برنامه 

صـبر كـن االن يـك فيلمـى از          . گذرد صبر كن اخبار كه شروع شد ببين در دنيا چه مى          
در جـائى   . دهد، اينها مـال شـما اسـت        مردى پارسا گذاشته و تعليم پارسائى و تقوا مى        

ميهمان بودم از ساعت دو بعد از ظهر تا آخـر شـب ميزبانمـان پـاى تلويزيـون بـود او           
امـا بعـضى وقتهـا انـسان      . شوند  اين گونه افراد خيلى غافل مى      .عجيب عادت كرده بود   

بعضى فيلمهاى تفريحى نيـز، بـراى       . كند، اشكالى ندارد   هاى خوب را انتخاب مى     برنامه
امـا  . انسان استراحت و تفريح است به آنها هم احتياج دارد و اكثرا هم آموزنـده اسـت                

سليقه باشـد وگرنـه هـدف راديـو          ىكند، ممكن است اشتباه كند و ب       كسى كه تنظيم مى   
تلويزيون اين است كه دانشگاه باشد و مربى مردم باشد و تعليمـات صـحيح بـه مـردم                   

  . بدهد
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  :سؤال چهل و هفتم
ــسأله  ــورد م ــا و    در م ــا فيلمه ــون آي ــو و تلويزي ى رادي

باشـد و    شود، مورد تأييـد اسـالم مـى        آهنگهائى كه پخش مى   
  حرم در اين رسانه اشكالى ندارد؟ ديدن زنان نام

  
  :پاسخ ما

كنيم؟ براى اينكه در زمان طاغوت و رژيم شاهى          دانيد چرا اين سؤال را زياد مى       مى
يكـى بـه علّـت    . كـرديم  هـايش دورى مـى   به دو علّت از راديو و تلويزيون و موسـيقى        

ى  ست از قيافـه   من يادم ه  . دوم به علّت تنفّرمان از رژيم     . روايات آمده  معصيتش كه در  
. رفتـيم  اش نمـى  اش تلويزيون داشت، ما به خانه كسى كه در خانه  . آمد تلويزيون بدم مى  

يعنـى  . نه به خاطر چيزى، بلكه به اين علّت كه اين تلويزيون مروج اين دستگاه اسـت               
شود گفت شايد بيش از پنجاه درصد از تنفّر مسلمانها و تبليغات روحانيون بر ضـد                 مى

نه به خاطر اينكـه ايـن وسـيله بـه درد            . تلويزيون به خاطر دشمنى با رژيم بود      راديو و   
توانـستيم بگـوئيم رژيـم و دسـتگاه          يعنى در آن موقع ما نمى     . خورد و حقّ هم بود     نمى

  .توانستيم بگوئيم هر چه مربوط به آن است فاسد است فاسد است ولى مى
دن سينما ركـس آبـادان و مـا    يك بار در همين جا از ما سؤال شد، در مورد آتش ز   

شـود   هاى سينما بد است، ولـى نمـى        گفتيم البتّه برنامه  . خواستيم دو پهلو جواب بدهيم    
مثالً اگـر در ظرفـى زهـر        . اش بد است، خودش هم بد است       گفت هر چيزى كه برنامه    
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جـوانى بـا    . ريختند آوردند به ما دادند كه بخوريم، معنا ندارد كه ما ظـرف را بـشكنيم               
اگر ظرف زهرى را ما عقـب زديـم و بـه زور آوردنـد و مـا را                   : ت بلند شد گفت   شهام

گوئيم اين ظرف را بشكنيم كه ديگر زهـر          خواباندند و به حلق ما ريختند ما با خود مى         
كننـد و    واقعش اين طور است كه بعضى وقتها ظرفى را زهر مى          . را نياورند به ما بدهند    

كند كـه هـر وقـت        را زهر مى   ن هم اين ظرف   آيد و دشم   انسان از ظرفش هم بدش مى     
اما االن راديو و تلويزيون دوست اسـت و         . آيد خورد بدش مى   چشم انسان به ظرف مى    

ممكن است در اين ظرف يك وقتى آشغالى افتاده باشـد           . از خود است و اسالمى است     
ن تنفّـر   پس بنابراين پنجاه درصد يا هفتاد، هشتاد درصـد از آ          . ولى ديگر آن تنفّر نيست    

مـن فكـر    . ها چطور اسـت    اين درصد را بايد ديد در برنامه      . بعد از انقالب كاهش يافته    
هاى راديـو و تلويزيـون بـوده، بـه           كنم هر چه در بعد از انقالب از موسيقى و برنامه           مى

توانـستند   چـون ايـشان مـى     . كردنـد  فتواى مقام معظّم رهبرى جايز بوده كه پخش مـى         
اگر ما بگوئيم اينها جـايز نبـوده و در عـين حـال ايـشان                . گفتند بگويند نكنيد ولى نمى   

پذيرفتند، پس فتـواى     چون از ايشان مى   . نگفتند بايد بگوئيم ايشان نهى از منكر نكردند       
كنم االن هم مسئولين بدانند كارى       فكر نمى . ايشان اين بوده و االن هم همين طور است        
پس نظرشان اين است كه اينهـا گنـاه         . يرندگناه است و بتوانند جلويش را بگيرند و نگ        

  .نيست
بـه  . يك مسائلى مربوط به مرجع تقليد است و يك مسائلى مربوط به اجتماع است             

خواهد پيروى  به رهبر انقالب ايمان دارد و مى. هر حال اگر انسان به انقالب ايمان دارد 
بايد به مرجع   . ستاين مسائل جايز است و اگر كسى خيلى دقيق ا         . از اين انقالب بكند   

درست نيست و گوش بدهد      تقليدش مراجعه كند كه االن اين موسيقى درست است يا         
واجب هم نيست كه موسيقى راديو تلويزيون       . تواند احتياط كند   به هر حال مى   . يا ندهد 

دهد و اين مسائل مربـوط       را گوش بدهد، مستحب هم نيست، خوب انسان گوش نمى         
توانيد از من تقليد     شماها نمى .  اگر من هم بگويم حرام است      االن. به مرجع تقليد است   

ى زنـان نـامحرم در       اما مسأله . توانيد از من تقليد كنيد     بگويم حالل است هم نمى    . كنيد
. تلويزيون، زنان خارجى كه مسلمان نيستند، حرام نيست كه در تلويزيـون ديـده شـود               
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ب در تلويزيـون آورده و انـسان        حجـا  حاال يك خانمى را بـى     . البتّه بدون قصد شهوت   
زنهـاى غيـر    . بخواهد دوربين روى او باشد و به قصد شهوت نگـاه كنـد حـرام اسـت                

شناسيم و در مورد زنهاى مسلمان غير از وجه          كه نمى  مخصوصاً. مسلمان اشكالى ندارد  
شـود كـه بايـد     و كفّين اشكال دارد و مورد اتّفاق هم هست و گاه موهايشان ديـده مـى    

  . ام  شود و من خودم مكرّر تذكّر دادهجلوگيرى
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  :سؤال چهل وهشتم
اگر حقّ الناس در گردن ما باشد و فراموش شـده باشـد             

  تكليف چيست؟ 
  

  :پاسخ ما
كند، ديگر حقّى به گردنش      اگر مقدارش فراموش شده، بايد تا مقدارى كه يقين مى         

 اگر شخص فرامـوش شـده، بايـد انـسان رد            .نيست، به طرفى كه فراموش نشده بدهد      
داند به چـه     داند يك هزار تومانى به مردم بدهكار است، ولى نمى          يعنى مى . مظالم بدهد 

به يـك مجتهـد      برد يعنى مى . دهد به عنوان رد مظالم     اين را مى  . كسى بايد پول را بدهد    
. شناسـد بدهـد    ه مى بايد به فقرائى ك   ) كند فرقى نمى (دهد آن مجتهد يا وكيل مجتهد        مى

دهد تا يقين كند كـه   داند، آن قدر رد مظالم مى    داند و نه شخص را مى      اگر نه حقّ را مى    
  . النّاس راحت و خارج بداند همه را داده است يعنى تا جائى كه انسان خودش را از حقّ
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  :سؤال چهل و نهم
يم  در مورد تربيت كودك توضيح بفرمائيد كـه بـدان          لطفاً

چه كنيم كه صفات رذيله در او بوجود نيايد و صفات حسنه            
ى خود را بـه   تا جائى كه امكان دارد در او پيدا شود و وظيفه    

  . وجه احسن انجام بدهيم
  

  :پاسخ ما
عـالم رحـم، حالـت       گويند حتّـى از    شود و بعضى مى    اى كه متولّد مى    بچه از لحظه  

دهـد تـا شـما بدانيـد يـك چيـزى         ان نمـى  سرى تك . العمل ندارد  عكس. گيرندگى دارد 
كند، كسى كه به كـار       ضبط صوت اينجا كار مى    . اما حالت ضبط صوت را دارد     . فهميده

كند كه   زند و فكر نمى    نشيند و حرفهاى مختلفى مى     ضبط صوت وارد نباشد كنارش مى     
  .كند او همه را ضبط مى

ى اول ضبط صـوتش بـاز        شود، در همان روز و لحظه      اى كه متولّد مى    بچه از لحظه  
دانسته كه او چيست دسـتور فرمـوده كـه           به همين دليل اسالم و خالق كودك مى       . است

اى از  چـون اذان و اقامـه خالصـه      . همان ساعت اول اذان و اقامـه در گوشـش بگوينـد           
اگر كسى بخواهد اذان و اقامه را شرح دهد، هـم           . اعتقادات و اعمال و اخالقيات است     

بـراى  .  كرده، هم اعمال صالحه را بيان كرده، هم اخالق را بيان كرده استعقايد را بيان  
اى كه تازه متولّد شده در مذاهب ديگر مطلب گفتنى ندارند كه در گوشش بگويند،                بچه

دهنـد كـه     برند، غسل تعميد مـى     البتّه مسيحيها بچه را در سنّى مى      . اين مال اسالم است   
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دهند اين شتسشو اثـر سـمعى و         شود مى  كه متولّد مى  اى   اين شست و شو را به هر بچه       
گوينـد و فكـر هـم نكنيـد حـاال بايـد يـك                اما در اسالم اذان و اقامه مى      . بصرى ندارد 

آخوندى پيدا شود، در وقتى كه فرصتى پيدا شود و آن آقائى كه مـورد نظـر مـا اسـت                     
ن است كه همـان روز      دستور اي   پيدا شود و اذان و اقامه در گوش بچه بگويد، نه،           حتماً

  .اول اذان در گوش راستش و اقامه در گوش چپش بگوئيد
پدر و مادر بايد متوجه باشند كه هر كارى جلوى اين بچه در همان روز اول و دوم          

چون تمام توجهش . كند دهند، او بيشتر از ديگران آنها را ضبط مى تا هر وقت، انجام مى
 ساله حواسش به ايـن چيـز و آن چيـز و خوردنيهـا            بچه يك ساله و دو    . به ضبط است  

اى كه دو روزه است حواسش به چيزى پرت نيست و همه چيز را  ولى بچه. پرت است
كند، شـما در كجـاى       كند، يك دفعه باز مى     اين همه چيز را جمع مى     . كند دارد ضبط مى  

شته باشند و دو    توانيد پيدا كنيد يك نفر دو سال در مملكتى كه زبان ديگرى دا             عالم مى 
سال بماند و فقط گوش بدهد، گاهى هم چرت بزند و گـاهى خـوابش ببـرد و گـوش                   

ولـى در  . رسـد  يعنى خودش عقلـش نمـى  . دادن به عنوان ياد گرفتن، صد درصد نباشد   
زند، از همـين مـدتى       ى دو ساله كه خوب حرف مى       بچه. ظرف دو سال زبان ياد بگيرد     
  .كه گوش داده ياد گرفته است

ه  . س يكى اينكه پدر و مادر بايد متوجه اين معنا باشند كه غالبا متوجه نيستند              پ بچـ
زنند، غيبت   نشينند و حرفهاى بد مى     توى گهواره خوابيده ده روزه است، پدر و مادر مى         

 لذا در دستورات اسالم ايـن     . كند ى اينها در او تأثير مى      كنند، همه  كنند، بدآموزى مى   مى
ه  است كه در مقابل    ى خردسـال بعـضى اعمـالى كـه در مقابـل آدم بـزرگ انجـام                   بچـ

موضوع دوم كه بايد رعايت شود اين است كـه  . دهيد، در مقابل او هم انجام ندهيد     نمى
چون مـا در عـالم ذر، در عـالم ارواح خـوب             . محيط پرورش فرزند را سالم نگه داريد      

. كند شويم، محيط خرابمان مى ىآئيم خراب م ايم در اين دنيا كه مى      ساخته و تربيت شده   
كنيد بگوئيد اگر خدا بخواهد، اسم خدا        يعنى هر كارى كه مى    . محيط را سالم نگه داريد    

خدا را در هـر جريـانى در نظـر بگيريـد بـه          . كارها را متّكى به خدا كنيد     . را زياد ببريد  
ه كه در   يك مهندسى براى من نامه نوشت     . خاطر اينكه بچه بفهمد، خدائى در كار هست       
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من با فـالن مهنـدس هـر دو در يـك دبـستان و دبيرسـتان و                  : گويد مى. ام كتابى آورده 
رشته و مدركمان . هر چه من ياد گرفته بودم، او هم ياد گرفته بود         . دانشگاه با هم بوديم   

ولى من تـا اسـم خـدا را         . اما او يك سرسوزن به فكر خدا و آخرت نيست         . يكى است 
بعد از مطالبى كـه بـه او تـذكّر داديـم            .  ايشان علّت را پرسيده بود     .لرزد برم بدنم مى   مى

چـرا  : گفـت . ى تو فرقى دارد، چون همه جا با هم بودنـد           ى او با خانه    گفتم حتما خانه  
برند از پـدر   كنند اسم خدا را مى فرق پدر و مادر من اين است كه اينها هر كارى كه مى      

ولـى پـدر او     . اگر خدا بخواهد  : گويد ا نه؟ مى  آئى ي  پرسند ظهر به خانه مى     من وقتى مى  
  .زندگيشان نيست اين مسائل را اصالً وارد نيست و تذكّر خدا و دين در

فهمد خدا كيـست و چيـست؟        بچه نمى . علّت مهم همين است   : در جواب او گفتم   
آوريد من بايد بگويم خـدا   پرسد، شما پول از كجا مى    ام مى  ولى مثالً وقتى پسر دو ساله     

نه اينكه بگويد باباجان درس خواندم، دانشگاه رفتم دولت مرا اسـتخدام كـرده              . دهد مى
افتد، از همـين راه      اگر اينها را گفتى بچه هم در همين خط مى         ... گيرم   حقوق دولتى مى  

اينهـا مهـم    . شود دهد حواسش يك جاى ديگر جمع مى       ولى اگر گفتى خدا مى    . رود مى
ه       كند و با خدا مأنوس مى       خداشناس مى  مسائلى است كه او را    . است كند و اگـر متوجـ

  .افتند آيند كه اصالً به ياد خدا نمى ها آن طورى بار مى اين جهات نبودى بچه
. سوم محيط مدرسه و دانشگاه و رفقا را بايد انسان مواظب باشد كه اينها سالم باشند

. اسلوب خودش بايد باشدخواهيد فرزندتان را تربيت كنيد، روى  در وقتى هم كه مى
اما اينها . كند يكى با نوازش خواهد فرزندش را تربيت كند با كتك تربيت مى يكى مى

يكى با ترساندن و يكى با آتش داغ به پشت دست بچه . اى دارد ضابطه و قاعده
كند، نه، آن طورى كه اصول تربيت اسالمى هست آن طور تربيت  گذاشتن تربيت مى

پول : پرسيد ى شما اگر پسر دو ساله. شود نخواهى خوب تربيت مى اهىكنيد، فرزند خو
گوئيد من رفتم مدرسه، تو هم  خواهيد تربيتش كنيد، مى آوريد؟ شما مى از كجا مى

روى، بعد دانشگاه رفتم دكتر شدم ببين دكترها چقدر پول از مردم  هفت ساله شدى مى
آورند پشت تلويزيون و راديو،  ا را مىه بچه. اند تيپ و خوش قيافه گيرند، چه خوش مى

خواهم بروم  گويند مى خواهم بروم روحانى بشوم، همه مى گويد من مى يك نفر نمى
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آورد و  پدر و مادرشان گفته دكتر پول در مى. اين تربيت پدرانشان است. دكتر بشوم
ن پدر البتّه اي. دنيا دوست است. اين بچه است، بچه از همان بچگى پول دوست است

خواهى چه  مى: پرسند كنند، لذا وقتى از بچه مى و مادر است كه او را پول دوستش مى
گويند چه كاره  ى ديگر مى به بچه. خواهم دكتر بشوم مى: گويد كاره بشوى؟ مى

گويد  مى. آيد خواهى بشوى از لباس افسر راهنمائى كه كاله سفيد دارد، خوشش مى مى
اين تربيتهائى است كه شما خط . لباسش قشنگ استچون . خواهم افسر بشوم مى
آورى؟  پول از كجا مى: اگر پسرتان از شما پرسيد. ها را مواظب باشيد دهيد اين خط مى

سر به . شوم كى به شما خدا پول داد؟ من نصف شب بيدار مى. بگو خدا به من داد
ولى . گيرى درست است از حقوق اداره مى. خواهم گذارم از خدا پول مى سجده مى
⎯ß. دهد خدا مى øtªΥ)) öΝ ßγ è% ã—ö tΡ ö/ä.$−ƒ Î) uρ((.1  

ى بـين را   اين واسـطه . حذف وسيله را بكن. دهيم ما به شما و فرزندانتان روزى مى   
گاهى واقعا به . گيرم نگو من چه مقدار ويزيت از مردم مى. دهد از بين ببر، نگو اداره مى     
ولى درسـخوان   . خيال خودشان درسخوان شود   گويند تا بچه به      همين عنوان به بچه مى    

. شود، درسخوانش كرد شود، از راه ديگر مى پرست و دنياپرست مى شود و بلكه پول نمى
. يعنى حتّى همين راديو و تلويزيون اگر بخواهد مثل تربيتهـاى پـدر و مادرهـاى نـادان          

مى باشـد چـون     ولو زمان جمهورى اسال   . تان آن را نياوريد    بچه را تربيت كند، در خانه     
ه دارد نگـاه               اگر بنا شود تلويزيون به بچه      ى خط ناصحيح تعليم دهد، الاقـل وقتـى بچـ

اش  هاى كودك مملكت اسالمى بايد حساب شـود كـه همـه            برنامه. كند قطعش كنم   مى
ه بـا فـالن شـيطنت                       ت و اخالق در آنها گفته شود نه اينكه اين بچـخدا و دين و انساني

ولى بهتر اين است بـه خـاطر        . واهند شجاعت را به بچه تعليم دهند      خ كارى را كرد، مى   
البتّه . بازى و شيطنت نباشد    اش به خاطر حقّه    اتّكاى به پروردگار شجاع شده باشد، همه      

  . هاى انسانيش خوب است ولى به هر حال در تربيت بچه دقّت كنيد بعضى جنبه
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  :سؤال پنجاهم
  يم؟ چگونه با پروردگار انس بگير

  
  :پاسخ ما

ى نفـس كـه وقتـى        ى تزكيه  يكى بوسيله . آيد انس با پروردگار از دو راه بوجود مى       
انسان خودش را از رذائل اخالقى و صفات حيـوانى و شـيطانى نجـات داد و تهـذيب                   

كنـد و مؤانـست برقـرار         روحش با صفات حسنه الهى وحدت پيدا مى        نفس كرد، طبعاً  
  .شود مى

 و  عـشر  خمـسة ى مأثوره و مناجات، بخصوص مناجات        ن ادعيه دوم با دعا و خواند    
با زبان خودش حرف بزنـد و مناجـات كنـد            هر چه انسان بتواند با خداى تعالى بيشتر       

شود و به عنوان آنكه خدا با او حرف بزند، قرآن بخواند تا  خيلى ساده، انسش بيشتر مى
  . كم انس با خدا برايش بوجود بيايد كم
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  :سؤال پنجاه و يكم
ى مــريم و تــذكّرات   شــرحى از آيــات اول ســورهلطفــاً

  . اخالقى آن را بيان كنيد
  

  :پاسخ ما
ى حضرت يحيى و حضرت مريم و حضرت عيسى كه خيلى شبيه به هـم                در قضيه 

ى غيـر    فرمايد، كه دو قضيه    هست و در هر دو اظهار قدرت كردن پروردگار را بيان مى           
  .ت گرفتهعادى صور

صـحبت   ى حـضرت يحيـى، حـضرت زكريـا بـا پروردگـار ايـن چنـين                 در قضيه 
øŒ :فرمايد مى Î))) 2” yŠ$ tΡ … çμ −/ u‘ ¹™ !# y‰ ÏΡ (($ wŠ Ï yz.1  

ى اخالقـى در ايـن    خيلى به آهستگى و بدون داد و فرياد خدا را ندا كرد، يك نكته   
حـرف بزنـد،    اگر كسى بيايد در گوش شما خيلى بلنـد          . نمايم خصوص اول مطرح مى   

گوئيد چه خبر است؟ من كنار تو هستم، همين طور خدا از رگ گردن به ما نزديكتر       مى
اگـر  . است و بهترين سخن گفتن با خدا اين است كه انسان در دلش با خدا حرف بزند       

صـداى  » خفى«ى   كلمه. خواستى حاجتى از خدا بخواهى همين در دلت بگو بهتر است          
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گويند پس صداى شما هر چند خفى باشـد           صداى بلند را مى    »ندا«. گويند آهسته را مى  
  .باز براى پروردگار ندا و بلند است

tΑ$ s%)) Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) z⎯ yδ uρ ãΝ ôà yè ø9 $# © Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yè tG ô© $# uρ â¨ ù& §9 $# $ Y6 øŠ x© öΝ s9 uρ .⎯ à2 r& š Í← !% tæ ß‰ Î/ Éb> u‘ 

(($ wŠ É) x©1           بدبخت نيـستم   خدايا استخوانهاى من سست شده موهاى سرم سفيد شده، من
  .وقتى كه با تو ارتباط دارم

  .بله انسان وقتى با خدا ارتباط دارد هيچ بدبختى ندارد، هيچ شقاوتى ندارد
من نگرانى دارم اينهائى كه بعد از خودم،        : گويد ى بحث حضرت زكريا مى     در ادامه 

ى   برنامـه  بايد. دار باشند، من پيغمبرم    مرا عهده  توانند كارهاى  دور و بر من هستند، نمى     
خواهد كه خـودش او را تربيـت         اى مى  پيغمبر خليفه . نبوتم را كسى باشد تا ادامه بدهد      

اينهائى كـه دور و بـر مـن هـستند، بـه درد ايـن كـار                  . كرده باشد و مثل خودش باشد     
ى مناسـبى    پس به من بـا كرمـت، ولـى و خليفـه           . زن من هم كه نازا است     . خورند نمى

’.  يعقـوب و وارث مـن باشـد        عنايت كـن كـه هـم وارث آل         ÎoΤ Î) uρ)) àM ø Åz u’ Í<≡ uθ yϑ ø9 $# ⎯ ÏΒ 

“ Ï™ !# u‘ uρ ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ ÎA r& t øΒ $# # \ Ï%% tæ ó= yγ sù ’ Í< ⎯ ÏΒ šΡ à$ ©! $ wŠ Ï9 uρ ∩∈∪   © Í_ èO Ì tƒ ß^ Ì tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ÉΑ# u™ 

z>θ à) ÷è tƒ ((2  كند خدا يك فرزند به ما بده كه مـا بتـوانيم             خواهد، عرض مى   زكريا چه مى
ه    . ش كنيم خوب تربيت  توانـد تربيـت كنـد، البتّـه اگـر           اش را بهتـر مـى      چون انـسان بچـ

چون شب و روز با هم هستند و فرزند قابـل هـم از عمـل و هـم از                    . بردار باشد  تربيت
تواند وقتى كه فرزنـدان اعمـال بـدى كردنـد،            گيرند و انسان نيز مى     كالم انسان پند مى   

توانـد   پـس پـدر بهتـر مـى       . ا داشـته باشـد    دعوايشان كند و هم قاطعيت بيشترى با آنهـ        
لـذا معنـاى    . كند فرزندش تربيت كند، تا كسى كه شبانه روز يك دفعه با او برخورد مى             

ام و زنم هم نازا است و اين يكى از معجزات است كـه يـك                 آيه اين است كه پير شده     
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. شود پيرمرد و يك زن نازا صاحب فرزندى بشوند، يكى از چيزهائى كه در طبيعت نمى
 بـاألخره ممكـن اسـت ديرتـر       . حاال يك سال دو سال زن در اول ازدواج حامله نـشود           

گويند زن حـضرت زكريـا       اند، حتّى بعضيها مى    اما وقتى كه هر دو پير شده      . حامله شود 
گويد تو خدائى، يك     داريش گذشته بوده و در عين حال مى        يائسه بوده و از دوران بچه     
  .ه من عنايت كنكسى كه ولى من باشد، ب

© Í_ èO Ì tƒ)) ß^ Ì tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ÉΑ# u™ z>θ à) ÷è tƒ ( ã& ù# yè ô_ $# uρ Éb> u‘ (($ |‹ ÅÊ u‘1        ت راكه هم از من امانت نبـو
ه           يعنى يك بچه  . ارث ببرد و هم از آل يعقوب       ى خوبى باشد، گاهى انسان چند تـا بچـ

 و فـورا دعـايش      خوب اين دعا را كرد    . خورد دارد، اما هيچ كدام به درد كار انسان نمى        
$! .مستجاب شد  −ƒ Ì Ÿ2 t“≈ tƒ)) $ ¯Ρ Î) x8 ç Åe³ u; çΡ AΟ≈ n= äó Î/ … çμ ßϑ ó™ $# 4© z øt s† (( 2  دهـيم تـو را      ما بشارت مى

اين اولين اسم اسـت كـه       . به يك پسرى كه اسمش يحيى است و قبالً اسم يحيى نبوده           
 را  حضرت زكريا با اينكه خـودش دعـا كـرده و قـدرت پروردگـار              . گذاريم برايش مى 

’4 :گويد داند مى  مى ¯Τ r&)) Üχθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî ÏM tΡ$ Ÿ2 uρ ’ ÎA r& t øΒ $# # \ Ï%% tæ ô‰ s% uρ àM øó n= t/ z⎯ ÏΒ Î y9 Å6 ø9 $# 

(($ |‹ ÏF Ïã3      ه داشته باشمزنم عاقر است و من در بزرگـى بـه          . چطورى ممكن است من بچ

$tΑ ام، خداوند فرمود راست اسـت همـين طـور اسـت            حد باال رسيده   s%)) š Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% 

š •/ u‘ uθ èδ ¥’ n? tã ×⎦ Îi⎫ yδ ô‰ s% uρ š çG ø) n= yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ Û s? $ \↔ ø‹ x©((4    براى خدا اين كار آسان 
  .است و تو را هم خدا اين طور خلق كرده و تو خودت چيزى نبودى
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كند و حضرت يحيى از      خداى تعالى حضرت يحيى را به حضرت زكريا عنايت مى         
≈çμ: فرمايد وده كه مى  همان طفوليت پيغمبر ب    oΨ ÷ s?# u™ uρ)) zΝ õ3 çt ø: $# (($ wŠ Î6 مـا بـه او حكمـت        ¹1|

ى حقـايق را     حكمت را كه اگر خداى متعالى مطلق به يكى بدهد شناخت همـه            . داديم
  .داده و يحيى وقتى كه حكمت را دريافت كرد بچه بود

 مـادر و    در آنجا : فرمايد اما در مورد حضرت عيسى هم خداى تعالى همين طور مى          
يك . پدر در سنين باال بودند و مادر عاقر بود، ولى در اينجا حضرت عيسى پدر نداشت

اى  از مـسجد بيـرون آمـده گوشـه        . دختر بدون شوهر در مسجد مشغول عبادت اسـت        
  .ديد مردى جلويش ايستاده. شستشو بكند و برگردد

èŒθبرم به خدا كه اگر تـو بـا تقـوى هـستى،               من پناه مى  : مريم گفت  ãã r&)) Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $$ Î/ 

y7Ζ ÏΒ β Î) |MΖ ä. (($ |‹ É) s?.2  

tΑ$ s%)) !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ãΑθ ß™ u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n= äñ (($ |‹ Å2 y—.3  
اى از طرف خدا  ام كه يك پسر پاك و تزكيه شده آمده. ى خدا هستم من فرستاده: گفت

كه تنها ختنه شده يا يك فرزند پاك نه آن كنم، زكى به معناى اينكه به تو عنايت مى
مراحل كمال . زكى يعنى تزكيه شده. جفت جدا شده و ناف بريده شده، تنها اينها نيست

: فرمايد كه حضرت عيسى گفت خداى تعالى مى. را طى كرده و به مقام بندگى رسيده
tΑ$s%)) ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z©Í_9 s?# u™ |=≈ tG Å3ø9 $# ©Í_ n=yè y_ uρ $wŠ Î; tΡ ©Í_ n=yè y_ uρ ((% º. u‘$t7 ãΒ4ى  يعنى من بنده

ى بندگى خدا اين است كه مبعوث به رسالت بشود و مردم را  خدايم و باالتر از مرحله
و مرا خدا پر بركت : دستگيرى بكند و هدايت مردم را به عهده بگيرد و سپس فرمود
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م ريزد البتّه نه در ظاهر و آنچه در عال قرار داده، پايم را هر كجا كه بگذارم بركت مى
  .ملك است كه آنها ارزشى ندارد

© Í_≈ |¹ ÷ρ r& uρ)) Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àM øΒ ßŠ $ |‹ ym ∩⊂⊇∪   # C t/ uρ ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ öΝ s9 uρ © Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ 

(($ |‹ É) x©.1  

#: در مورد حضرت يحيى در آيات قـرآن فرمـوده          C t/ uρ)) Ï((μ ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î/2   ى  يعنـى توصـيه

#: فرمايد ولى در اينجا مى. نيكى به پدر و مادر C t/ uρ)) ’ ÎA t$ Î!≡ uθ Î/ öΝ s9 uρ © Í_ ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7 y_ (($|‹ É) x©3 
ى نفس كـرد، بـر مـادر و پـدر            يعنى وقتى انسان تزكيه   . و اين از رموز زكى بودن است      

 كنـد، اگـر    شود، هيچ كس را به هيچ كارى مجبـور نمـى           كند و جبار نمى     نيكى مى  حتماً
كه شخص مجبور به كارى براى شما شود، بدون رضايت قلبى براى            سازى كرديد    زمينه

شما كارى بكند، در اينجا شما جباريد، مثل حجاج بن يوسف ثقفى كه رئـيس جبـاران                 
كوشش كنيد كوچكترين كارى كه طرفتان رضايت ندارد براى شما انجام ندهـد،             . است

ى براى شما نكنند، كه اگر كسى براى كار خدا بايد شالّق هم زد كه اين كار را بكنند ول 
شـويد شـقى و ايـن روى روح شـما اثـر              را مجبور كنيد كارى براى شما بكند شما مى        

گذارد و حضرت يحيى هم همين طور بوده كه از جباران شقى نبـود و ايـن خيلـى                    مى
  .انشاء اللّه كه شما هم اين گونه باشيد. ارزش دارد

ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ)) ¥’ n? tã tΠ öθ tƒ ‘N$ Î! ãρ tΠ öθ tƒ uρ ÝVθ ãΒ r& tΠ öθ tƒ uρ ß] yè ö/ é& (($ |‹ ym4     سالمتى بر مـن، روزى
شـوم، بايـد سـالم       كه متولّد شدم و روزى كه بميرم و روزى كه در قيامت مبعوث مـى              

داراى كمـال،   . باشم، به آدم سالم كارى ندارند، دل سالم يك سر سـوزن نقـص نـدارد               
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ωسالم،   Î))) ô⎯ tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™((1              به آدم سالم كـارى ندارنـد نـه حـساب دارد نـه
رود و   شود و به طرف بهشت مـى       از قبر بلند مى   . شود كتاب، نه معطّلى و نه مؤاخذه مى      

  .شود اند و معطّل هم نمى راه را براى او باز كرده
امتحـان شـديد و بيـرون        اگر از . براى استقامت، امتحانهاى شديدى خواهيد داشت     

ت دارد، االن سـه             مى. د مردود شويد  نيائيد، امكان دار   دانيد حضرت مـريم چقـدر اهميـ
حضرت مريم بعد از حضرت زهرا و حضرت        . گذارند ميليارد جمعيت به او احترام مى     

او اول هست، خيلى مهم است بر اثر اسـتقامتى كـه            . زينب و خانمهاى اهل بيت هست     
الم نتوانست صبر كند، وقتى     او همه جا صبر كرد، ولى مثل حضرت زهرا عليهاالس         . كرد

خدايا من چه كار كنم؟ آرى، خيلى مـشكل اسـت شـما             : كه بچه آمد توى بغلش گفت     
©: توانيد تصورش را بكنيد گفت     نمى Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ)) ‘M ÏΒ Ÿ≅ ö6 s% ((# x‹≈ yδ2        كه اى كـاش مـن مـرده

àMΖ(( .بودم و اصالً مريمى در اين دنيا نبود à2 uρ $ \‹ ó¡ nΣ (($ wŠ Å¡Ζ ¨Β.3  
در آن حال خداوند بـه  . العاده ناراحت شد   ه ديد بايد وضع حمل بكند، فوق      وقتى ك 

بچه تا متولّد شد گفت كه مادر غصه نخور،         . كمكش آمد، حتّى بچه هم به كمكش آمد       
$فرمايـد كـه      آيه اين اسـت كـه مـى        yγ1 yŠ$ oΨ sù)) ⎯ ÏΒ !$ pκ ÉJ øt rB ω r& ’ ÎΤ t“ øt rB ô‰ s% Ÿ≅ yè y_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øt rB 

(($ wƒ Î ا زد از زير پايش غصه نخور حزن نداشته باش، ديگر تمام شد، زيـر پايـت            صد4 |
سرير افتاده و اين درخت خرما را تكانى بده، برايت از درخت خـشك، خرمـاى تـازه                  

افتد، بخور و از اين چشمه نيز كه زير پايت ظاهر شده از اين هم بخـور و چـشمى                     مى
اگر كسى تو را ديد بـه او        : او گفت بچه را توى بغل گرفت و بچه به          سپس. روشن كن 
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’بگو   ÎoΤ Î))) ßN ö‘ x‹ tΡ Ç⎯≈ uΗ ÷q §= Ï9 $ YΒ öθ |¹ ô⎯ n= sù zΝ Ïk= Ÿ2 é& uΘ öθ u‹ ø9 $# (($ |‹ Å¡Σ Î)1 ام  ى صمت گرفته   من روزه
. زنم و به من وابگذار، حضرت مريم هم ايـن كـار را كـرد               و امروز با كسى حرف نمى     

يعنى انسان  . شد پذيرفته نمى گفت به ضررش بود، اصالً       چون هر چه حضرت مريم مى     
تواند از خودش دفاع بكنـد، بـه هـيچ وجـه راه        گاهى بهتر است حرف نزند، چون نمى      

دفاع ندارد و حضرت مريم هم همين طور بود كه خداى تعالى قرار داد و اشـاره كـرد                   
  .اى كه همين االن متولّد شده، شروع به صحبت نمود به حضرت عيسى، بچه

گيريم كه اگر كارها دست خدا باشد، باألخره خـداى            پند مى  پس از مجموع جريان   
  . كند تعالى آنها را به نفع ما تمام مى
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  :سؤال پنجاه و دوم
  .  كتب آسمانى را به ترتيب بيان كنيدلطفاً

  
  :پاسخ ما

تـوانيم بـه     كتب آسمانى كه فعالً هست، اول تورات بعد انجيل و بعد قـرآن را مـى               
زبـور داود هـم هـست و كتابهـاى زيـادى هـست كـه تـرتيبش را         . رتيب عرض كنيم ت

اگر زرتشت  . شود نقل كرد، مگر به ترتيب خود انبياء و زياد هم در دسترس نيست              نمى
  .هم از كتابهائى است كه االن هست» اوستا«پيغمبر باشد، كتاب 

جز . مانى واقعى نيستند   اينها كتاب آس   اما تمام اين كتابها تحريف شده است و يقيناً        
  . قرآن كه در دسترس هست و تحريف هم نشده است
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  :سؤال پنجاه و سوم
اولين زبانى را كه خداوند با حضرت آدم صـحبت كـرد            

  چه زبانى بود؟ 
  

  :پاسخ ما
ه        . خود خداى تعـالى لـسان و زبـانى نـدارد           ى اطهـار    زبـانش پيغمبـر اكـرم و ائمـ

پس ممكـن  . اند و آنها هم كه زبانشان عربى است      اللّه ستند زيرا آنها لسان   ه السالم عليهم
است با حضرت آدم خداى تعالى عربى حرف زده باشد و نيز امكان دارد كه با القاء به                  

  . قلب حضرت آدم با او سخن گفته باشد
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  :سؤال پنجاه و چهارم
 تمـامى   باشـد كـه    آيا جزوه و يا كتابى در دسـترس مـى         

اسامى صد و بيست و چهار هزار پيغمبر را نوشته باشد كه ما 
بتوانيم بعضى از اسامى پيغمبران را براى نـام فرزنـدان خـود            

  انتخاب كنيم و يا جهت اطّالع عمومى اسامى را بدانيم؟ 
  

  :پاسخ ما
خير اسامى تمام صد و بيست و چهار هزار پيغمبر در كتابها نيست و بعضى از اينها          

اند و اگر حتّى در كتاب بخواهند صد و بيست و چهار هزار اسم را                الً فراموش شده  اص
اسـامى بعـضى از آنهـا       » ناسخ التواريخ «در كتاب   . شود قطورى مى  بياورند، خيلى كتاب  

ى خودمان بهترين اسامى  گذارى روى فرزندانتان اسامى ائمه ذكر شده است و براى اسم   
ه را ادريـس يـا مـثالً ذوالكفـل و امثـال اينهـا        است، از اينها انتخاب كنيد،      اگر اسم بچـ

ولى باز بهتر اين . در عين آنكه بهتر از اسامى مثل پروانه و ميالد و بهمن است. بگذاريد
  . است كه اسامى خاندان عصمت را به روى فرزندانتان بگذاريد
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  :سؤال پنجاه وپنجم
ولـى مـا    .  دارنـد  چرا هر ملّتى پيامبرى به زبان خودشان      

  زبانان نداريم؟  فارسى
  

  :پاسخ ما
رود، تصور كنيد يـك مـدتى در         شما بشريت را مثل دانش آموزى كه به دبستان مى         

مـثالً  . اند دوران درسهاى ابتدائى بوده است كه پيغمبران گذشته آن كالسها را اداره كرده            
 ابـراهيم و    حضرت آدم و حـضرت نـوح و حـضرت         . اگر به شش كالس تقسيم بشود     

اينهـا همـه بـه زبانهـاى        . اند موسى و حضرت عيسى و پيغمبر آخرالزّمان بوده        حضرت
علّتش هم اين بوده كه آن زمان چاپ و كتاب و           . اند خودشان در آن زمانها پيغمبر داشته     

زمان حضرت موسى كه پيغمبر اولوالعزم بوده       . ترجمه و سواد و اين مسائل نبوده است       
آنجـا حـضرت موسـى    . انـد  كـرده   زمـين بايـد از او پيـروى مـى    ى اسـت و تمـام كـره   

اگر هم داشت يك تورات كه الواحى روى سنگ يـا روى هـر              . المسائل نداشته  توضيح
  .چيز حك شده بود و فقط دست حضرت موسى بود

بنابراين خدا براى هدايت مردم در هر روستا و شهر و محلّى از همان مـردم آن ده                  
كـرده و احكـام حـضرت موسـى را بـه او              الح را انتخاب مى   و شهر و محل يك نفر ص      

ديگر الزم نبود مـثالً توضـيح المـسائل را بـردارد و             . داده، تا او مردم را هدايت كند       مى
حتّى اگر كسى در جائى بود كـه        . شد براى تبليغ به آن ده برود و او پيغمبر همان ده مى           
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به خود آن شخص    ) اند كرده ندگى مى آن وقتها افرادى بودند كه تنها ز      (خودش تنها بود    
يعنى احكامى را كه حضرت موسى آورده، همان احكام را خـداى            . شده است  وحى مى 

شد كه هر پيغمبرى به زبان       كرده است و لذا طبعا اين طور واقع مى         تعالى به او القاء مى    
 ديگـر   رفتند به جاى   شود و به طور طبيعى مثالً از اينجا نمى         اهل همان محل مبعوث مى    

شده است ولى وقتى  ى محلّى هم رعايت مى  لهجهو طبعاً تا فردى را براى تبليغ بياورند
بشريت به اين مقام و مرحله رسيد كه هم كتاب و هم نوشته داشته باشد و هـم بتوانـد                    

فايـده   مطالب را نگهدارى كند، ديگر ارسال رسل و پيغمبر فرستادن تقريبا عبـث و بـى               
آله را فرستاد  و عليه اهللا لذا خداى تعالى پيغمبر اكرم صلى. ا بودن امام بشود، مخصوصاً  مى

ى احكام را كه تا روز قيامت مردم به آن نيازمنـد بودنـد بـه او داد و اسـمش را                       و همه 
توانستند به زبانهـاى مختلـف       آله گذاشت و بعد هم مردم مى       و عليه اهللا خاتم االنبياء صلى  

و ) چون مسأله حل شده بود و فرهنگ باال آمده بود         ( كنند   مطالب اين پيغمبر را ترجمه    
االن درصد غير عرب مسلمان خيلى بيـشتر و بـاالتر از عربهـا              . براى يكديگر بيان كنند   

شايد ما صد ميليون عرب داشته باشيم كه زبانشان عربى اسـت ولـى بيـشتر از                 . هستند
. انـدونزى مـسلمان هـستند     تنها صد و پنجاه ميليـون در        . يك ميليارد غير عرب هستند    

اند و چگونـه     ايران و پاكستان و ممالك بسيار بزرگ و پر جمعيت چطور مسلمان شده            
  .ها و پيشرفت فرهنگ اسالمى كنند؟ با همين ترجمه معارفشان را دريافت مى

ى رشـد   ى كتاب و ترجمـه نبـود و وسـيله    اگر در زمان حضرت موسى بود، وسيله    
حتّى انجيل را حواريين حضرت عيسى نتوانستند . حروم بودندفرهنگى نبود، طبعا آنها م

» متّى«. چهار نفر انجيل نوشتند. نگهدارى بكنند كه از بين رفت و انجيل ديگرى نوشتند  
خواهم عرض  مى. اينها نوشتند و ديگران هم نوشته بودند» مرقس«و » لوقا«و  »يوحنا«و 

“آله  و عليه اهللا كنم كه از زمان پيغمبر اكرم صلى Ï% ©! $#)) zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/((1 قلم روى كار آمد و
ديگر الزم نبـود    . ى كتاب اين حقايق پخش شد      نوشتن و كتاب روى كار آمد و بوسيله       

  . پيغمبر ديگرى بيايد تا چه برسد به اينكه براى هر زبان و ملّتى پيغمبرى نازل شود
                                                 

  .4ى ى علق آيه سوره ـ1
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  :سؤال پنجاه و ششم
شـت؟ چگونـه حجـابى      آيا حضرت مريم هم حجاب دا     

  داشت؟ حجاب در اصل از كى واجب شد؟ 
  

  :پاسخ ما
در .  بايد حضرت مريم هم حجاب و پرهيزى از مـرد نـامحرم داشـته باشـد                قاعدتاً

رسد كه راجع به حجاب حضرت مريم گفته شده باشد و  روايات ما چيزى به نظرم نمى
 كـشند،   مـريم مـى  در كتاب انجيل هم نداريم و بلكه بعكس عكسهائى كـه از حـضرت          

ى چند آيه از آيات قـرآن دسـتور          كشند و در اسالم حجاب بوسيله      حجاب مى  خيلى بى 
توانيم تكيه كنيم، اين است كه حجاب از زمانى كـه آيـات              داده شده و به چيزى كه مى      

  . حجاب نازل شد در اسالم تأسيس شده است
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  :سؤال پنجاه وهفتم
ى چگونـه بـوده اسـت؟ و        محبت الهى به حضرت موسـ     

  نسبت به بندگانش تا چه حدى است؟ 
  

  :پاسخ ما
‰ô: فرمايد خداى تعالى مى   s) s9 uρ)) $ ¨Ψ uΖ tΒ y7 ø‹ n= tã ¸ο § tΒ #((“ t ÷z é&1    ى  اى موسى ما يك مرتبه

ديگر به تو منّت گذاشتيم كه تو به صورت ظاهر يادت نيست و آن اين اسـت كـه چـه      
چطور مـا را هـم در       . خداى تعالى تو را حفظ كرد      راى و چطو   طور از مادر متولّد شده    
همان طور كه خداوند حضرت موسى را در جعبه حفظـش           . كند رحم مادر مواظبت مى   

در جعبه ممكن بود چنـد سـاعتى نفـس بكـشد و مـدت               . كرد، جعبه در روى آب بود     
اما شكم مادر جاى نفس كشيدن نيست همه آب و آلودگى           . ماندن در جعبه محدود بود    

  .و رطوبت است آنجا شما را خدا حفظ كرد
حضرت موسى وقتى كه از مادر متولّد شد، خداى تعالى به مادر موسى وحى كـرد                

øŒ )كنند وحى فقط مال انبياء است اين طور نيـست          بعضيها فكر مى  ( Î))) !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& #’ n< Î) y7 ÏiΒ é& 

$ tΒ #© yrθ ãƒ((2ما وحى كرديم به مادرت آنچه را كه وحى شد.  
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فكر نكنيد كـه خداونـد فقـط بـا انبيـاء و مـادر               . زند ى تعالى با همه حرف مى     خدا
مـثالً پهلـوى يـك كـسى        . نه شما دل بدهيد همين بس است      . موسى سخن گفته است   

. زنـد  دهيد ديگر او با شما حرف نمى       شما دل نمى  . كند ايد او هر چه صحبت مى      نشسته
رده كه با آنها قهر باشد و با آنها         خداوند بندگانش را خلق نك    . شما حواستان پرت است   

. زند حتّى خداوند با حيوانات هم حرف مى. زند دائما خدا با شما حرف مى. حرف نزند
شما فرض كنيد يك مشت گندم را با يـك          . چه برسد كه انسان اشرف مخلوقات است      

اى كه از چوب درست كرده باشند و صـد درصـد شـبيه بـه گنـدم باشـد را                      دانه مشت
ولـى  . گويد اين گندم را نخور از چوب اسـت         غ بگذارند، خداوند به مرغ مى     جلوى مر 

ببينيد لحظه به لحظه خدا دارد با مرغ حرف         . خورد اين گندم را بخور، او هم تندتند مى       
زند خدا بـه او   فهمد با اين مغز كوچكش همان طور دارد نوك مى     او از كجا مى   . زند مى
  .ر، اين را بخور، آن را نخوراين را بخور و آن را نخو: گويد مى

همـان  . ى كارهاى حيوانات روى وحـى اسـت        اين مطلب را گفتم براى اينكه همه      
گويـد كـه     حضرت موسى بـه فرعـون مـى       . گونه كه به زنبور عسل وحى فرموده است       

$ uΖ š/ u‘)) ü“ Ï% ©! $# 4‘ sÜ ôã r& ¨≅ ä. >™ ó© x« … çμ s) ù= yz §Ν èO 3“ y‰ yδ((1           خداى ما آن كسى است كـه بـه هـر
حيوانى نيـاز بـه دنـدان و        . كند دهد و بعد هدايتش مى     زى نيازمنديهاى خلقت را مى    چي

خواهـد،   ولى مثالً خفّاش چشم نمـى . خواهد لب دارد حيوان ديگرى چشم و گوش مى      
عجيب اين است كه يكـى از چيزهـائى كـه           . كند گوشش كار مى  . كند چشمش كار نمى  

ز امواج و صداهاى برگشتى به گوشش       اند اين است كه خفّاش ا      دانشمندان درك نكرده  
مـثالً سـنگ اسـت كـه غيـر قابـل            ! ء خوردنى است يا نه؟     فهمد كه يك شى    از كجا مى  

  .ء ديگرى است خوردن است يا شى
ايـم و آن ايـن اسـت كـه خـدا بـه او                ى آيات قرآن درك كرده     اما ما اين را بوسيله    

  .ت آن را نخورگويد، اين خوردنى است آن را بخور و اين خوردنى نيس مى
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ايـم   اين را بايد دانشمندان سالها زحمت بكشند و ما با راهنمائى قرآن آن را فهميده              
فهميم امام   ولى ما نمى  . فرمايد و چقدر بشر بايد پست باشد كه خداوند به پيغمبرش مى          

ى حجابها بيرون بيايد حجابهـائى كـه االن دور و بـر مـا را                 فرمايد كه انسان از پرده     مى
كنيد كه اين حيواناتى كه هـستند مـريض          شما فكر مى  . كند ، ما را از خدا دور مى      گرفته
گويـد   چه كسى به آنها مى    . شود شوند، ميكروب وارد بدن اينها هم مى       شوند، يا نمى   مى

ولـى بـا تـو      . كنـد  شوى؟ خدا دائما با او صحبت مـى        برو فالن دارو را بخور خوب مى      
y7 :گويـد  انسان كه مى   çG ÷è uΖ sÜ ô¹ $# uρ)) ((© Å¤ ø uΖ Ï91             مـن تـو را بـراى خـودم سـاختم حـرف

زند، آن وقت بـا      زند، اما گوسفند و حيوانات را كه براى تو ساخته است حرف مى             نمى
ولـى بـا حيوانـاتى كـه بـراى تـو            ! كند توئى كه براى خودش ساخته با تو صحبت نمى        

 فهمـت را    فهمـيم؟ ديگـر شـما درِ       اينهـا را چـرا مـا نمـى        ! كند ساخته فقط صحبت مى   
بـه خـدا قـسم انـسان بـه جـائى            . فهمى يا نه   ى نفس كن، ببينى مى     اى بيا تزكيه   گذاشته

  .فهمد زند و او هم مى  پروردگار با او حرف مىرسد كه دائماً مى
زند كه اين را بخور آن را نخور، خداوند دائما           همان طور كه الاقل با مرغ حرف مى       

ى  خداوند به همه  . ى خدا شد خيلى ارزش دارد      زند و انسان كه بنده     با انسان حرف مى   
فهمد، پشت حجاب كه اسـمش را الهـام          منتها وقتى انسان نمى   . كند افراد بشر وحى مى   

آن قدر ما نفهميم كه فرق بين صداى خدا و صداى شيطان را             . گيرد گذارند، قرار مى   مى
صـداى رفتگـر    چقدر آدم بايد بيچاره باشد كه فرق بين صداى پـدرش و             . گذاريم نمى

  .اگر اين چنين شد، خيلى از پدرش دور است. توى كوچه را نگذارد
تـرين موجـودات عـالم       ترين موجودات عالم هستى، شيطان است و شـريف         خبيث

هنوز خيلى مانده ما فـرق بـين شـريفترين و بـدترين موجـودات را                . هستى خدا است  
 بدتر از اين كه گـاهى مـا از          ولى. شويم ى خدا شديم، متوجه مى     وقتى كه بنده  . بفهميم

  .آيد هاى شيطان بيشتر خوشمان مى صدا و وسوسه
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اگـر  . هاى حكمـت، بـه قلبتـان بـاز شـود           دل دهيد و الهام خدا را بفهميد تا دريچه        
ى آبـروى   كند و مايه   خواهيد براى كسى صحبت كنيد، خدا به جاى شما صحبت مى           مى

كنيد كه من اين مطالب  كنيد بعد فكر مى مثالً براى كسى داريد صحبت مى. شود شما مى
خداوند براى هـدايت    . تو نگفتى خدا گفت   . دانستم را از كجا گفتم؟ من كه اين را نمى        

y7: فرمايـد  پيـامبرش مـى    لـذا بـه   . اش زبان تو را اسـتخدام كـرد        بنده ¨Ρ Î))) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô⎯ tΒ 

|M ö6 t7 ôm r&((1  كنى تو هدايت نمى £⎯ Å3≈ s9 uρ)) ©! $# “ Ï‰ öκ u‰ ⎯ tΒ â((™ !$ t± o„2   كنـد  ولى خدا هدايت مى .
ات متولّد شد بگذارش در تـابوت        وقتى خداوند به مادر موسى وحى كرد كه وقتى بچه         

#) جعبه( sŒ Î* sù)) ÏM ø Åz Ïμ ø‹ n= tã ÏμŠ É) ø9 r' sù † Îû ÉdΟ uŠ ø9 و اگر بر جانش ترسيدى بينـدازش در        3 )) #$
آخـر اگـر ايـن جعبـه        . د در دريـا   بچه را بينداز  ) كنيم ما كداميكمان اين كار را مى     (دريا  

ه خفـه            سوراخ داشته باشد، داخلش آب مى      رود و اگر هـم سـوراخ نداشـته باشـد، بچـ
بـرد چـه كـسى       دهد و بـه كنـار دريـا مـى          شود و بعد موج اين جعبه را حركت مى         مى
چرا خداى تعالى حـضرت موسـى را در دسـت           . گيرد گيردش؟ دشمن من او را مى      مى

ولـى او را    . كشد به خاطر اينكه موسى متولّد نشود       همه بچه را مى   دشمن قرار داد؟ اين     
  خداوند چه كار كرده است؟! گيرد مى

ه را در         . به خدا قسم اينها براى عبرت و آگاهى است         ت ايـن بچـخداى تعالى محب
خواهد شير  حضرت موسى مى. كنند فرعون و آسيه او را بزرگ مى    . اندازد دل دشمن مى  

: فرمايد خدا مى. آيا كسى را بياورم كه او را تكفّل كند: گويد  موسى مىخواهر... بخورد  
  .ما تو را به مادرت برگردانديم
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اگر با خدا دوسـت     . بيائيد با خدا بسازيم بيائيد با خدا دوست شويم        ! دوستان عزيز 
امـا  . در تمام عالم دشمنى شديدتر از فرعون به موسى نبوده است          . كنيم نباشيم ضرر مى  

  . دشمن رفته دنبال دايه تا او ناراحت نشودهمين
ى  اگر يك مقدار استقامت داشته باشيد و در راه راست قرار بگيريـد خـدا بـا همـه                  

دهيم  بگوئيد خدايا ما از همين االن دست به دست تو مى          . كند شماها همين رفتار را مى    
  .شويم و مريد تو مى

تنـد رفتـار نكـن بـا او بـا           ) نفرعـو (فرمايد كه با او      خداوند به حضرت موسى مى    
چون خداوند فرعون را دوست داشت و . اين سفارش خداوند است. ماليمت رفتار كن

خواهـد او هـم متـذكّر       خواهد قطع اميد كند مى     از او نمى  . خواست او جهنّمى شود    نمى
  .شود شايد از خدا بترسد

مـرا  : تخواست غرق شود، به حضرت موسى گفـ        وقتى فرعون در دريا افتاد و مى      
خـدايا مـرا    : گفـت  در روايت دارد كه اگر فرعون مى      . نه: حضرت موسى گفت  . ببخش

  .خدا را بايد دوست داشت. خدا آن قدر مهربان است. بخشيد ببخش، خداوند او را مى
چرا خداوند حضرت موسى را به مادرش برگرداند؟ براى اينكـه چـشمش روشـن               

  .شود و محزون نگردد اين محبت خدا است
 خواستيد كسى را به خودتان جلب كنيد محبت خودتان را به او بگوئيـد و بـر                  اگر

  .عكس اگر كسى را خواستيد به طرفتان نيايد، ولش كنيد اظهار محبت به او نكنيد
باز يـك   : فرمايد خواهد حضرت موسى را به خودش جلب كند مى         خداى تعالى مى  

حـضرت  . تو يك نفر را كشتى    . كنيم كار ديگر انجام دادى ما يك محبت ديگر به تو مى          
رد   . خواست بكشد سيلى، محكم بود او هم زمينـه داشـته بـراى مـردن               موسى نمى  او مـ

  .باألخره تو كشتى و ما نجاتت داديم
اگر كسى مظلوم كشته شـود، اگـر هـم كـافر باشـد، خـداى تعـالى روح او را آزاد               

ــى ــى    م ــدا م ــرف را پي ــا او ط ــذارد ت ــامش را از قا  گ ــد و انتق ــرد  كن ــود بگي ــل خ                 ت
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⎯ tΒ uρ)) Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yè y_ ⎯ Ïμ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 (($ YΖ≈ sÜ ù= ß™1          و يك معنايش اين اسـت كـه خـود
كنـد و از او انتقـام        شود و بر كسى كه او را كشته تـسلّط پيـدا مـى              روح ولى بدنش مى   

گويد هيچ كـس     مى. اندازد كشد و در چاه مى     مثالً گاهى يك نفر انسانى را مى      . گيرد مى
شود كه  گاهى آن قدر اين روح فعال مى. دانند شود كه همه مى بعد متوجه مى. فهمد نمى
كند كه برود و بگويـد مـن ايـن شـخص را              رود در بدن قاتل و طرف را مجبور مى         مى

ام در عين حال خدا حضرت موسـى را نجـات            ام و بدنش را هم فالن جا گذاشته        كشته
  .داده است

خيلـى مختـصر    (ما تو را از غم نجات داديم و امتحانت كـرديم            : فرمايد خداوند مى 
بعد حضرت موسى هفت يا هشت سـال در         ) كند قضيه را خداوند براى موسى نقل مى      

بعد از اين مدت حضرت موسى با يـك قـدرت           . ماند مدين در نزد حضرت شعيب مى     
. تـو را بـراى خـودم سـاختم        : فرمايـد  كامالً ساخته شده بود خدا مـى      . گردد بيشترى مى 

ما هم بايد اين لياقت را پيدا كنـيم كـه خـدا بـه مـا هـم                   . حضرت موسى لياقت داشت   
از خـدا بخواهيـد آن طـورى كـه خـودش            . ام مـن تـو را بـراى خـودم سـاخته          : بگويد

  .خدايا با من با فضل خودت معامله كن. خواهد، ما را هم براى خودش بسازد مى
ـ  خداوند مى  y7 :دفرماي çG ÷è uΖ sÜ ô¹ $# uρ)) ((© Å¤ ø uΖ Ï92 ى موجـودات را در آسـمانها و         همـه

. شما به فكر خـدا باشـيد  . ام ولى تو را براى خودم خلق كرده. زمين براى تو خلق كردم    
روى حيوانات اين عمل و هنر را انجام . خداوند روى تو صنعت و هنر انجام داده است

كنـى كـه     قرار داده است كه تو گمان مى      در اين مغز و بدن كوچكت يك روحى         . نداده
ولى عالم اكبر را در تـو قـرار داده و           . يك جرم كوچكى هستى در مقابل اين كهكشانها       

  حاال شما چه كار بايد بكنيد؟. تو را براى خودش قرار داده است
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 احتياج به كمك است به همديگر اگر) اين وظيفه است(اى موسى با برادرت هارون برويد 
ó|MΡكمك كنيد r&)) x8θäz r& uρ ©ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ Ÿω uρ $ u‹ Ï⊥ s? ’ Îû “ Ìø. ÏŒ ∩⊆⊄∪  !$ t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) t((βöθ tã öÏù1  

انـسان وقتـى كـه از حـد     . كه او طغيـان كـرده اسـت   » انَّه طَغى«تو به طرف فرعون برو       
انسانها همـان قـدر كـه يـك گنـاه و            . شود طغيانگر مى . شود خودش تجاوز كرد، طاغوت مى    

دو تائى  » قُوال لَه «فرعون طغيان كرده و     . شوند  عمل زشت انجام دهند، طاغوت مى      معصيت و 
  .زنيد، ماليم حرف بزنيد كه با او حرف مى
. ترسيم با افرادى كه طغيانگر هستند حرف بزنيم كه مبادا بر ما هم طغيان كنند ما مردم مى

ايد، نترسيد من با شما هستم       ى استقامت را طى كرده     اى كسانى كه مرحله   : فرمايد خداوند مى 
مـا  : خواهيد؟ شما هم به خداوند بگوئيد      شما چه قدرتى باالتر از قدرت من مى       » انَّنى معكُما «

ات را انجـام      تـو وظيفـه    :فرمايد خدا مى . ترسيم روزگار طغيان كند و ما را اذيت كند         هم مى 
©بده  Í_ ¯Ρ Î))) !$ yϑ à6 yè tΒ ßì yϑ ó™ r& 2((” u‘ r& uρ2 بينم شنوم و مى هستم مىمن با شما.  

$: حضرت موسى و هارون آمدند نزد فرعون و گفتند         ¯Ρ Î))) ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∪   

÷β r& ö≅ Å™ ö‘ r& $ uΖ yè tΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î)((3       ايـم  مـا از طـرف خـدا آمـده        . ما كارى بـه تـو نـداريم .
  .آنها را اذيت نكن. اسرائيل را با ما بفرست بروند بنى

ايم و سالم بر كسى كه پيرو هدايت         اى از طرف خداوند آورده     ها را عذاب نكن و نشانه     آن
  .باشد

$tΑ: فرعون گفت s%)) ⎯ yϑ sù $ yϑ ä3 š/ §‘ 4© y›θ ßϑ≈ tƒ((4 غير از من پروردگارى مگر هست، چه
  كسى پروردگار شما است اى موسى و هارون؟
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 .46ى ى طه آيه  سورهـ2

 .17 و16ى شعراء آيات سوره ـ3

 .49ى ى طه آيه سوره ـ4
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مثالً چه كسى بـه مـرغ       . تبزرگترين دليل براى اثبات وجود خدا دليل شعور حيوانى اس         
اگـر  . روى شعور حيوانى بايـد خيلـى كـار كـرد          . گفته كه بايد بيست روز روى تخم بنشينى       

خواهيد به ذات مقدس متعال برسيد از نظر علمى هيچ راهى ندارد، مگر اينكه بگوئيم خدا   مى
ن مهنـدس   انـد، بزرگتـري    در مورد زندگى حيوانات در كتابها نوشـته       . كند به آن مرغ وحى مى    

رود زيـر زمـين، آب و بـاران          مورچه مى . تواند انجام دهد   كند نمى  عالم، كارى كه موريانه مى    
شـود و    شـود كـه او در آن سـوراخ خفـه نمـى             چطور مـى  . شود بارد و زمين پر از آب مى       مى

  .توانند بكنند كند؟ اگر خدا نباشد هيچ يك از آنها هيچ كارى نمى غذايش را هم حفظ مى
شوند، بيايد  ى با فرعون قرار گذاشتند كه روز جشن كه مردم جمع مىحضرت موس

θ#)آنها همه آمدنـد     . و همه بيايند و مبارزات عمليشان شروع شود        ä9$ s%)) #© y›θ ßϑ≈ tƒ !$ ¨Β Î) β r& 

u’ Å+ ù= è? !$ ¨Β Î) uρ β r& tβθ ä3 ¯Ρ tΑ ¨ρ r& ô⎯ tΒ 4’ s+ ø9 r&((1ل مى  : گفتندتو او       ل بيندازيم؟ تو اول اندازى يا ما او
به چشم مـردم بـه شـكل    . دهى يا ما اول نشان دهيم؟ آنها ريسمانها را ريختند          نشان مى 

مارهائى كه در حال حركت هستند نمايان شد، حضرت موسـى در دلـش يـك رعبـى                  
انسان به يك چيـزى كـه       . اين ترس نه به خاطر اينكه به خدا اعتماد نداشت         . ايجاد شد 

شما در دلتان به يك چيز خيلى ايمـان         . رودخيلى ايمان دارد دوست دارد خوب پيش ب       
شـود كـه مبـادا       ى ايمانى كه داريد باز هم در دلتان يـك ترسـى پيـدا مـى                داريد با همه  

اين ترس از روى ضعف نيست، از روى كثـرت          . ترس ناخودآگاه است  . موفّقيت نباشد 
$ما باز اينجا به او رسـيديم        : فرمايد خداوند مى . محبت است  uΖ ù= è%)) Ÿω ô# y‚ s? š ¨Ρ Î) |MΡ r& 

4((’ n? ôã F{ حضرت موسى آنچه را كه در دستش بود انداخت كه . نترس. تو موفّق هستى $#2
ى سـحره بـه سـجده        يك دفعه اژدهائى شد و تمام آنها را بلعيـد همـه           . همان عصا بود  

#)افتادند   þθ ä9$ s%)) $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ tβρ ã≈ yδ 4((© y›θ ãΒ uρ3        رون و ما ايمـان آورديـم بـه پروردگـار هـا
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كنـد و همـه      بينيد كه خداى تعالى چگونه به حضرت موسى محبت مى          موسى، شما مى  
لذا او هم در راه محبت به خداى تعالى آنچنان شيفته است كه             . نمايد جا به او كمك مى    

گيـرد و زودتـر بـه ميعادگـاه          بر ديگران سـبقت مـى      خواهد به ميعادگاه برسد،    وقتى مى 
چه چيز تو را به عجله واداشت كه از قومـت           : فرمايد او مى رسد كه خداى تعالى به       مى

آيند و من عجله كردم، براى       آنها پشت سر من مى    : زودتر خود را رساندى؟ عرض كرد     
  . آنكه تو را خشنود كنم و چون تو را دوست دارم
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  :وهشتم سؤال پنجاه
ول السالم دويست سـال طـ     ى حضرت آدم عليه    چرا توبه 

  كشيد؟ گناه حضرت آدم چه بود؟ 
  

  :پاسخ ما
طبق آيات قرآن كريم، خداى تعالى حضرت آدم و حوا را در باغ بسيار زيبائى كـه                 

هـاى آسـمانى و لباسـهاى        در همين كره زمين بود، قرار داد و نعمتهاى فراوان و مائـده            
و خداوند هم بـه     السالم پيامبر بود     حضرت آدم عليه  . آنها نازل فرمود   دوخته شده براى  

نعمتهاى زيادى براى او قرار داده بود و فقـط خواسـته            . همين اندازه از او انتظار داشت     
: در اين بين شيطان بناى وسوسه را گذاشـت و گفـت           . ى منهيه نخورد   بود كه از شجره   

ö≅ yδ)) y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ ω 4((’ n? ö7 tƒ1 درختى كه اگر از آن آيا داللتتان بكنم بر
بخوريد هميشه در بهشت بمانيد؟ حـضرت آدم قبـول نكـرد و شـيطان ايـن بـار كنـار              

هم در پنهانى از آن درخـت       » حوا«. نشست و يكسره او را وسوسه كرد      » حوا«حضرت  
اى ندارد كه مـن يـك كـار          شايد هم اين فكر را كرد من كه پيغمبر نيستم مسأله          . خورد

باالخره پيش حضرت آدم آمد او هم كه ديد حـوا طـورى نـشده     . مكروهى انجام بدهم  
ى شيطان بيشتر فراهم شد بنا به نقلى شيطان به صورت مارى             اينجا زمينه براى وسوسه   

                                                 
  .120ى ى طه آيه سوره ـ1
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$!درآمد و مجسم شد و قسم خورد  yϑ ßγ yϑ y™$ s% uρ)) ’ ÎoΤ Î) $ yϑ ä3 s9 z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 و دائـم   1))#$
  .خواهم شما را نصيحت كنم من مى. خورم وسوسه كرد كه من قسم مى

. شد كسى قسم دروغ بخورد، باور كـرد        السالم هم كه باورش نمى     حضرت آدم عليه  
در ضمن خدا هم نفرموده بود كه نخوريد، فرموده بود اگر خورديد لباس و غـذايتان را       

دانست، بـاالخره بايـد      حضرت آدم هم كه مى    . كنم بهشت بيرونتان مى   گيرم، يعنى از   مى
 بيرون برود، چون خدا او را براى آن بهشت خلق نكرده بـود و بـراى كـار در                    از اينجا 

  .حضرت آدم از آن درخت خورد. زمين خلق فرموده بود
اما بعد از اين عمل به قدرى پشيمان شد كه حساب نداشـت خـداى تعـالى ديگـر                   

حـضرت آدم  . هرگز او را پيامبر اولوالعزم نكرد و اين ناراحتى تا ابد براى او باقى مانـد          
  .را براى خاطر اين كار از بهشت بيرون كردند

ريخـت، غـذا     رفت و اشكش مـى     همين طور راه مى   . ايشان دويست سال گريه كرد    
ريخت، اينجا بايد چه غذاهائى بخورد آنجا چه غذاهائى بود، آنجا            خورد اشكش مى   مى

ا مجـروح   اينجا بايد با ليف خرما لباسى درست كنـد كـه بـدنش ر             . لباس حرير داشت  
كـرد و بـرف و سـرما در زمـستان            كرد، در اينجا آفتاب در تابستان خيلى اذيتش مى         مى

اما آنجا يك هواى معتدل خوبى كه نه زمستانش موزى بـود و نـه               . كند اش را مى   ريشه
دويـست سـال    . خدا هم اصالً به او محل نگذاشت      . كرد همين طور گريه مى   . تابستانش

د، تا اينكه باز هم رحمت و لطف پروردگار شامل حالش           گذشت كه مدت كمى هم نبو     
گذرانـد و    ى توبـه را    حـضرت آدم مرحلـه    . نگذاشتند بيش از اين ناراحتى بكـشد      . شد

اش را قبول كرد و او را از دنيا برد و روحـش بـا انبيـاء و در رديـف                      خداى تعالى توبه  
β¨: اى تعـالى فرمـود    قرار گرفت و خد   ) غير الوالعزم (انبياء و بلكه در رأس انبياء        Î))) ©! $# 

#’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™((2ما آدم را انتخاب كرديم.  

                                                 
 .21ى اف آيهى اعر سوره ـ1

 .33ى ى آل عمران آيه سوره ـ2
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ى حـضرت آدم را     حال اين سؤال مطرح است كه چرا خدا تا دويـست سـال توبـه              
رسيم كه خدا حـضرت آدم را   مگر گناه او چه بود؟ در اينجا به آن وقتى مى  . قبول نكرد 

مالئكـه بـا آن كثـرت و        . رش سـجده كننـد    خلق كرد و مالئكه را وادار كرد كه در براب         
زيادى كه داشتند، به سجده افتادند و وقتى شيطان سجده نكـرد آن طـور مطـرود خـدا               

حاال حضرت آدم برود و كار مكروه بكند؟ خداى با آن مهربانى و عظمت را اذيت . شد
ى يـا  درست است كه او گناه نكرده ولى خدا از او انتظار نداشت كه حتّى ترك اول    . كند

. نه اينكه گناه او خيلى بزرگ بود خير، او شخصيتش خيلى باال بـود             . عمل مكروه بكند  
  .خداى تعالى و انبياء و مالئكه و رسل توقّعشان از او بيشتر بود

بعضى از كارهاى خـوبى كـه       » حسنات االبرار سيئات المقرّبين   «در روايتى هست كه     
انـد، گنـاه محـسوب       ى كه به كمـال رسـيده      دهند، براى انسانهائ   آدمهاى خوب انجام مى   

  .شود مى
خواند، او را از مقـام       السالم مثل حتّى خوبهاى ما نماز مى       اگر على بن ابيطالب عليه    

ى حضرت آدم    به همين دليل توبه   . از هر كسى يك توقّعى دارند     . كردند امامت خلع مى  
  . دويست سال طول كشيد و اين با عصمت حضرت آدم منافاتى ندارد
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  :سؤال پنجاه و نهم
چرا با اينكه تقوى وضع مالى و خوشبختى انسان را زياد      

كند و فراموشى از ياد خـدا وضـع زنـدگى انـسان را بـد                 مى
برنـد در    كند، بعضى از كفّار در رفاه كامل مادى به سر مى           مى

عين اينكه بعضى از مـسلمانها وضـع زندگيـشان خيلـى بـد              
  است؟ 

  
  :پاسخ ما

شخص كافر ممكـن  . روند بدون ترديد در نهايت، هم كافر و هم مسلمان از دنيا مى 
است كارهاى خوبى در اين دنيا كرده باشد و مسلمان هم گاهى كارهـاى بـدى انجـام                  

  .داده است
خواهد در همين دنيا ثواب كارهائى كه كـرده بـه او             در مورد كفّار، خداى تعالى مى     

كند كه روز قيامت طلبى نداشته باشد و  د، از دنيا متمتّعش مىكن بدهد، او را ثروتمند مى 
خـدا  . نگويند خدايا ما به فالن فقير دستگيرى كرديم، فالن بنـده را خوشـحال كـرديم               

ى ما را خوشحال كردى، ما هم در دنيا خـودت را خوشـحال               فرمايد تو در دنيا بنده     مى
د كه افراد معصيتكار در دنيا در رفـاه         انسان نبايد فكر كن   . كرديم و تو طلبى از ما ندارى      

ماند كـه    مثل اين مى  . خورد رفاه و آسايش دنيا به پول نيست كه به درد نمى          . و آسايشند 
انسان از روى يك پلى عبور كند و وسائل آسايش و راحتيش فقط روى همان پل باشد              

  .ندارداش شود اين هيچ ارزشى  ى بدبختيها متوجه وقتى به آن طرف پل رسيد، همه
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و از آن طرف افراد مسلمان هم ممكن است كارهاى بدى كرده باشند و بايد به هر                 
خواهـد روز قيامـت آنهـا را         خداى تعـالى نمـى    . حال به خاطر آن كارها عذاب بكشند      

  در همين دنيا با آنها تصفيه حساب. گرفتار عذابهاى سخت كند
چون اين دنيـا زودگـذر   . دهد ىكند و جزايشان را م در اين دنيا فقيرشان مى  . كند مى

  . است و بعد از آن آنها تا ابد در رفاه و آسايشند
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  :سؤال شصتم
در قرآن مجيد نسبت به حضرت آدم معصيتى نسبت         

©# داده شــده |Â tã uρ)) ãΠ yŠ# u™ … çμ −/ u‘ 3((“ uθ tó sù1 و حــال آنكــه از
آيا معنـاى   . ندنظر اعتقاد ما شيعيان انبياء بايد معصوم باش       

  اين آيه چيست؟ 
  

  :پاسخ ما
اغوا شـد و صـريح       آدم پروردگارش را معصيت كرد و     . به معنى گناه است   » عصى«

Ÿωقرآن است كه خداى تعالى آدم را از نزديك شدن به شجره نهى كرد                uρ)) $ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ 

nο t yf ¤±9   .تا چه رسد به خوردنش2))#$
انيم و دليل عقلى داريم كه نبى و پيـامبر نبايـد گنـاه              د ى انبياء را معصوم مى     ما همه 

كسى . شود به او اعتماد كرد     يعنى ديگر نمى  . شود اگر گناه كرد، اعتبارش ساقط مى     . كند
بنابراين انبياء از نظر عقل و . كند كند، ظلم به ديگران هم مى كه ظلم به نفس خودش مى

حضرت ابراهيم از خـدا خواسـت كـه         زيرا وقتى   . كنند روايات و آيات قرآن، گناه نمى     
  :ى مرا هم امام و پيامبر و پيشوا براى مردم قرار بده، خداى تعالى فرمود ذريه

                                                 
 .121ى ى طه آيه سوره ـ1

 .19ى ى اعراف آيه  و سوره35ى ى بقره آيه سوره ـ2
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 Ÿω)) ãΑ$ uΖ tƒ “ Ï‰ ôγ tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 ى نبــوت و امامــت بــه ظــالمين  عهــد مــن، مــسأله1))#$
  .چه ظلم به نفس خود بكند و چه ظلم به ديگران بكند. رسد نمى

كنيم كه البتّه يك روايتى هم هست كه حضرت          ايات استفاده مى  جواب اين را از رو    
كـه وقتـى حـضرت آدم در بهـشت بـود، هنـوز              ) در عيون اخبار الرضا   : (رضا فرمودند 

اين روايت ضـعيف اسـت و راوى آن هـم           . پيغمبر نبود و وقتى پيغمبر شد معصوم بود       
تا آخـر،    هستى زمين    پيامبر از روزى كه روى كره     . ضعيف است و درست هم نيست     

نه اينكه بگوئيم وقتى معصيت كرد پيامبر نبود و وقتـى بـه پيـامبرى               . نبايد معصيت كند  
. كنـد  ما از كجا بدانيم كه از حاال به بعد ديگر معصيت نمـى            . رسيد ديگر معصيت نكرد   

امـا   يامبرى هـم بـه قـوت خـودش بـاقى اسـت            دليل عقليمان براى قبل از رسيدن به پ       
شود اين است كه وقتى خداى تعالى آدم را خلق كرد            ات استفاده مى  تفسيرى كه از رواي   

با اسـتفاده از آيـات قـرآن اسـماء و           » اسماء«. ى اسماء را به حضرت آدم تعليم داد        همه
Ν§ .انـد  ها و شناخت افرادى بوده كه صاحبان عقل بـوده          نشانه èO)) öΝ åκ yÎ z tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# 

tΑ$ s) sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï™ !$ yϑ ó™ r' Î/ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ((.2 Ï™Iωàσ ¯≈ yδ       شـود كـه      در لسان عرب به جمعى اطالق مى
گويد كه وقتى خداى تعـالى حـضرت آدم را           روايت هم مى  . از افراد بشر و عاقل باشند     

الـسالم را بـه او       خلق كرد، اسماء و خصوصيات معصومين يعنى چهارده معصوم عليهم         
ه               تعليم داد، نه اينكه اسمشان را بفرما       د و على و فاطمـه و سـائر اسـماء ائمـيد كه محم

ى آنهـا و بـه اصـطالح     ها و صـفات پـاك و حميـده         السالم باشد بلكه تمام نشانه     عليهم
چون اسم تعليم دادن چيـزى نيـست كـه خـداى            . شناخت كامل آنها را به او تعليم داد       

’ تعالى با آن تشريفات به مالئكه بگويد       ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r&)) Ï™ !$ yϑ ó™ r' Î/ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ((       و آنها بلد نباشـند و
 گويـد منظـور شـناخت      شكست بخورند و حضرت آدم بلد باشد و لذا روايت هم مـى            

ى انبيـاء در     حضرت آدم آنها را خوب شناخت و از چيزهائى كه همـه           . كامل آنها است  

                                                 
  .124ى ى بقره آيه سوره ـ1
 .31ى ى بقره آيه سوره ـ2
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السالم است كه در روايـات       ى اول خلقتشان بايد بدانند، شناخت معصومين عليهم        لحظه
وقتى حضرت آدم اينها را شناخت و دانـست از فرزنـدانش هـستند ديـد        . ى داريم زياد

ه                      ى اطهـار    مقام حـضرت آدم مـثالً يـك سـانتيمتر اسـت و مقـام پيـامبر اسـالم و ائمـ
سنگين آمد كه فرزنـدان     ) در دلش (خيلى برايش   . السالم دهها هزار كيلومتر است     عليهم

كـرد از مقـام نبـوت خلـع          ر اظهـار مـى    من آن طور و من اين طور؟ در دلش بود و اگ           
öΝ: فرمايد خداى تعالى هم در قرآن مى     . شد مى s9 uρ)) ô‰ Åg wΥ … çμ s9 $ YΒ ÷“ tã((1     يعنى حـضرت آدم
اين مطلب تا در فكرش     . شد السالم با اراده و قوى نبود، وگرنه پيامبر اولواالعزم مى          عليه

الـسالم را مـثالً آن قـدر      ليـه خواست به او بفهماند چرا ما امام حسين ع         آمد خداوند مى  
خداوند هميشه با . مرتفعش كرديم و تو را نسبت به مردم مرتفع كرديم نه نسبت به آنها 

. كند و ما هم كه در اين دنيا هستيم در حال امتحان دادنيم             امتحان كارهايش را اثبات مى    
t, n= y{)) |N öθ yϑ ø9 $# nο 4θ u‹ pt ø: $# uρ ((2    براى اينكه شما بدانيـدöΝ ä. uθ è= ö7 u‹ Ï9)) ö/ ä3 •ƒ r& ß⎯ |¡ ôm r& Wξ uΚ tã((3  كـدام

امتحان حضرت آدم اين بود كه در اين بهشت هـر چـه             . يك از شما عملش بهتر است     
اى  درخت نزديك نشو، هيچ هم فلـسفه       ولى به اين  . بخواهى هست همه براى تو حالل     

شم : گفت. نداشت، او هم بنده خدا است و مطيع پروردگار است          شـيطان هـم كـه      . چـ
öΝخوردقسم   åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ)) t⎦⎫ Ïè uΗ ød r&((4   كنم همه را اغوا مى) .     طبق مضامين آيات و روايـات (

دانى چرا خدا گفته از اين درخت نخور، چون          مى: شيطان نزد حضرت آدم آمد و گفت      
مانى و خدا تو را خلق كرده كه بفرستد تـوى آن             اگر بخورى هميشه در اين بهشت مى      

ايـن مطلـب هـم      . ( آن زمين را آباد كنى، درسـتش كنـى         آب و علف، كه    زمين كوير بى  

                                                 
 .115ى ى طه آيه  سورهـ1

 .2ى ى ملك آيه سوره ـ2

 .2ى ى ملك آيه  سورهـ3

 .82ى  ص آيهى  و سوره39ى ى حجر آيه سوره ـ4
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uθ) روايــت دارد èδ)) Ν ä. r' t±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä. t yϑ ÷è tG ó™ $# uρ (($ pκ Ïù1 خــدا از ايــن آب و خــاك
حـضرت آدم هـم ايـن       . كند كـه آن را آبـاد كنيـد         شما را خلق كرده و از شما طلب مى        

≅ö: طان گفتدانست و اين زمينه فكرى را داشته شي مطلب را مى yδ)) y7 —9 ßŠ r& 4’ n?tã Íο tyfx© Ï 

(($ ù# èƒ ø: آيا داللتت بكنم به درختى كه خاصيتش اين است كه اگر شما از آن بخوريـد،                $#2
شيطان رفت پيش حضرت    . شويد؟ حضرت آدم قبول نكرد     هميشه در بهشت مخلّد مى    

حـضرت آدم   ى عصمت و معرفت كامل را نسبت بـه           ايشان پيغمبر نبود و سرمايه    . حوا
  . او خورد و تعريف كرد، حضرت آدم هم خورد. نداشت
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  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         137  

  
  

  
  
  

  :سؤال شصت و يكم
zΝى شريفه   توضيح دهيد معناى اين آيهلطفاً ¯=tæ uρ)) tΠ yŠ# u™ 

u™ !$ oÿôœ F{ $# $ yγ ¯=ä.((1چيست؟   

  
  :پاسخ ما

  ).ى اسماء را به آدم تعليم داد خداى تعالى همه(
اش هم درست باشد كه اسم هر چيزى را به           و شايد همه  در روايات اختالف است     

خـداى تعـالى    . هـا اسـت    اسماء به معنـاى نـشانه     . حضرت آدم، خداى تعالى تعليم داد     
 منظورش از اسماء اين نبوده است كه اسم موجودات را به او تعلـيم دهـد، بـه جهـت                   

ى زمين را هم به      اينكه اين اهميتى ندارد و اگر خداى تعالى اسامى تمام مردم روى كره            
حضرت آدم تعليم دهد، چه ارزشى دارد؟ صدتا حسن و صدتا حـسين و ده هـزار تـا                   

هـا و    اش است، يعنـى نـشانه      محمد داريم، اين چه اهميتى دارد؟ اسماء به معناى لغوى         
حتّـى خـواص گياهـان را       (كنـد    خصوصيات و چيزهائى كه آنها را از يكديگر جدا مى         

شود كه مهمتـرين   از آيات بعد استفاده مى )  به او فرموده باشد    ممكن است خداى تعالى   
فرمايد كـه   چون بعد مى. اسمائى كه به او تعليم فرمود، اسماء جمعى از افراد بوده است     

§Ν èO)) öΝ åκ yÎ z tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï™ !$ yϑ ó™ r' Î/ Ï((™ Iω àσ ¯≈ yδ2ى  اين كلمه™Iωàσ ¯≈yδ بر گياه 

                                                 
 .31ى ى بقره آيه  سورهـ1

 .31ى  ى بقره آيه سوره ـ2



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
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توانيم بگوئيم هؤالء يعنى گياهان، يا هؤالء يعنى حيوانات، هـؤالء            نمى. شود طالق نمى ا
العقـولى كـه خـداى تعـالى بـه           شـود، آن هـم ذوى      العقول اطالق مى   اى از ذوى   بر عده 

حضرت آدم معرّفى و شناسانده است، قـدر مـسلّمش همـان طـورى كـه روايـت دارد                   
نگفته اسم يكى محمد    . ه اسماء اينها را تعليم داده     اينك. اند السالم چهارده معصوم عليهم  

تمام خصوصيات و شناخت    . تنها اين نبوده است   . و ديگرى على و ديگرى جعفر است      
دهنـد و بـه      اينها و معارفى كه مربوط به اينها است و اينكه اينها چه اعمالى انجـام مـى                

≅ã: گفتنـد  شد كه همين دليل هم وقتى كه با اعتراض مالئكه خداى تعالى روبرو             yè øg rB r&)) 

$ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $ pκ Ïù à7 Ï ó¡ o„ uρ u((™ !$ tΒ Ïe$! يعنى وقتى خدا ايـن اسـماء را بـه حـضرت آدم             $#1
ها را گفت و حقايق و معارف آنها را بيـان            تعليم داد و حضرت آدم به مالئكه آن نشانه        

شيد و علّتش اين بـود كـه        دانستيم ببخ  دانى ما نمى   خدايا تو بهتر مى   : كرد، مالئكه گفتند  
خواهد زندگى كند،  آورد كه در مدتى كه بشر مى آله دينى مى و عليه اهللا پيغمبر اسالم صلى

گذارد بشر ديوانگيهائى را كـه در   دهد و نمى راهنماى بشر است و عقل بشر را رشد مى        
انـد، آن    دهبـر  اند و خودشان را از بـين مـى         كرده اند و كلّى فساد مى     دورانهاى قبل داشته  

كارها را بكنند و از جاهليت و نادانى نجاتشان داده و باألخص آخرين فرد اين چهارده                
اينهـا را  . كند نفر كه اسماءشان را به حضرت آدم تعليم داده، دنيا را پر از عدل و داد مى              

مالئكه هم قانع شدند و . حضرت آدم در آن وقت ديد و شناخت و به مالئكه هم گفت       
  . ندقبول كرد

  
  
  
  
  

                                                 
  .30ى ى بقره آيه سوره ـ1
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  :سؤال شصت ودوم
ω)) çμ  آيه à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Á ö/ F{ $# (((

 1   

بيند ولى او چشمها     كند و نمى   چشمها خدا را درك نمى     

νθ×ى بعـد   بيند آيه  را مى  ã_ ãρ)) 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪   4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ 

×ο t Ïß$ tΡ ((2   وز قيامت نظركننده هستند و     صورتهائى است كه ر
شود خدا را ديد چطـور        خوب اگر نمى   .كنند به خدا نگاه مى   

  . كنند؟ اين دو آيه با هم منافات دارد گويد به خدا نگاه مى مى
  

  :پاسخ ما
ω)) çμ à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ شود با چشم سر او را   براى ما خدائى ثابت است كه نمى)) #$

 اين مسلّم است در باب اثبات وجود خدا ايـن بحـث             .مجرّد است و جسم نيست    . ديد
لـذا  . شود او را ديـد     شده كه خداى تعالى جسم نيست و نه در دنيا و نه در آخرت نمى              

ω)) çμگويد اين آيه به صراحت مى     à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ كند خـدا را      هر كس كه فكر مى     )) #$

                                                 
 .103ى ى انعام آيه  سورهـ1

 .23 و22 سوره قيامت آيهـ2
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ا كه عقل و فكر و استدالل شود ديد و همان مطلبى ر او را نمى. شود ديد، غلط است مى
ى دوم را    آيـه . شود اكتفا كرد   ى قرآن بيان كرده و به ظاهرش مى        بيان كرده، همان را آيه    

يعنى معنايش را بفهميم توجيه اول اين است كه رب در بعضى جاهـا              . بايد توضيح داد  
öΝغير از خـدا اسـت      ßγ9 s) y™ uρ)) öΝ åκ ›5 u‘ $ \/# t x© # ·‘θ ßγ sÛ((1   دگارشـان شـرابى    روز قيامـت پرور

دهـد؟   دهد چه كسى مـى     يعنى آب پاكى از حوض كوثر مى      . دهد طهور  مى) آشاميدنى(
بـه جمـال علـى بـن ابيطالـب          . كننـد  السالم مردم به او نگـاه مـى        على بن ابيطالب عليه   

امـام زمـين همـان      » رب االرض امام االرض   «خورند   كنند و آب مى    السالم نگاه مى   عليه
. شـود  شما فكر نكنيد اطالق نمـى     . شود ر غير خدا هم اطالق مى     رب ب . است رب زمين 

<Éb: گويند حتّى به پدر و مادر هم رب مى        §‘)) $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ # Z Éó خـدايا بـه     2))¹|
هر كس چيز   . اند همان طور كه اينها رب من در كوچكى بوده        . پدر و مادرم مهربانى كن    

شود و رب از پدر و مـادر گرفتـه تـا آن رب كـلّ كـه                   مىديگر را پرورش داد، رب او       
      هـا بـه همـه         . االرباب كه خدا است    حضرت على بن ابيطالب است و ربرب يعنـى رب

احـسن الخـالقين    ) تـرين مهربانهـا    مهربـان (مثـل ارحـم الـراحمين       . شود رب گفت   مى
رينشان است  معلوم است خالقهاى ديگرى هم هستند كه خدا نيكوت        ) نيكوترين خالقها (

. اسـت ) مهربانترين مهربانـان  (و معلوم است مهربانهائى هستند كه خدا ارحم الرّاحمين          
  . بنابراين، اين دو آيه با هم منافات ندارند

  
  
  
  
  

                                                 
 .21ى ى انسان آيه سوره ـ1

  .24ى ى اسراء آيه  سورهـ2
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  :سؤال شصت وسوم
آله  و عليه اهللا آيا اين آيه با عصمت پيامبر اكرم صلى

 منافات ندارد؟

$̄Ρ Î))) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s÷G sù $YΖ Î7 •Β ∩⊇∪ tÏ øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ 

tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ ẗz r' s?((1  

  
  :پاسخ ما

براى تو فتح آشكارائى،    ) فتح مكّه (ما فتح كرديم    : ى مورد سؤال اين است     معنى آيه 
بعضى چيزها كه خـدا كـرده اسـت،    . خدا بود ى خيلى روشن است كه فتح مكّه بوسيله  

 من معتقدم كه پيروزى انقالب و رفتن شاه و آوردن يك مرجع مثالً. خيلى روشن است
افتد كه روشن است  چيزهائى در زندگى اتّفاق مى. تقليد كار بشر نبوده و كار خدا است

  .كار خدا است يعنى عمل، عمل مردم نيست و عمل خدائى است
كت كـرد و قـرار   آله سال قبل از فتح مكّه با تمام نيرو حر       و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  

ى  مـن هـيچ وقـت دربـاره       : نبود در آن وقت مكّه فتح شود و فتح نكرد كه عمر گفـت             
كردم اما نه مثل     نبوت پيغمبر مثل اين دفعه شك نكرده بودم، دفعات ديگر هم شك مى            

                                                 
  .2و1اتى فتح آي سوره ـ1
 



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
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كنيم چرا نكرد؟ سال بعد كـه آمدنـد خـدا            اين دفعه، پيغمبر به ما گفت مكّه را فتح مى         
  .بين يعنى فتح آشكارائى بود، همه ديدند كه خدا دست در كار استكمك كرد، فتح م

اين فتح انجام شد تا خداى تعالى گناهان گذشته و آينده تو را             (ى باال    ى آيه  ترجمه
مگر پيغمبر گناه دارد كه ببخـشد؟ اينجـا يـك تفـسير لطيفـى حـضرت رضـا                   ) ببخشد
. ام و خـوب يـادم هـست         كـرده  السالم براى مأمون دارد كه من خيلى قديم مطالعه         عليه

يعنى مـشركين   . پيغمبر در بين مردم مشرك از نظر آنها گناهكار بود         : فرمايد حضرت مى 
به جهت اينكه كـسى كـه بـا بتهـا           . دانستند آله را گناهكار مى    و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  

. دهـد  ام مى پرستى دارد كار انج    قوانين بت  مبارزه كرده و آنها را قبول ندارد و بر خالف         
كسى كه صدها كارهائى را بـر خـالف نظـر           . كند كسى كه دخترش را زنده به گور نمى       

با اينكه يـك    . پيغمبر همين طور بود   . دانستند لذا آنها پيغمبر را گناهكار مى     . كند آنها مى 
آدم مطرود گناهكارى از نظر آنها بود و او را بيرون كردند و دين او را هم كه نفهميدند                   

اكنـون كـه    . حاال كه اين فتح مبين انجام شد و پيغمبـر داخـل مـردم برگـشت               چيست،  
انـد   شود كه بتها غلط    بينند، براى آنها ثابت مى     آله را مى   و عليه اهللا قوانين پيغمبر اكرم صلى   

قوانين الهى درست است، قوانين جاهليت درست نيـست،         . و خداشناسى درست است   
به معناى از بين رفتن است و       » غَفَرَ«. رود وده از بين مى   اين گناهان كه از نظر آنها گناه ب       

يعنى چون  . رود كنى، از بين مى     ممكن است ببينند، تو از نظر آنها گناه مى         آنچه هم بعداً  
فهمند حرفهاى تو حـقّ اسـت، آنچـه          كنند و مى   شوند و تو را درك مى      آنها مسلمان مى  

ى اينهـا را حـلّ و فـصل          دادند، همـه    مى گناه از نظر خود آنها گناه بوده و به تو نسبت          
  .كنيم مى

شود، حقّ هم با شما است، ولـى آن نفـر فكـر              مثالً بين شما و ديگرى اختالف مى      
آيد شما را آشتى     يك نفر مى  . كنيد شود و با هم قهر مى      دعوا مى . كند، حقّ با او است     مى
ببخشيد حاال  : گويد ىطرف مقابل م  . فهميد نشينيد و حرفهاى يكديگر را مى      دهد، مى  مى

كـردم،   هر چه كه در گذشته فكـر مـى         يعنى. گويد پذيرفتم  اينكه مى . من تو را پذيرفتم   
وقتى همديگر را درك كرديد و خوب فهميديـد         . هيچ حاال ديگر با هم صميمى هستيم      

  . گوئيد ممكن است طرف مقابل شما به ظاهر بگويد شما را بخشيدم كه چه مى
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  :رموچها سؤال شصت
الذّهب را توضيح دهيد و در مورد توحيد         سلسلةحديث  

  . توضيح بفرمائيد
  

  :پاسخ ما
كلمة الاله االّ اللّـه حـصنى فمـن دخـل فـى             «: خداى تعالى در حديث قدسى فرموده     

  .»حصنى امن من عذابى
دژ محكمى است، كسى كه وارد اين حصار شود، از عذاب الهـى در              » الاله االّ اللّه  «

الـسالم   الذّهب از حضرت على بن موسى الرّضا عليـه         سلسلةحديث  . (ماندامان خواهد   
  1.)نقل شده است

پناهگاههـا اگـر بـا       هر كس در زندگى خود پناهگاههاى مختلفى دارد كه تمام اين          
گـوئيم   ما مى . نظر استقاللى به آنها نگاه كند، شرك به خدا است و مخالف توحيد است             

» الاله االّ اللّـه   «گوئيم   وقتى مى .  صفات كماليه است   اللّه اسمى است كه مستجمع جميع     
و تمـام  » رحـيم ال«، »الرحمـن «، »الرازق«: بگوئيم» الاله«ى   جاى كلمه توانيم به  يعنى مى 

  .توانيم به جاى آن بنويسيم نود و نُه يا هزار اسم پروردگار را مى
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كنـد   يزها را مـى   ى اسماء، نفى تمام چ     را پخش و تقسيم كرديم در همه      » اللّه«وقتى  
  .مگر خدا

اگر كسى بگويد كه منهاى خدا هر يك از مخلوقات رحمن و رئوف و رازق است،                
مگر اينكه بگوئيم اينها را خدا بهشان داده است اصل را خدا بدانيم و اينها               . شرك است 

يعنـى  . در اين حديث قدسى هم همين مطلب مطرح شـده اسـت           . را فرع حساب كنيم   
اى جز حول    هيچ حول و قوه   » ال حول و ال قوة االّ باللّه العلى العظيم        «اين طور باشيد كه     

تواند هيچ محبتى بـه شـما بكنـد جـز بـه وسـيله و                 هيچ كس نمى  . ى خدا نيست   و قوه 
ى ملجأ   همه. ى چيزها را يكى كنيد     يعنى همه . اين يك معناى توحيد است    . نيروى خدا 

Ÿω .و پناهگاهها را يكى كنيد     r&)) Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü((>θ è= à) ø9 فقط با ياد خـدا دل آرام       $#1
درونش هم مراجعـه     يعنى انسان اگر به   . گويند كه توحيد فطرى است     گيرد و لذا مى    مى

يعنـى قـدرتش   . دهد كند كه هيچ چيز او را از مهالك نجات نمى        كند، همين را تأييد مى    
 است، پس بايـد الاقـل توحيـد         را ندارد جز خدا و قدرت خدا، اين يك معناى توحيد          
  .عملى و توحيد اعتقادى و توحيد زبانى را داشته باشيد

توحيـد بـه معنـى      . اما در مورد توحيد يكى از بخشهاى توحيد، توحيد عملى است          
يكى كردن است و توحيد شرط دارد چون ممكن است انسان فقط يك خدا را بشناسد                

اشته باشـد و يكـى ديگـر يـك خـدا را             و آن فرعون باشد و خداى ديگرى را قبول ند         
كـه در همـان     . پـس توحيـد شـرط دارد      . اش باشـد   بشناسد و آن اربابش يا رئيس اداره      

» بشروطها و انا من شـروطها     «: السالم فرمود  روايت، حضرت على بن موسى الرضا عليه      
السالم صراط مستقيم است و از داخل اين صراط مستقيم بايد عبور             يعنى امام رضا عليه   

يعنى ما بايد اعمالمان را صد درصد       . شروط توحيد، همين چهارده معصوم هستند     . كرد
اگر يك  . در راه خدا باشيم   . با اعمال معصومين تطبيق دهيم، تا در صراط مستقيم باشيم         

السالم در حد افراط يا تفريط باشـد،   ى اطهار عليهم سر سوزن از اعمال ما با اعمال ائمه       
حديث كه گفته شد، كسى كه موحـد شـد از عـذاب ايمـن اسـت،                 موحد نيستيم و آن     

                                                 
 .28ى ى رعد آيه سوره ـ1



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         145  

اگر در عبادت در حد افراط و تفريط بوديد، از صـراط            . شود مربوط به اين شخص نمى    
اند تو هم بايد همان را بكنى        را كرده  السالم عبادتى  اگر ائمه عليهم  . مستقيم خارج است  

ه ايـن كـار را نكـرده             و اگر نه، كه اگر مثالً از اول شب تا صبح در ركو             ع بـودى و ائمـ
باشند از صراط مستقيم خارجى و منظور از اين مسأله اين است كه در حالت ظـاهرى                 

السالم باشيم واالّ اينكه پيامبر در نمازشان چه حالت تـوجهى            عبادت تو مثل ائمه عليهم    
ولـى در   .  باشند توانيم آن طور باشيم و شايد آن را هم از ما نخواسته            اند و ما نمى    داشته

توجهات از نظر معرفت، به كماالت      » صلّوا كما رأيتمونى اصلّى   «: فرمايند ظاهر پيامبر مى  
يعنى توحيد را بايد از قرآن يـاد      . قرآن هم از شروط توحيد است     . هر كسى ارتباط دارد   

öθ: فرمايـد  ى وحدانيت پروردگار مـى     خداى تعالى در قرآن درباره    . گرفت s9)) tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù 

îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9((1   اگر در باال و پائين)بودند غير  خدايانى مى) يعنى هر چه هست
  .شد از خدا، همه چيز فاسد مى

يكى ديگر از مراحل توحيد كه خيلى هم مهم است ايـن اسـت كـه انـسان بتوانـد                    
الـسالم   لـب عليـه   فكرش را به مقام توحيد برساند، يعنى فكرش را با فكر على بن ابيطا             

چون هر فكرى كه با حقيقت      . فكرش را با حقايق و حقّ و حقيقت يكى كند         . يكى كند 
در مورد تمام حقايق هم اين مسأله صـدق         . يكى نباشد از توحيد دور و دوگانگى است       

ى  صفات خود يكى كند و همه      مثالً علم خدا، رأفتش و سائر صفاتش را بايد با         . كند مى
  .السالم يكى باشد  على بن ابيطالب عليهآنها بايد با فكر

شايد بيست و پنج    . بعد از اين مرحله مقام واالى خلوص است كه بايد به آن رسيد            
ه                 شود تا به آن برسيم كه در آنجا فكر انسان با فكر ائمـ ى اطهـار يكـى      مرحله بايد طى

اشياء را همان طور كه خدايا » اللّهم ارنى االشياء كما هى«: شود در دعاها زياد بگوئيد  مى
ى باالئى است و حتّى كملـين و اوليـاء خـدا هـم          هست به من نشان بده كه اين مرحله       
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اند كه حقايق اشياء را همان طور كه هست بشناسند، فكرشان همـان طـور                كمتر آنگونه 
  .اين يك توحيد كامل است. ى اشياء را آن طور كه هست بشناسند باشد كه همه

ى  اگـر همـه   » لو كشف الغطاء مـا ازددت يقينـا       «: فرمايند السالم مى  هاميرالمؤمنين علي 
آيد و انـسان بايـد در همـين دنيـا در             ها پاره شود در يقين من تغييرى بوجود نمى         پرده

  .مورد حقايق اشياء به حقّ اليقين برسد
اى كه انسان بايـد بـه آن برسـد توحيـد اسـت و تمـام                  ترين نقطه  باالترين و مرتفع  

ى نفس و كماالت روحى براى همين است و تمام وجـود انـسان و تمـام                  زكيهمراحل ت 
سلولهاى انسان يك خدا داشته باشد، يك محبوب داشته باشد، يك حقيقت را بشناسند              

البتّـه بـه   . بيائيد موحد شويم . و به يكجا متّكى باشد، اين شخص به كمال خواهد رسيد          
را واحد و صـاحب همـه چيـز دانـست و             دابايد خ . شود اين آسانيها انسان موحد نمى    

حاكميت خدا را حفظ كنيم و حاكميت پروردگار هم در همين است كه انسان دست از                
پا خطا نكند و در صراط مستقيم باشد و محبت خدا آنچنـان در قلـبش رسـوخ كـرده                    

ـ             ه آن باشد كه اگر ميليونها تومان پول به او بدهند با آنكه او در كمـال نيـاز و احتيـاج ب
  .پول است، حاضر نباشد دست از خدا بكشد

شـما اگـر وارد ايـن       » كلمة الاله االّ اللّه حصنى فمن دخل فى حصنى امن من عذابى           «
اى را هم از عذاب نجات خواهيد        حصار شويد از عذاب الهى كه سهل است، بلكه عده         

حكمـت از   شود و ينـابيع      اگر انسان به حد اخالص برسد زبانش زبان حكمت مى         . داد
  . گردد قلبش به زبانش جارى مى
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  :وپنجم سؤال شصت
  چيست؟ » بِنا عبِد اللّه«: اند معناى اين روايت كه فرموده

  
  :پاسخ ما

الـسالممكرّر   ام ولى از خاندان عصمت عليهم اين روايت را به اين عبارت من نديده       
ين است كه سرتاسر عالم هستى چه اند و معنى آن ا به همين مضامين علماء نقل فرموده     

ى خانـدان عـصمت و طهـارت         اش به وسـيله    عبادت تكوينى شود و چه تشريعى همه      
ى اينهـا    كنند، بواسـطه   اگر خورشيد و ماه روى يك مدار گردش مى        . السالم است  عليهم
  .است

βكنند كه  ى اشياء عالم تسبيح و بندگى خدا را مى اگر همه Î) uρ)) ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ 

((⎯ Íν Ï‰ ÷Κ pt   .ى خاندان عصمت است به وسيله21¿

شناسـند،   شود، خدا را مى    اگر ذوى العقول عالم كه شامل مالئكه و انسان و جنّ مى           
العقول عـالم   ى ذوى اينها معلّم واقعى همه. السالم است  ى خاندان عصمت عليهم    بوسيله
  .هستند

ايـم،   ز طريق اين خانـدان يـاد گرفتـه        پس ما و مالئكه و اجنّه با علم و معرفتى كه ا           
  . »بِنا عبِد اللّه«كنيم اين است معنى  خدا را عبادت و بندگى مى
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  :سؤال شصت وششم
معنى اينكه انسان قبل از اين عالم در عالم ذر بوده و بعد 
بايد به اين جهان بيايد چيست و در خصوص حـديث زيـر             

اباهى بكـم االمـم يـوم       تناكحوا تكثروا انى    «: توضيح بفرمائيد 
  1.»القيامة ولو بالسقط

  
  :پاسخ ما

ارواح را در عالم ارواح      ترتيب آمدن دنيا طبق روايات اين طورى است كه خداوند         
خلق فرموده و بعد عالم ذر را خلق كرده و ارواح در آن عالم به بدن كوچكى كه ماكت         

ى فرزند از  كنند، نطفه  مىهمين بدن است قرار داده و بعد يك مادر و پدر وقتى ازدواج        
در چهار ماهگى كه بدنش كامل شد، يكـى از          . شود مادر و پدر در شكم مادر منعقد مى       
تناكحوا تكثروا انى اباهى    «حاال در روايت دارد     . كنند ارواح عالم ذر را وارد اين بدن مى       

نكـاح كنيـد تـا    : آله فرمـود  و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى » بكم االمم يوم القيامة ولو بالسقط     
ه      » ولو بالسقط «كنم   زياد شويد من روز قيامت به شما مباهات مى         يعنى ولو به اينكه بچـ

  .شود بنابراين اگر بچه سقط شد نگوئيد حساب نمى. سقط شده باشد
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آيا اين با كنترل جمعيت منافات دارد يا نه؟ اين دستور به نحو اسـتحباب اسـت و                  
يعنى اگر مرد و يـا زن       . واجب نيست . زدواج كنند واجب نيست، مستحب است، همه ا     

افتنـد واجـب نيـست كـه ازدواج كننـد و عـالوه بـر اينكـه پيـامبر اكـرم                       به حرام نمى  
ازدواج كنيد، بعيد نيست كه مربوط به صدر اسالم بوده كه در            : آله فرموده  و عليه اهللا صلى

اى پيش نيايد    م اگر مفسده  آن وقت الزم بوده تعداد مسلمانان زياد باشد، در اين زمان ه           
  . اشكالى ندارد كه ازدواج نكنند
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  :وهفتم سؤال شصت

اگـر كـسى در ابتـداى بلـوغ         » االسالم يجب ما كان قبله    «
شناخت كاملى از اسالم نداشـته و اعمـال خـود را بـه طـور                

  .كامل انجام نداده و پس از مدتى متوجه شده
اعمال قبلى را انجام دهد؟ اگـر پاسـخ         آيا حاال بايد تمام     

 ى كننـده  مثبت است اين حكم با اين مسأله كـه اسـالم پـاك            
و اينكـه ديـن     » االسالم يجب ما كان قبلـه     «مسائل قبلى است    

  اسالم آسان است چگونه است؟ 
  

  :پاسخ ما
االسالم «اين روايت . هايش را بگيرد شود نماز قضائى مانده بايد بخواند روزه گاهى مى

خواهد بگويد اگر كسى مسلمان شد، كارهائى را كه در زمان  مى1»يجب ما كان قبله
ى كافرى است كه اعمال  كننده اسالم پاك. كند مسلمان نبودنش انجام داده جبران مى

كفرآميزى در زمان قبل از اسالمش روى نادانى انجام داده و اسالم آنها را جبران 
تى كسى فاسق باشد و بعد بيايد و توبه كند و يا شود كه يك مد واالّ نمى. كند مى

ولى » االسالم يجب ما كان قبله«: ى گناهانش پاك شود و بگوئيم شهادتين بگويد همه
β¨: فرمايد قرآن مى Î))) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ ¢Ο èO (#ρãx x. ¢Ο èO (#θ ãΖtΒ# u™ ¢Ο èO (((#ρã x x. 2 ،اگر كافر شدنشان

  . كند تعالى ديگر ايمان آنها را قبول نمىچند دفعه تكرار شد، خداى 
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  :وهشتم شصت سؤال
ى  بهشت زير پـاى مـادران اسـت و بهـشت زيـر سـايه              

آيـا ايـن دو بـا هـم         . شمشيرها است ايـن را توضـيح دهيـد        
الجنّـة تحـت    «و  » الجنّة تحت اقدام االمهـات    «مغايرت ندارد؟   
  . »ظالل السيوف

  
  :پاسخ ما

الجنّـة تحـت اقـدام      «منظـور از    . يث در روايـت هـست     درست است و هر دو حـد      
  .يعنى بهشت زير پاى مادران است1»االمهات

خـواهى يـا خيـر؟       مطلب اين طور بايد عنوان شود كه اى مسلمان آيا بهشت را مى            
حتّى كف پايش را تميز كن و ببوس و         . خواهى به مادرت خدمت كن     اگر بهشت را مى   

ايـن  . ه بدست آوردن بهشت، احترام بـه مـادر اسـت          پس يك را  . تا اين حد احترام كن    
گويم خوش بحال    من گاهى به بعضى از جوانها مى      . معنايش چيزى بيشتر از اين نيست     

شما كه مادر داريد چون بهترين عبادتها خدمت به مادر است و بهترين عبادتها بعـد از                 
ت خيلـى   ى بهشت زير پـاى مـادر اسـ         اين جمله . خدمت به مادر خدمت به پدر است      

خواهى به بهشت بروى سرت را بگذار روى زمين و مـادر             يعنى مى . تعبير لطيفى است  
خواهى به بهشت    مى. پايش را روى صورتت بگذارد تا اين حد در مقابل او تواضع كن            

                                                 
: آله انّه قـال    و عليه اهللا عن النّبى صلى  « از قطب راوندى،     180ى  صفحه 15مستدرك جلد  ـ1
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خواهى به بهشت بـروى      مى. بروى كفش مادرت را در بياور تميز كن و بگذار جلويش          
Ÿξ sù)) ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ $ yϑ èδ ö pκ ÷] s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ Ì Ÿ2((1        يعنى به مـادر و پـدر اُف

خيلى . اين جمله را دقّت كنيد. نگو و آنها را نرنجان و با سخن خوب با آنها حرف بزن
! زنى تو چقدر حرف مى   » اُف«به او نگو    . نگو» اُف«. خداى تعالى لطيف بيان كرده است     

ارد دلش تنگ است و آفتاب لب بام است و مشرف بـه             مادرت پير شده كسى را هم ند      
دلش تنگ است، جوان رعنائى دارد، از كار برگشته زندگى خوبى خـدا بـه       . مرگ است 

خـواهم   پسرم بيا اينجا مى   : گويد ى سر همين مادر، مادر تكيه كرده، مى        داده از صدقه   او
توانم حرفـت    ام و نمى   مدهام از اداره آ    مادر حاال من خسته   » اُف«نگو  . با تو صحبت كنم   

ى ديگـران كلفتـى      خواهد برود خانـه    به همسرت نگو حال كه مادرم مى      . را گوش دهم  
ام  نگو مادرم من تو را به عنوان يك كارگر در خانـه           . ى خودمان كار كند    كند بيايد خانه  

فرمـود   ىآله دستور مـ    و عليه اهللا مادر و پدرى كه از كفّار بودند پيغمبر اكرم صلى         . ام آورده
فرمايد كه اگر مادر مسلمان باشد يا كـافر، بـه او             در اين آيه نمى   . كه به آنها محبت كنيد    

Ÿξفرمايد كه اگر يكى از آنها يا هر دوى آنها به حد پيـرى رسـيدند       مى. محبت كنيد  sù)) 

≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e((∃ é&              خـواهى بگـو،     دو زانو بنشين جلوى آنها و بگو پـدرجان هـر چـه مـى
بگـذار آن قـدر بگويـد تـا         . خواهى بگوئى بگو و حرفهايت را بزن       رجان هر چه مى   ماد

Ÿξ.سبك شود  sù)) ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ (($ yϑ èδ ö pκ ÷] s?            اينهـا را از خـودت نرنجـان و دور نكـن

≅ è% uρ)) $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% (($ Vϑƒ Ì Ÿ2حرف ميسور يعنى خيلى ماليم با آنها بزن.  
بايـد  .  پدر و مادرش تند صحبت كند، اهل جهنّم است         روايت دارد اگر فرزندى به    

خيلى با ماليمت و با ادب نسبت به پدر و مادرش سخن بگويد و رفتـار نمايـد، البتّـه                    
در انعقاد نطفه با پدر شريك است و بعد هـر           . چون مادر حقّش زيادتر است    . اول مادر 

و بعـد هـم دو سـال          ماه در شكم تحملش كرده     9يعنى. چه فرزند دارد مال مادر است     
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شيرش داده و بعد هم يك حرف و دو حرف بر زبانم بيدار نشست و گفـتن آموخـت،                   
خفتن آموخت تا آخر آن اشعار كه گفتن آموخت، رفـتن آموخـت بنـابراين منظـور از                  

بهشت زير پاى مادران است اين اسـت كـه اگـر بهـشت را       » الجنّة تحت اقدام االمهات   «
  .خواهى احترامش كن مى

يعنـى اگـر    . ى شمـشيرها اسـت     بهـشت زيـر سـايه     1»الجنّة تحت ظالل السيوف   «ا  ام
دشمنان به شما هجوم آوردند، اگر شما دست روى دست گذاشتى و از خـودت دفـاع                 

كند كـه چـرا از خـودت         ات مى  روى و خدا مؤاخذه    نكردى و كشته شدى به جهنّم مى      
ور كـه در جنگهـا روش       دفاع نكردى و به پا نخواستى؟ بايد شمشير بكـشيد همـان طـ             

. ى خوبان دنيا بوده اسـت      آله بوده و همان طور كه روش همه        و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  
اگر يك دزدى نصف شب هجوم بيـاورد، شـما هـر چـه       . حتّى روش عقالء دنيا هست    

زيرا روايت دارد . كنى، دفاع كن و تن به ظلم نده قدرت داشته باشى از خودت دفاع مى 
شود گاهى مظلوم هـم همـان مقـدار          مقدارى كه در روز قيامت مؤاخذه مى      ظالم همان   
به خاطر اينكـه ايـن ظـالم را         : فرمايد مظلوم چرا؟ مى  : پرسند شود از امام مى    مؤاخذه مى 

بلـه  : مظلوم درست كرده وقتى كه هر چه به شما گفتنـد درسـت يـا نادرسـت، گفتيـد                  
  .درست است

اين بت را درست كرديد و حاال مسلّط بر شما  چشم قربان گفتيد دائماً. چشم قربان
ايـد   شما خودتان اين ظالم را درست كرده      . كند حال كه مسلّط شده ظلم مى     . شده است 

به هر حال اين حرفها را زمـان طـاغوت زيـاد و خيلـى تنـد                 . و لذا در ظلم او شريكيد     
ولـى  . ا زدى بردند كه چرا تو ايـن حرفهـا ر         گفتيم و فردايش هم ما را به ساواك مى         مى

اى در هـيچ     حاال بايد كمتر اين حرفهـا را زد و انـشاءاللّه اميـدواريم كـه در هـيچ اداره                  
تشكيالتى و در هيچ حكومتى ظلمى وجود نداشته باشد تا انسان بگويد كه چـرا ظلـم                 

درسـت  » الجنّة تحت اقدام االمهـات    «و  » الجنّة تحت ظالل السيوف   «پس معناى   . كنند مى
  . است

                                                 
 .20ى  صفحه33بحاراالنوار جلد ـ1



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            154  

  
  
  
  
  
  

  :ال شصت و نهمسؤ
التنـال  «: السالم نقل شـده كـه فرمـود        از امام صادق عليه   

مستخف نمـاز چـه كـسى       » شفاعتنا من كان مستخف بالصلوة    
  است به عبارت ديگر استخفاف نماز به چه چيز است؟

   
  :پاسخ ما

مـستقال  . اين روايت هم با مقدماتى نقل شده است و هم مستقال نقـل شـده اسـت                
السالم بـه حـضرت موسـى بـن          صادق عليه  اند امام  ت كه ايشان نوشته   همين طورى اس  

پسرم شفاعت ما به كسى كه نماز را خفيف و سـبك بـشمارد              : السالم فرمود  جعفر عليه 
  1.رسد نمى

بعد : گويد مى» ابى بصير«در روايتى كه با مقدماتى نقل شده است اين طور آمده كه           
همسر آن حضرت وارد شدم تـا بـه او          »  حميده ام«السالم بر    از رحلت امام صادق عليه    

السالم را عرض كنم او گريه كرد من هم با او گريه كردم              تسليت وفات امام صادق عليه    
چيـز  . الـسالم را دم مـرگ      ديدى حضرت صادق عليـه     بصير اگر مى   اى ابى : سپس گفت 

مـرا  تمـام اقـوام و فاميـل        : عجيبى ديده بودى آن حضرت چشمش را باز كرد و فرمود          
 آنهائى كه از اقوام و نزديكان ايشان در اطرافشان جمع شـدند همـه از                طبعاً(جمع كنيد   

وقتى كه آنها را حضرت دور خودشان ديدند و ما به آن حضرت گفتـيم               ) سادات بودند 
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. كردند فرمودنـد   ايم، اين جمله را به آنها در حالى كه به آنها نگاه مى             همه را جمع كرده   
  .است و روايتش بسيار صحيحه و خوب استاين اصل سند حديث 

چـون وقتـى انـسان چيـزى را         . در واقع مستخف به خدا اسـت      » مستخف بالصلوة «
شمارد، فقط همان چيز را پست شمرده است، ولى گاهى آن چيزى كه پـست                پست مى 

 شمرده وابستگى به چيز ديگرى دارد كه اين پـست شـمردن سـبب پـست شـمردن آن      
شود انسان يك پاسدار يا پاسبان را به خاطر اينكه         مت گاهى مى  در همين حكو  . شود مى

اين آقا پسر فقير محمد است و با پدرش هم دعوا داشته است حاال اين جوان را پست                  
شود كه بـه خـاطر ايـن شـغلش او را             شمارند اين زياد اهميت ندارد ولى گاهى مى        مى

  .شمارد ت او را پست مىاى و از اين جه گويد تو نوكر شده داند و مى پست مى
گيرد و معلوم است اين شخصى كـه ايـن حـرف را زده               در اينجا كار خيلى باال مى     

شـود، بـه عنـوان     است ضد انقالب است و مخالف نظام است و مسأله خيلى بزرگ مى       
  .گردد ديگرى تلقّى مى

اينكه اين  دهيم و فعالً توجه به       حالى اهميت نمى   گاهى ما نماز را در اثر تنبلى و بى        
خـوانيم ولـى زيـاد ارتبـاطش را فكـر            نماز مـى  : گوئيم نماز امر الهى است نداريم و مى      

اين نماز ركن دين است، اين نماز امـر الهـى           . اما اگر به ارتباطش فكر كرديم     . كنيم نمى
اين نماز سخن گفتن و ارتباط با پروردگار است و مالقات با حضرت حقّ است               . است

احترامـى كـرديم، اينجـا در واقـع بـه خـدا              كرديم و باز هم به آن بى      اگر اين طور فكر     
اعتنـاى   شود، چون به تمام اسالم بـى  ايم و در اينجا كار خيلى سخت مى  اعتنائى كرده  بى

  .نسبت به امر الهى مستخفّيم. ايم كرده
شود باز او را  خدا مى وقتى كه نوبت. ايم ام كه خدا را در صف گذاشته قبالً هم گفته

ام  گاهى براى خود من پيش آمده است كه در دفتر كانون نشـسته            . گذاريم آخر صف مى  
شود كه چه كار كنم تا از دست ايـن           گويند ممكن است دل من زير و رو مى         و اذان مى  

خواهنـد   اند و بعد از ظهر هـم مـى         اند و تازه رسيده    چند نفر رفقائى كه از راه دور آمده       
ولـى  . افتـد  اين طور نماز انسان به آخـر وقـت مـى          . راحتمبروند چه طور فرار كنم و نا      

اند و من عذرى دارم      شود كه خوشحال هم هستم كه چند نفر از دوستان آمده           گاهى مى 
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دهـم، خـودم هـم     ى كالم مـى  كه نمازم را بعدا بخوانم و بسيار خوشحال هستم و اطاله      
 را به چيز ديگـرى گـرم        كنم، يا اگر اينها هم نباشد سرم       گذرانى مى  زنم، وقت  حرف مى 

  .اين يك نوع تأخير انداختن است و آن يك نوع عقب انداختن نماز است. كنم مى
فرد اول مستخف به نماز نيست و ناراحت هم هست و خيلى هم اصـرار بـه نمـاز                   

كند كه خدا گفته است مؤمن را احتـرام كـن و كـارى كـه                 اول وقت دارد ولى فكر مى     
  .اى نيست ير بيندازى مسألهمربوط به من است را تأخ

ى نانوائى، شخص بزرگى نوبتش رسيده اسـت، ولـى خـودش             مثالً در صف مغازه   
زنيـد و    ولى گاهى هست كـه شـما او را عقـب مـى            . دهد نوبتش را به كس ديگرى مى     

  .كند دهيد، اين دو با هم فرق مى نوبتش را به ديگرى مى
ى كـه مـستخف بـه نمـاز باشـد،           كـس : السالم فرموده است   آنجا كه امام صادق عليه    

آن كسى است كه واقعا مستخف به نماز با توجه به ارتباطش . رسد شفاعت ما به او نمى
. با پروردگار و اينكه نماز مالقات با پروردگار است و اينكه اين امر الهى اسـت، باشـد                 

. سـد ر كسى كه اين قدر خدا و ائمه را پست كند، طبيعى است كه به شفاعت آنها نمـى                 
معلوم نيست كه خانـدان     ) كه نبايد اينها هم باشد    (حالى باشد    ولى اگر روى تنبلى و بى     

  . عصمت اين شدت نظر را نسبت به او داشته باشند
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  :سؤال هفتادم
  فرق بين علم و فلسفه چيست؟ 

  
  :پاسخ ما

فلسفه با ى  ولى فعالً كلمه. ى يونانى است به معنى حب الحكمة فلسفه كلمه
يعنى در قرآن و در كلمات عربى و در روايات . شود حكمت مساوى به كار برده مى

ى  ى فلسفه نداريم ولى كلمه در قرآن اصالً كلمه. اند ى حكمت را گفته همان كلمه
⎯ .حكمت داريم tΒ uρ)) |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Åsø9 $# ô‰s) sù u’ ÎAρé& # Zö yz ((# Z ÏW Ÿ21 فلسفه يك صنعتى
ادبيات، يك بخشش منطق است و يك بخش ديگر به سه قسمت  ى مثلاست استدالل
الهيات . يك قسم الهيات يك قسم فلكيات و يك قسم طبيعيات است. شود تقسيم مى

ى كرات  فلكيات درباره. كند ى امور معنوى و شناخت حقايق اشياء بحث مى درباره
شود و هم  را شامل مىزند و طبيعيات هم در مورد طبيعت است، هم طب  حرف مى

ى جديد  اين دو بحث را فالسفه. شود و امثال اينها مثالً زلزله در اثر چه چيزى واقع مى
ى  گفتند اين آسمان بناى ضربى زده روى كره ى قديم مى فالسفه. اند به كلّى از بين برده

 يعنى آيد زمين است و اگر حتّى پيامبر به آسمان بخواهد برود خرق و التيام الزم مى
گفتند معراج جسمانى  يكى بايد آسمان را پاره كند و بعد ديگرى آن را بدوزد و مى

  .درست نيست
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هـا و كـرات دور زمـين     گفتند زمين مركز تمام منظومه است و تمام منظومه       مثالً مى 
طبيعياتش هم تا حدى همـين طـور        . آيد گردد يعنى همان چه كه به چشم انسان مى         مى

و حكمت حكيم مؤمن جزء فلسفه بوده كه فالن دارو به چـه درد  است حكمت بوعلى    
خورد؟ و فالن حركت مربوط به چيست؟ و زمين چه خاصيتى دارد؟ اعمـاق زمـين                مى

آيد  شود و يك دفعه بيرون مى      در چه وضعى است و بخارات چطور در زمين جمع مى          
بـا  . تها بهم خـورده   اين مطالب با تحقيقات جديد در خيلى قسم       . آيد و زلزله بوجود مى   

يعنى مالّى رومـى بـا صـاحب        . ى هم عرفا و صوفيه صد درصد مخالفند        فلسفه الهيات
يـا افـرادى از     . الدين عربى با فالسفه مخالف اسـت       مخالف است و محى   » اسفار«كتاب  

. عرفا بودند سهروردى، شيخ محمود شبسترى و امثالهم با فالسفه صد درصد مخالفنـد             
  :گويد مىحتّى مالّى رومى 

  پاى چوبين سخت بى تمكين بود      پاى استدالليان چوبين بود
  :گويد يا عطّار مى

  اء فلسفهـد ز فـرم آيـوشتـخ       فةكاف كفر اى جان بحقّ المعر       
گوينـد غزالـى چـون از        پاى چوبين يعنى پاى فالسفه، قدرت و ارزش ندارد و مى          

ما هر چه از كماالت     : ى بوعلى سينا گفت    دربارهعرفا بود و بوعلى سينا از فالسفه بود،         
. انسانى باال رفتيم و به مقاماتى رسيديم، اين كـور هـم بـا عـصاى علـم و فلـسفه آمـد                

خواست در عظمت بوعلى بگويد كه اين شخص كور از معنويت است و در اواخـر                 مى
سـفه بـوده،    هم مرحوم سيد احمد كربالئى كه از عرفا بوده، با مرحوم كمپانى كه از فال              

كرديم و اخيرا چاپ     اند كه ما سابقا به عنوان مكاتبات يادداشت مى         بحثهاى زيادى كرده  
  .شده است

توضـيح علـم و     . كند علم هم هر چيزى است كه انسان صد درصد به آن يقين پيدا            
ظنّ، هفتاد و پنج درصد     . علم صد درصد است   . ظنّ و شك و وهم، هم اين گونه است        

ى هر چيـزى     درباره. وهم هم بيست و پنج درصد است      . درصد است شك پنجاه   . است
در بعضى مسائل علم    . ى پيامبر علم داريم    درباره. ى خدا علم داريم    درباره. علمى هست 

كـه در   . منجمله علوم مختلفى كه هست از قبيل علوم پزشكى و رياضى و غيـره             . داريم
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انـد، مـثالً علـم طـب را          م را بـرده   در روايات اسم آن علـ     . مورد علم گاهى اتّفاق افتاده    
طلـب العلـم    «ولى مـثالً    . علم عربى را ياد بگيريد    » تعلّم العربية «اند تعليم بگيريد يا      گفته

طلب علم واجـب اسـت بـر هـر زن مـسلمان و مـرد                » فريضة على كلّ مسلم و مسلمة     
د دهـ  يا داريم كسى كه دنبال علم برود، خداى تعالى بـه مالئكـه دسـتور مـى                . مسلمان

علمى كه واجب اسـت و ايـن همـه ثـواب     . بالهايشان را پهن كنند، زير پاى طالب علم     
آله خـودش بيـان      و عليه اهللا دارد، قطعا بايد بگوئيم همان علمى است كه پيامبر اكرم صلى          

آله وارد مسجد شد و ديد يك نفرى نشـسته           و عليه اهللا يك روز پيامبر اكرم صلى    . فرموده
، شخـصى   »عالّمـه «: حضرت فرمود چه خبر اسـت گفتنـد       . دو مردم دورش جمع شدن    
االن هم اگر چنين فردى پيـدا شـود از يـك مرجـع تقليـد                . (آمده كه خيلى عالم است    

دوم . او از تمام مردم به اشعار زمان جاهليت و عرب آشناتر است           .) بيشتر قبولش داريم  
 ى است او پـدرها را تـا       گفتى پدرم چه كس    اگر مى . داند انساب عرب را از همه بهتر مى      

علمى كه از . علم سه تا است» انّما العلم ثالثـة «: حضرت فرمود. شمرده حضرت آدم مى 
كنم كه همين سه علم ارزش الى        نظر دين و پيامبر و اسالم ارزشى دارد و من اثبات مى           

 :اول: فهمد كه اين سه علم اسـت كـه ارزش دارد           بيند، مى  بشر را تا آخر مى    . األبد دارد 
ايـن سـه    . علم به احكام اسـالم و ديـن       : ى نفس، سوم   علم تزكيه : اصول اعتقادات، دوم  

چون هر علمى را كه شما داشته باشيد ولو پرفسور هـم كـه              . چيز است كه ارزش دارد    
باشيد تا لب قبر با شما هست، داخل قبر دكتر و مهندس و هر دانـشمندى علمـش تـا                    

 اما اين سه علمى كه پيامبر فرموده، اينجا بـدرد           .خورد همان جا است و ديگر بدرد نمى      
خـورد و همـه جـا همـراه          در بهشت بدرد مى   . خورد در عالم برزخ بدرد مى    . خورد مى

دارد و  » اربعـين «لذا در معناى اين روايت مرحوم شيخ بهائى كتابى به نام            . انسان هست 
نافع ابدى براى بشر    گويد علم    كند همين روايت است و مى      يكى از رواياتى كه نقل مى     

فضل را برخى به    » فهو فضل «هر چه غير از اين سه علم باشد         » وما سويهنّ «سه تا است    
  1.اند كه اين نيست بلكه به معناى فضيلت است گفته» زيادى«عنوان 
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  :سؤال هفتاد و يكم
آله در مـورد فـضائل حـضرت         و عليه اهللا رسول اكرم صلى  

 داشتند؟ مطالبى كه حضرت على      السالم چه بياناتى   على عليه 
السالم در آخرين لحظـات زندگيـشان كـه بـه صعـصعه              عليه

  عرض كردند، چه مطالبى بود؟ 
  

  :پاسخ ما
اى يـا    آله پرنده  و عليه اهللا در كتب شيعه و سنّى آمده كه روزى براى پيامبر اكرم صلى           

آلـه   و عليـه  اهللا يك مرغى را طبخ كرده بودند و خدمت ايشان آوردند رسول اكـرم صـلى              
پروردگـارا محبـوبترين كـس نـزد        : دست مباركشان را به آسمان دراز كردنـد و گفتنـد          

اينها را كـه  (1.خداوند على بن ابيطالب را فرستاد. شود غذا خودت را برسان تا با من هم   
  .)كنم از شيعه و سنّى نقل شده است نقل مى

ر جنگ خيبـر رسـول اكـرم        اند كه د   در حديث ديگر كه باز سنّى و شيعه نقل كرده         
فردا پرچم را به دست كسى خواهم داد كه خدا و پيـامبر او را               : آله فرمود  و عليه اهللا صلى

  .دوست دارند و او هم خدا و پيامبر را دوست دارد
خيلى اين حرف فـضيلت     . گفتند كه خدا كند پيامبر اشتباه كند       بعضى از منافقين مى   

فـردا صـبح    . ردا به دستش دهند، بايد سالم باشد      است، به اصطالح، كسى كه پرچم را ف       
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الـسالم كجـا     على عليـه  : آله فرمودند  و عليه اهللا السالم هم نبود رسول اكرم صلى      على عليه 
رسـول اكـرم    . كـرد  چشمـشان يـك مقـدار نـاراحتى داشـت و درد مـى             : است؟ گفتند 

نشان را به چشم على     مقدارى از آب دها   . برويد بگوئيد بيايد  : آله فرمودند  و عليه اهللا صلى
السالم ماليدند و پرچم را به دست ايشان دادند و جنـگ خيبـر را فـتح                  بن ابيطالب عليه  

  .و بزرگترين فضيلت آن است كه انسانى محبوبترين فرد در نزد خدا باشد1.كردند
السالم داريم كـه يكـى از        آن قدر روايات و آيات در فضيلت على بن ابيطالب عليه          

السالم وجـود    على بن ابيطالب عليه    سيصد آيه در فضيلت   : نويسد  مى علماى اهل سنّت  
tβθاسـت   » هـل اتـى   «ى   دارد كه در رأس آنها آيات سوره       ßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ)) tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm7 ãm 

$ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒ uρ # · Å™ r& uρ ∩∇∪   $ oÿ ©ς Î) ö/ ä3 ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïμ ô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒ Ì çΡ óΟ ä3Ζ ÏΒ [™ !# t“ y_ Ÿω uρ # ·‘θ ä3 ä© 

∩®∪   $ ¯Ρ Î) ß∃$ sƒ wΥ ⎯ ÏΒ $ uΖ În/ §‘ $ ·Β öθ tƒ $ U™θ ç7 tã # \ƒ Ì sÜ ôϑ s% ∩⊇⊃∪   ãΝ ßγ9 s% uθ sù ª! تـــا اينجـــا خيلـــى 2)) #$
الـسالم هـم ايـن كارهـا را          شايد غير على بن ابيطالب عليه     . مهم نيست . فضيلت نيست 

ãΝ الهـى    هاى اما اين وعده  . به خاطر خدا  . بكند، يتيم و فقير و اسير را غذا بدهد         ßγ9 s% uθ sù)) 

ª! زنـده  . السالم نازل شد، جوان بـود      ى على عليه   وقتى اين آيه درباره   . را توجه كنيد   ))#$
وقتى خداوند او را از بستر نجات داده، در بهشت جاى داده چه و چه ايشان نبايد                 . بود

يامبر اكرم  خيلى از افراد بودند در زمان پ      . اصالً نبايد منحرف شود   . تا آخر عمر گناه كند    
ها را به بهشت بشارت داده بودند، مثل طلحه و زبير،            آله حتّى پيامبر خيلى    و عليه اهللا صلى

روز قيامت بيايد، اين معصومين اهل      . اما در قرآن دقّت كنيد    . اينها پليدترين افراد شدند   
ايـن عالمـت   . روند و بهترين جاى بهشت مال آنهـا اسـت         در بهشت مى  . عذاب نيستند 

. ى او زد   شود چنين حرفـى دربـاره      يعنى تا يك فرد، معصوم نباشد نمى      .  است عصمت
گويند سيصد آيـه تنهـا در        اهل سنّت مى  . السالم نازل شده   آيات عجيبى براى على عليه    

  .السالم است فضيلت يك نفر نازل شده و آن على بن ابيطالب عليه
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. اسـت  على جـان مـن     »سنا و اَنْفُسكُم  و اَنْفُ «: فرمايد آله مى  و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  
اند، آن هم در قـرآن بيايـد و خداونـد            آله مثل ما تعارفى نبوده     و عليه اهللا پيامبر اكرم صلى  

خواهيم چيـزى گفتـه    ما به هر كسى بگوئيم جانم، با او دشمن هستيم مى. تصديق بكند 
  .السالم است على عليه. ستآله ا و عليه اهللا اينجا پيامبر صلى. گوئيم جانم باشيم، مى

≅ö: فرمايـد  كنـد كـه مـى      خدا تصديق مى   à) sù)) (# öθ s9$ yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™ !$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ $ tΡ u™ !$ |¡ ÎΣ uρ 

öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ uρ $ oΨ |¡ àΡ r& uρ ö((Ν ä3 |¡ àΡ r& uρ1 ــان را دعــوت مــى ــيم جــان خودم ــه . كن در دعــاى ندب
اى على گوشت تـو     »  ...مك سلمى لحمك من لحمى و دمك من دمى و سل        «: خوانيم مى

از گوشت من است و خون تو از خون من است و تسليم و سلم در مقابل تو سـلم بـا                      
جنگ با تو جنگ با من است و ايمان همان طور كه در گوشـت و پوسـت و   . من است 

ولـوال  «. خون من مخلوط شده، در خون و پوست و گوشت تو هم مخلوط شده است              
اگر تو اى على نبودى، مؤمنين بعد از من شناخته          » مؤمنون بعدى انت يا على لم يعرف ال     

ارتد النّاس بعد النّبى االّ سبعة      «. آيد يك امتحان پيش مى   . شدند، چون همه مسلمانند    نمى
همه سستى كردنـد، مگـر سـه نفـر، سـلمان، ابـوذر، مقـداد، البتّـه غيـر از                     » يا االّ ثالث  

مثل امام حـسن و امـام حـسين         . يت جدا هستند  هاشم، اقوام نزديك آنها از اين روا       بنى
به هر حال . بقيه از اصحاب، همه مرتد شدند. ى زهرا عليهاالسالم عليهماالسالم و فاطمه

السالم را صعـصعه چنـين       عليه باالخره حاالت على  . يك مرحله از ارتداد را پيدا كردند      
السالم   به صورت على عليه    السالم وارد شدم،   وقتى بر على بن ابيطالب عليه     : كند نقل مى 

السالم شكافته شده بود و بـا يـك دسـتمال زردى سـر علـى                 نگاه كردم فرق على عليه    
الـسالم بـا آن دسـتمال        من نگاه كردم رنگ پوست على عليه      . السالم را بسته بودند    عليه

ى  ى اطهـار در ايـن دنيـا در كـره           اين را شما عزيزان بدانيد كه ائمه      . هيچ فرقى نداشت  
شـان را بـا      آن بعـد الهـى    . يك بعد الهى است   . ين دو بعد دارند يك بعد بشرى است       زم

شـان   آن بعد الهـى   . ولى آن بعد بشرى را بايد با بشر مقايسه كرد         . خدا بايد مقايسه كرد   
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الحمدللّه الّذى من علينا بحكّام يقومون مقامـه        «: كه در دعا به ما دستور داده شده بگوئيم        
ما يك اوليائى داريم، يك حكّامى داريم، يك بزرگانى داريـم  1» فى المكانلو كان حاضرا 

من عرفكم فقد عـرف     «كه آنها جاى خدا بودند اگر قرار بود خدا در جائى مستقر شود              
  .ى مسائل مثل ساير مردم بودند اما در بعد بشرى در همه. »اللّه

آقـا شـما    : و گفـتم  من نشستم خدمت آقا و سؤاالتى كـردم         : گويد بعد صعصعه مى  
باالتر هستيد يا حضرت آدم؟ آيا شما باالتر هستيد يا نوح و ابراهيم؟ شما باالتر هستيد                

دهنـد و اثبـات    السالم همه را جواب مى   يا حضرت موسى و عيسى؟ حضرت على عليه       
در مثنـوى    كنـد، مـالّى رومـى      ولى مثالً چون معرفتها فرق مـى      . كنند برترى خود را مى   

السالم عمرو بن عبدود را به زمين زد، عمرو به صورت علـى              ى على عليه  وقت: گويد مى
السالم آب دهان انداخت، ايشان بلند شدند و قدم زدند او اينها را از فـضائل علـى                عليه
ى عمرو بن عبـدود      السالم آمد روى سينه    بعد على عليه  : گويد او مى . داند السالم مى  عليه

چرا در همان اول، اين كار      :  اصحاب از او پرسيدند    بعدها. نشست و سر او را جدا كرد      
ترسيدم نفس من براى خاطر اينكه او آب دهان  مى: را نكرديد و او را نكشتيد؟ فرمودند

. به صورت من انداخته، به او غضب كرده باشد و من به خاطر خدا او را نكـشته باشـم                   
  !السالم و اين حرفها؟ عجبا على عليه

السالم را صد سيلى به آنها        از اهل كمال و شيعيان على عليه       به خدا قسم اگر بعضى    
السالم بـه خـاطر آب    آيا على عليه  . توانند كارشان را انجام دهند     بزنند، باز براى خدا مى    

آن مقـام بـا آن همـه بزرگـوارى را و            ! كنـد؟  دهان انداختن به صورتش تغيير پيـدا مـى        
ا هستيم كه با يك پشت كـردن طـرف،   اى، آن شخص م   باالخره على را به تاريكى ديده     

الـسالم مظهـر     علـى عليـه   . كنيم براى هواى نفسمان كار مى    . رود كنترلمان از دستمان مى   
  .پروردگار است

منظورش يك نفر   : گفتم. شخصى به من فحش داد    : فرمايد السالم مى  خود على عليه  
شما فكر نكنيد   . اردى بالسوء ند   السالم كه نفس اماره    على عليه . ديگر ممكن است باشد   
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هر چه به او    . ى خدا است   او بنده ! ى بالسوء دارد   السالم به مانند ما نفس اماره      على عليه 
  !دهد و اگر چه با زحمت توأم باشد مى گويد انجام مى

ى  حتّى آيه! السالم  تا چه برسد به على عليه. اولياء خدا نفس اماره بالسوء ندارند
β¨ ى شريفه Î))) }§ ø ¨Ζ9 $# 8ο u‘$̈Β V{ Ï™ þθ ¡9 $$Î/ ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ (( 1 اين مال حضرت يوسف
زليخا نفس . ى بالسوء نداشته اين مال زليخا است حضرت يوسف نفس اماره. نيست
  .حضرت يوسف نفس مطمئنّه و راضيه و مرضيه دارد. ى بالسوء دارد اماره
 ’ Í?ä{ ÷Š $$ sù)) ’ Îû “Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪  ’ Í?ä{ ÷Š $# uρ ©ÉL̈Ζ y_ ((2مالّى رومى، . در آن مرحله است

  .شناسد السالم را نمى على عليه

هـا   اى از على اللّهـى     من با عده  . دانيم از خدا هم جدا نمى    . دانيم ما على را خدا نمى    
الـسالم   ى علـى عليـه     به آنها گفتم شما زيـاد دربـاره       . ام در شام و سوريه برخورد داشته     

هـر چـه تـو    : چطـور؟ گفـتم  : گفتنـد . گوئيـد  اريد و كم مى   يك چيزى كم د   . گوئيد نمى
كسى او را خلق كرده كه تـو        . گويم به اذن پروردگار    منتهى مى . گوئى من قبول دارم    مى

. وجـه اللّـه اسـت   . السالم يداللّه است  على عليه : گفتم. احسنت: او گفت . اى او را نديده  
  .»از على آموز اخالص عمل«. تمام كارهايش براى خدا است

كه شـايد علـى      شب آخرى است  . السالم   اى آمدند، به عيادت على عليه      امروز عده 
انـد بـه فرزنـدانش       در بين مردم به صورت ظـاهر باشـد، فرزنـدانش اطـرافش نشـسته              

راجع به همسايگان و به نمـاز   » اللّه اللّه فى الجيران اللّه اللّه فى الصلوة       «. سفارشاتى دارد 
مبـادا  . ى پيامبر را مواظب باشـيد      ذريه» للّه اللّه فى ذرية نبيكم    ا«كرد   مردم را سفارش مى   

بـه آنهـا آزار و      » و انتم تقدرون على الدفع عنهم     «. در مقابل چشم شما به آنها ظلم شود       
ايـن دسـتورات را بـه مـا         ! اذيتى برسانند و شما قادر باشيد از آنها دفاع كنيـد و نكنيـد             

طبيبى آمـد صـدا زد بـه فرزنـدان       .  معمول عمل كنيم   گويند كه ما كارهايمان را طبق      مى
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السالم گفت اين شمشيرى كه به فرق پدرتان وارد شده، مغز سـر را مـسموم                 على عليه 
. اند زينب كبرى و ساير فرزندان ايشان همه نشسته       . كرده، ديگر اميدى به معالجه نيست     

ان حـال دارد، موعظـه      الـسالم بـا همـ      آقا على بن ابيطالب عليـه     . كنند چه حالى پيدا مى   
به مـن گفتـه نـشده       . من باالتر هستم  . كند معارف حقّ را براى صعصعه بيان مى      . كند مى

ولـى حـضرت آدم در بهـشت بـه او           . بود كه گندم نخورم اما تمام عمر گندم نخـوردم         
نوح در ميـان    : شما باالتر هستيد يا حضرت نوح؟ فرمود      . گفتند گندم نخور، ولى خورد    

واقعـا  (ولى نفـرين نكـردم      . من اين همه اذيت ديدم    . رد و ناراحت شد   قومش نفرين ك  
صبرت و فى العين قـضى و فـى       «: فرمايد السالم اذيت زيادى كشيد خودش مى      على عليه 

گلويم اسـتخوان    اى كه در چشمم خار رفته باشد و در         صبر كردم به گونه   » الخلق شجى 
سـه تـا جنـگ بـراى علـى          . دماين طور بيست و پـنج سـال صـبر كـر           . فرو رفته باشد  

آقا شما باالتر هستيد يا حضرت ابراهيم؟       ) السالم بوجود آوردند با آن همه عظمت       عليه
⎯£. خواهم دلم آرامش پيدا كنـد      من مى : حضرت ابراهيم عرض كرد   : فرمايد مى Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9)) 

((© É< ù= s%ا من گفتم اگر تمام حجابها گرفته شود بر يقين من افزوده نمى            ١لو كشف  «د  شو ام
: آقا شما باالتر هـستيد يـا حـضرت موسـى؟ حـضرت فرمودنـد       » الغطاء ما ازددت يقينا   

جـاى  » ليلـة المبيـت   «ولى مـن در     . حضرت موسى عصا را انداخت اژدها شد و ترسيد        
الـسالم را در     پيامبر اكرم خوابيدم و نترسيدم شب عجيبى بود كه پيامبر اكرم، على عليـه             

خواستند او را بكشند و به او هجوم       ن با عجله در تاريكى مى     دشمنا. جاى خود قرار داد   
حضرت عيـسى مـادرش     : آقا شما باالتر هستيد يا حضرت عيسى؟ فرمود       . آورده بودند 

. از مسجد بيـرون بـرو  : وقتى خواست وضع حمل كند به او گفتند     . ى مسجد بود   خادمه
كنـد و بـه       دعوت مى  اما مادر من در خارج مسجد بود، موقع وضع حمل خداوند او را            

  . كند و تولّد من آنجا بود ى كعبه وارد مى خانه
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  :سؤال هفتاد و دوم
روايت شده است كـه حـضرت علـى در مـسجد كوفـه              

نقطه بوده است، آيـا      اند كه تمام كلماتش بى     اى خوانده  خطبه
  صحت دارد يا خير؟ و اگر صحت دارد خطبه چه نام دارد؟ 

  
  :پاسخ ما
الـسالم اسـت، كـه يكـى بـه          طبه است كه از اعجاز على بن ابيطالـب عليـه          دو تا خ  

  .نقطه معروف است و در نهج البالغه هم نيست ى بى خطبه
الـف   ى بـى  ام و يـك خطبـه      من در كتابهاى مستدرك نهج البالغه و امام على ديـده          

 از زيـادتر » ال«چون در كلمات عـرب  . نقطه اهميتش بيشتر است الف از بى   است كه بى  
نقطه از حروفى كه نقطه ندارد، حـضرت علـى بـن ابيطالـب               ى بى  در خطبه . نقطه است 

تقريبـا يـك ثلـث از حـروف         ... مثل ا ، هــ ، م ، د ، ر ، س ، ط ،                 . استفاده كرده است  
نقطه است و از همانها اگر كلماتى درست شد ساده است، البتّه براى كسى كه بنشيند      بى

كند، ولى اين قضيه در مجلس اتّفاق افتاده، چـون آنچـه در   و اينها را با زحمت درست  
روايت است اين است كه حضرت على در مسجد نشسته بودنـد و يـك مرتبـه كـسى                   

شود يك سخنرانى بدون نقطه بكنيـد؟ حـضرت هـم بلنـد شـدند و يـك                   گفت كه مى  
ت، خيلى مهـم اسـ    . سخنرانى مفيد كه در تمام آن خطبه يك دانه نقطه نداشت فرمودند           

شما االن يك مرتبه، ده كلمه حرف بزنيد و مقيد باشيد كه در آن يك نقطه هم بـه كـار                     
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مهمتـر از ايـن،     . ى طوالنى حدود دو صفحه     توانيد، تا چه رسد به يك خطبه       نبريد، نمى 
. دارد» ال«اكثر كلمات . در كلمات عرب بسيار زياد است» ال«. ى بدون الف است خطبه

اسم خاصى  . اند تمام خطبه را خوانده   » ال«المين و حضرت بدون     مثل الحمدللّه رب الع   
  . الف، معروف است ى بى نقطه و ديگرى به خطبه ى بى هم ندارند، يكى به خطبه
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  :سؤال هفتاد و سوم
 كتابهاى تاريخ داريـم كـه بعـد از          ما در كتابها مخصوصاً   

پـس  . ه ابوبكر به خالفـت رسـيد      آل و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  
الـسالم   گوئيم كه على بن ابيطالـب عليـه       چطور ما شيعيان مى   

  . شود براى بنده توضيح دهيد  اگر مىلطفاً. اول خليفه است
  

  :پاسخ ما
تـاريخ اهـل سـنّت ايـن         اند و البتّه كتابهاى    كتابهاى تاريخ خالفت ظاهرى را نوشته     

ايـن  (بكر بـه خالفـت رسـيد         آله ابى  و عليه اهللا  صلى اند كه بعد از پيغمبر     مطلب را نوشته  
تواند قبول كند واالّ شيعه نيست و فرق شيعه و سنّى در همين است               مسأله را شيعه نمى   

الـسالم اسـت و اهـل        ى پيامبر، على بن ابيطالب عليه      گويند، اولين خليفه   كه شيعيان مى  
در كتب تاريخى شيعه آنچه كـه       ) ى پيغمبر، ابوبكر است    نويسند كه اول خليفه    سنّت مى 

مثـل  . نوشته شده است شايد خالفت ظاهرى بوده است، از نظر ظاهر ابوبكر خليفه شد     
اى چه حقّش باشـد و يـا حقّـش نباشـد، رئـيس               يك رئيس جمهورى كه به هر وسيله      

گاهى ممكن است اين رياست را بـا زور         . گيرد يا رياستى را مى   . شود جمهور يا شاه مى   
  . ظلم بگيرد و گاهى ممكن است روى حقّش و عدالت بدست آوردو فشار و

 متعلّق بـه علـى و يـازده         گويد اين است كه حقّ خالفت، مطلقاً       چيزى كه شيعه مى   
بـه  . كنند و دالئل هم خيلـى مـتقن اسـت          باشد و دالئلشان را هم اقامه مى       فرزندش مى 

ممكـن اسـت    .  دارنـد  طورى متقن است كه بعضى از اهل سنّت هم اين دالئل را قبول            
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ى بالفصل على بن  شود كسى سنّى باشد و قبول داشته باشد كه خليفه بگوئيد چطور مى
  ابيطالب است؟

گويند؛ درست است كه على بـن ابيطالـب در           ام كه آنها مى    من خودم برخورد كرده   
و امام  آله بود    و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى   ى علم دين و معارف از همه مقدم بود و خليفه         

ى سياسـت علـى بـن ابيطالـب          هم هست و ما هم او را قبـول داريـم، ولـى در مـسأله               
لـذا در سياسـتمدارى و      . السالم زياد وارد نبود و دين هم از سياسـت جـدا اسـت              عليه

بكر و عمر و عثمان مقدم بودند، ولى در معنويات و دين على بن ابيطالب       حكومت، ابى 
ها خيلـى آن را     درك بخواهد كتاب نهج البالغه كه سنّى      از همه برتر هستند، اگر كسى م      

يكى از شارحين نهج البالغه ابن ابـى الحديـد اسـت كـه سـنّى                . باشد اند، مى  شرح داده 
ى  ديگرى شيخ خياط است كه شرح مختصرى بر نهج البالغـه دارد و در مقدمـه               . است

على بهترين  »  اشجعهم مراء  على افضل الصحابه بال استثناء و     «گويد كه    اش مى  نهج البالغه 
امـا  . ترين آنها و با تقواترين آنها است، بدون شـك          صحابه است، بدون استثناء و شجاع     

سياسـتش آن طـور     . ى بالفصل پيغمبر بـود     بود، خليفه  اگر سياستش هم مثل علمش مى     
  ).ى آنها به گفته(جالب نبود 

فت كه آقا اگر شـما  روزى حضرت امير با يكى از اصحاب پيامبر شوخى كرد، او گ          
. گرفتند زديد، خالفت را از دستتان نمى      كرديد و اين حرفها را نمى      ها را نمى   اين شوخى 

عاطفـه غلـيظ القلـب       بايد يك آدم بداخالق غليظ القلبى باشد، تا بتواند بر اين مردم بى            
ت            حكومت كند بسيار بايد صورت درهم كشيده       اى داشته باشـد و بـه اصـطالح قاطعيـ

ه            رحم بودن و   دل. ه و كشنده داشته باشد    قاتالن ت كردن و دست بـه سـر بچـاظهار محب
چـون مـردم يـك عـده        . يتيم كشيدن منافات با ميرغضبى كه مردم احتياج دارنـد، دارد          

آن هم در صدر اسالم كه مـردم همـه          . خواهند تا گوش به حرفش بدهند      ميرغضب مى 
لـذا آن  . كردنـد  خودشان زير خاك مـى هاى خودشان را با دست    خونخوار بودند و بچه   
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اى  كرد و اسـالم هـم اينچنـين اجـازه     السالم اظهار نمى  سياست را على بن ابيطالب عليه     
Zπبلكه . داد و خود پيامبر هم اين طور نبودند نمى tΗ ôq y‘)) š((⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj91و مهربان بودند.  

طر داشتن تمام علـوم     السالم است به خا    بنابراين خالفت، حقّ على بن ابيطالب عليه      
قرآن و به خاطر عصمت و به خاطر اينكه پيامبر او را از جانب خدا به خالفـت تعيـين                    

السالم است كه هـيچ      اين سه موضوع دليل بر خالفت على بن ابيطالب عليه         . كرده است 
گويند تو سياست    كدام را آنها نداشتند و اين هم تهمت به على بن ابيطالب است كه مى              

الـسالم داشـته اسـت و        سياست اسالمى همان است كه على بن ابيطالب عليـه         . نداشتى
  . دالئلش مفصل است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .107ى ى انبياء آيه سوره ـ1
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  :سؤال هفتاد و چهارم
السالم با حضرت جبرئيـل ارتبـاط        آيا حضرت على عليه   

  داشت؟ 
  

  :پاسخ ما
الـسالم بـود و      بله حضرت جبرئيل از خدمتگزاران حضرت على بن ابيطالـب عليـه           

كرد و روايتى داريم     السالم را مى   برئيل افتخار شاگردى حضرت على بن ابيطالب عليه       ج
آله نقل كرده است كه يا رسول اللّـه          و عليه اهللا كه جبرئيل خودش براى پيغمبر اكرم صلى      

: وقتى خداى تعالى من را خلق كرد از من پرسيد كه تو كه هستى و من كيـستم؟ گفـتم                
حضرت علـى آمـد و گفـت        . دانم تو كه هستى    من نمى . تمتو، تو هستى و من، من هس      

عظمـت هـستى و مـن        تو رب جليـل و بـا      » انت رب الجليل و انا عبدك جبرائيل      «: بگو
الـسالم بـه     خواهد استفاده شود كه على عليه      از اين روايت مى   . ى تو جبرئيل هستم    بنده

 مـا نبـوديم خـدا شـناخته         اگـر » لوالنا ما عـرف اللّـه     «. اند مالئكه تعليم خداشناسى داده   
ارتباط بين حضرت على    . شد اگر ما نبوديم خدا بندگى نمى     » لوالنا ما عبد اللّه   «. شد نمى
ارتباط شاگرد و استاد، ارتباط نوكر و آقـا و          . السالم و جبرئيل به اين صورت است       عليه

  .ارتباط بنده و موال
 اميرالمـؤمنين   شايد منظور ايشان اين بوده اسـت كـه آيـا وحـى هـم بـر حـضرت                  

  شده است يا خير؟ السالم توسط جبرئيل نازل مى عليه
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ات ديـن               ـ1: وحى دو قسم است    مربوط به شريعت و احكـام و معـارف و اخالقيـ
آلـه بـر    و عليـه  اهللا مقدس اسالم كه اين را جبرئيل از جانب خدا جز بر پيغمبر اكرم صلى            

ز دار دنيا رفـت، ايـن قـسمت از          كس ديگرى نازل نكرده است و لذا وقتى كه پيغمبر ا          
اگــر در روايــت داريــم كــه پــس از پيغمبــر اكــرم » انقطــع الــوحى«وحــى قطــع شــد 

آله وحى قطع شد، منظور اين بخش از وحى است و علّتش اين است كـه          و عليه اهللا صلى
آله خاتم االنبياء است و اگر يك حكم غير از احكامى كه بـر               و عليه اهللا پيامبر اسالم صلى  

شـد، علـى بـن ابيطالـب         السالم نازل مى   مبر نازل شده است بر على بن ابيطالب عليه        پيا
شد و يا اينكه على بن ابيطالب هم پيغمبر بود چون پيغمبـر              السالم خاتم االنبياء مى    عليه

) در احكـام شـريعت    (ى بين خـدا و خلـق         امتيازش بر سايرين اين است كه او واسطه       
يك حكم غير از آنچه كه بـر پيغمبـر نـازل شـده               گرالسالم ا  است و حضرت على عليه    

آله خاتم االنبياء نبود و ممكن  و عليه اهللا فرمود، پيغمبر اكرم صلى  آورد و بيان مى    است، مى 
  .بود حضرت على خاتم االنبياء بشود

اما وحى به صورت ديگر الزم نيست كه كسى . بنابراين وحى به اين صورت قطع شد
مادر موسى پيغمبر نبود؟ ولى به او وحى شد كه . او وحى شودپيغمبر باشد، تا بر 

$!: فرمايد مى uΖøŠ ym÷ρ r& uρ)) #’ n<Î) ÏdΘ é& #©y›θãΒ ÷β r& Ïμ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r&((1 مادر موسى با اينكه پيغمبر نبود، ولى
شود  زنبور عسل با اينكه پيغمبر نيست، ولى بر او وحى مى. شد بر او وحى مى

4‘ ym÷ρr& uρ)) y7 •/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ كند و در آيات قرآن هست كه  شيطان به اوليائش وحى مى2.))#$

¨βÎ))) š⎥⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# tβθãmθã‹s9 #’ n<Î) óΟ Îγ Í←!$u‹ Ï9 ÷ρr& ((3 شياطين به اولياء و دوستانشان وحى
  . كنند مى

  
  

                                                 
 .7ى ى قصص آيه سوره ـ1

 .68ى ى نحل آيه  سورهـ2

  .121ى ى انعام آيه  سورهـ3
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  :سؤال هفتاد وپنجم
الـسالم بـر تمـام صـحابه         فضيلت على بن ابيطالب عليـه     

  آله را بيان فرمائيد؟  و عليه اهللا رسول خدا صلى
  

  :پاسخ ما
السالم بـر انبيـاء و اوليـاء نباشـد،           به خدا قسم اگر هيچ دليلى بر افضليت على عليه         

فرمايد كه نام من نام او هم باشد همين كـافى اسـت و اسـم                 همين كه خداى تعالى مى    
 بر او گذشـته     على كه از اسماء اعظم پروردگار است و معنايش خيلى باال و برتر است،             

   .شده است
السالم نازل شده كه اهل سنّت نقل        روايت است كه سيصد آيه بر فضيلت على عليه        

بكر يك آيه نازل شـده كـه آن را هـم بـر سـردر                 ى ابى  ولى درباره . كرده و قبول دارند   
†š. انـد  مسجد مدينه با خّط درشت و بـا افتخـار زده           ÎΤ$ rO)) È⎦ ÷⎫ oΨ øO $# øŒ Î) $ yϑ èδ † Îû Í‘$ tó ø9 $# øŒ Î) 

ãΑθ à) tƒ ⎯ Ïμ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©! $# $ oΨ yè tΒ ( tΑ t“Ρ r' sù ª! $# … çμ tG t⊥‹ Å6 y™ Ïμ ø‹ n= tã … çν y‰ −ƒ r& uρ 7Šθ ãΨ àf Î/ 

öΝ ©9 (($ yδ ÷ρ t s?1      لرزيد، به خدا قسم يقينا اگر يكى        بكر مى  كه در آن غار آنچنان دندانهاى ابى
آله بود نه حزنى داشت و نه ترسـى، حتّـى            و عليه اهللا از شيعيان در كنار پيغمبر اكرم صلى      

ه رسول اكـرم    ها هم بوديم آرامش داشتيم، تا چه رسد ب         اگر در خدمت يكى از امامزاده     
  .آله و عليه اهللا صلى
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الـسالم بـر     من زمانى در مكّه بودم و با يكى از علما در بـاب فـضيلت علـى عليـه                  
ى قرآن اين قدر اين پيرمرد  از سورهمن گفتم كه با بيان اين آيه . كرديم بكر بحث مى ابى

الـنفس و ترسـو معرّفـى نكنيـد و نگوئيـد او در غـار در كنـار پيـامبر اكـرم                        را ضعيف 
  .آله ترسيد و به خود لرزيد و عليه اهللا صلى

در بستر پيغمبر اكـرم     » ليلة المبيت «السالم همين بس كه      ولى در شجاعت على عليه    
  . اتى كه بود خوابيد و به خود نلرزيدآله با آن همه خطر و عليه اهللا صلى
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  :سؤال هفتاد و ششم
χى شـــريفه  معنـــاى ايـــن آيـــه Î) uρ)) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© 

zΝŠ Ïδ≡ t ö/ Z}((1 چيست؟  
  

  :پاسخ ما
χدر ظاهر آيه منظـور از        Î) uρ)) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ ÏG yè‹ Ï© zΝŠ Ïδ≡ t ö/ Z} ((          ايـن اسـت كـه يكـى از

قى حضرت نوح در توحيد و خداپرستى حـضرت ابـراهيم خليـل             پيروان واقعى و حقي   
گويـد كـه حـضرت ابـراهيم         دهد مى  ى شريفه خبر مى    ولى روايتى كه از باطن آيه     . بود

چشمش به خورشيد تابانى كه تمام عالم هـستى را منـور             وقتى ملكوت آسمانها را ديد    
ود اين نور علـى بـن       خدايا اين نور چه كسى است؟ خداوند فرم       : گفت. كرده بود افتاد  
  .السالم است كه او بر همه امام است ابيطالب عليه

و خانـدان عـصمت و      ) روحى فـداه  (السالم و امام زمان      بيائيد مجذوب على عليه   (
گردند  اين كراتى كه دور خورشيد به جهت نظم طبيعت مى         ) السالمشويد طهارت عليهم 

دهد و آنها را بـه راه        ها نظم مى  كشد و به آن    و مجذوب خورشيدند، خورشيد آنها را مى      

                                                 
 .83ى ى صافّات آيه  سورهـ1
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كنـد، شـما هـم اگـر يـك ذره تمايـل نـشان دهيـد علـى                    راست طبيعت راهنمائى مـى    
كـشند و بـه مقـصد در راه راسـت            شـما را مـى    ) ارواحنا فـداه  (السالم و امام زمان      عليه
  .رسانند مى

تى توانند غيـر از خـوبى، كمـاالت، سـالم          السالم فرمود كه شيعيان ما نمى      على عليه 
روح و موفقيت چيز ديگرى داشته باشند، به جهت اينكه مجـذوب علـى بـن ابيطالـب                  

السالم نباشد اين را بدانيد كـه مجـذوب          هر كس مجذوب على عليه    . السالم هستند  عليه
اينها كيانند كـه مجـذوب ايـن نـور          : السالم گفت  حضرت ابراهيم عليه  . شود شيطان مى 

خداى تعالى فرمود كه اينها شـيعيان  . چرخند يد مىهستند و مانند ستاره دور اين خورش 
الـسالم قـرار بـده،       السالم هستند عرض كرد كه خدايا مرا از شيعيان على عليه           على عليه 

الـسالم   همين تقاضا همين خواهش او را در صراط مـستقيم انـداخت زيـرا علـى عليـه          
  .صراط مستقيم است

  .ستقيم استالسالم شد در صراط م وقتى كسى مجذوب على عليه
§ß: فرمايد خداى تعالى مى ôϑ¤±9 $# uρ)) “ Ìøg rB 9hs) tGó¡ ßϑÏ9 $ yγ خورشيد در حركت 1))9©

السالم دارد به طرف كماالت  على عليه. است، براى اينكه استقرارش را حفظ كند
رسى كه على  السالم شدى به آنجا مى اگر تو مجذوب على عليه. كند حركت مى

على . »لو كشف الغطاء مازددت يقينا«:  آنها اين است كه فرموديكى از. السالم رسيد عليه
ها و حجابهاى ظلمانى هر چه  السالم به مقامى از يقين رسيد كه اگر تمام پرده عليه

  . تو هم بايد اين طور باشى. كند هست همه برداشته شود، فرقى براى او نمى
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  :سؤال هفتاد وهفتم
السالم يداللّه، اذن اللّه، وجه اللّـه،        ى عليه اميرالمؤمنين عل 

  توضيح بفرمائيد؟ . لسان اللّه و نفس اللّه است
  

  :پاسخ ما
السالم صفات و القابى را براى  خداى تعالى و خاندان عصمت و طهارت عليهم

اند كه قابل تأمل و تعمق است و درك آن شرح  السالم فرموده حضرت على عليه
: در قرآن شريف خداى تعالى فرموده. بتوان معانيش را فهميدخواهد كه  صدرى مى

ß‰ tƒ)) «! $# s− öθ sù ö((Ν Íκ‰ É‰÷ƒ r&1 كه در تفاسير شيعه و سنّى است، منظور از يداللّه على بن
  .السالم است ابيطالب عليه

عـين اللّـه    . الـسالم اسـت    لسان اللّه على عليه   . السالم است  صراط مستقيم على عليه   
جنـب اللّـه علـى      . الـسالم اسـت    اذن اللّه على عليه   . السالم است  لى عليه اميرالمؤمنين ع 

الـسالم   السالم است و باالخره نفس اللّه على عليـه         وجه اللّه على عليه   . السالم است  عليه
  .است

  .ماند توان ساعتها بحث كرد و باز هم ناتمام مى راجع به هر يك از اين القاب مى
  

                                                 
  .10ى ى فتح آيه سوره ـ1
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  نيستكتاب وصف تو را آب بحر كافى 
  كه تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارم  
  .فرمايد كند هر چه واقعيت است مى قرآن كريم مبالغه نمى

اگر تمام درياها مركّـب شـود و        : فرمايد در جائى از قرآن است كه خداى تعالى مى        
شود ولـى كلمـات پروردگـار تمـام          بخواهند كلمات خدا را بنويسند آب دريا تمام مى        

  .نخواهد شد
تواننـد   اگر هفت دريا ضميمه كنند باز نمى      : فرمايد  ديگر قرآن است كه مى     در جاى 

  .شود كلمات الهى را وصف كنند چرا كه كلمات خدا تمام نمى
  .»ما كلمات اللّه هستيم«اند كه  السالم فرموده ى اطهار عليهم ائمه

مـا خيلـى     چـرا كـه مزاجهـاى     . السالم براى ما قابل هضم نيـست       فضائل على عليه  
تـوانيم همـين جملـه را        چطـور مـى   » نحن كلمات اللّه  «اند كه    امام فرموده . عيف است ض

السالم چه خصوصيات و امتيازاتى دارند كه اين قدر فـضائل            مگر على عليه  . هضم كنيم 
يداللّـه  : اند اش فرموده  السالم مگر كيست كه درباره     على عليه . اش نقل شده است    درباره

  .اند  تعارف نكردهاست، مسلّماً
  .»السالم يداللّه است على عليه«

گوئيم او دست من است يا فالنى چشم         وقتى ما شخصى را خيلى دوست داريم مى       
كنيم آيا خدا هم ايـن طـور         گوئيم و تعارف مى    در حالى كه ما غالبا دروغ مى      . من است 

  .است
د، اينها كسانى كه زير درخت با تو بيعت كردن: فرمايد ى فتح خداى تعالى مى در سوره

فرمايند كه يداللّه على  السالممى جز اين نيست كه با خدا بيعت كردند و اهل بيت عليهم
  .السالم است اش واليت على عليه السالم است و بيعت هم زمينه عليه

‰ßى   اين آيه tƒ)) «!$# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r&((. بايد ببينيم كه چه معنا دارد آيا همان اندازه كه ما
  نيم كه فالنى دست من است آيا همين اندازه معنا دارد؟ك تعارف مى
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تـوان   ولى آنچه كه مربوط بـه خلـق اسـت و مـى            . نهايت است  قدرت پروردگار بى  
يعنـى اگـر كـه خـدا     . الـسالم اسـت    اظهار كرد اين بخش از قدرت در وجود على عليه         

ه شـما اگـر     كند همان طورى ك    السالم مى  عليه ى على  بخواهد اظهار قدرتى كند، بوسيله    
چرا كه دست مظهـر     . كنيد نمائى مى  ى دستتان قدرت   بخواهيد اظهار قدرت كنيد بوسيله    

  .قدرت انسان است
چرا كـه   . خورد اند و در كتابهايشان به چشم مى       ها هم تأييد كرده    اين مطلب را سنّى   

كنـد و ايـن      السالم اظهـار مـى     ى على عليه   هر قدرتى را خدا بخواهد اظهار كند بوسيله       
  .اند مطلب را همه تأييد كرده

  .»السالم اذن اللّه است على عليه«
السالم گوش خدا است بـه طـورى كـه هـر چـه خـدا بخواهـد از                    يعنى على عليه  

اگر شما حاجتى داريد حتما بايد به       . شنود السالم مى  ى على عليه   بندگانش بشنود بوسيله  
بـه طـور    .  و راه ديگـرى نـدارد      السالم متوسل شويد تا حاجتتان برآورده شود       على عليه 

اگـر  . فايده است  اگر انسان گوشش را گرفت شما هر چه كه با او حرف بزنيد بى             : مثال
فايـده   السالم از كسى بيزار بود هر چه كه با خـدا مناجـات كنـد بـى                 حضرت على عليه  

البتّه همان طورى كه اذن اللّه است به همان انـدازه تحـت فرمـان خـدا اسـت و                    . است
  .ى پروردگار است بنده

  .»السالم وجه اللّه است على عليه«
ايـن وجـه اللّـه الّـذى اليـه يتوجـه            «: گـوئيم  همان طورى كه ما در دعاى ندبـه مـى         

  1.»األولياء
الـسالم و    شوند، كسى نيست جز على عليه      وجه خدا كه اولياء خدا به او متوجه مى        

  .فرزندانش
ه خـدا بـشون          ه          اولياء خدا وقتى بخواهند متوجـ د از طريـق ايـن بزرگـواران متوجـ

ى صـفات بـاطنى در       به طور كلّى وجه اللّه يعنـى صـورت خـدا، كـال همـه              . شوند مى

                                                 
 .مفاتيح الجنان ـ دعاى ندبه ـ1
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به طـور مثـال     . شود مخصوصا افرادى كه در اين باره اطّالعاتى دارند         صورت، ظاهر مى  
ى شما اثر    اگر شما عصبانى شويد اين عصبانيت يك حالت روحى است، ولى در چهره            

ذارد و يا حتّى وقتى كه خوشحال و يا خرسند هستيد، اين حالت هم در صـورت                 گ مى
ها و يا حتّى افراد معمـولى        شناس تمام صفات درونى انسان را قيافه     . شود شما ظاهر مى  
  .شناسند از صورت مى

شود كه اگر بخواهيد خدا را بـشناسيد و          تمام مطلب در اين چند جمله خالصه مى       
چـرا كـه بعـضى از افـراد         . سالم را بايد ببينيد، البتّه با هر چشمى، نـه         ال ببينيد، على عليه  

الـسالم را    هستند كه چشم ندارند، ولى آنهائى كه چـشم دارنـد، وقتـى كـه علـى عليـه                  
هـر كـه    1»و من عرفكم فقد عرف اللّـه      «. اند كنند، گوئى خدا را مشاهده كرده      مشاهده مى 

  .شما را شناخت خدا را شناخته است
  .»السالم لسان اللّه است هعلى علي«

كنـد زبـانش     خداى تعالى هر مطلبى را بخواهد بيان كند از طريق زبانش بيـان مـى              
السالم اينها لـسان اللّـه       كيست؟ رسول اكرم و على بن ابيطالب و چهارده معصوم عليهم          

  .هستند
هر كس ادعا كند كه يك كلمه از احكام دين و معارف حقّه را از غير طريـق اهـل                    

چه در اعتقـادات، يـا      . السالم دريافت كرده، بداند كه راه را اشتباه رفته است          ت عليهم بي
حتّى يك كلمه، غير از كالم امامـان        . معارف اسالمى و يا اينكه در مسائل اخالقى باشد        

. معصوم باشد، انحراف پيدا كرده است و در اين باب روايات زيادى نقـل شـده اسـت                 
خدا مطلـب را بيـان   . فرمايند از خدا است م هر چه كه مىالسال چرا كه معصومين عليهم 

منتهى از زبانش و زبانش كيست؟ رسول اكرم و على بن ابيطالب اينها لسان اللّه . كند مى
  .هستند
  
  

                                                 
 .ى صغيره  زيارت جامعهـ1
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  .»السالم نفس اللّه است على عليه«
اى پيغمبر به اين مردم بگو شاهد مـن يكـى           : فرمايد در قرآن كريم خداى تعالى مى     

⎯ôو ديگـرى كـسى اسـت كـه علـم كتـاب نـزد او اسـت                   خدا اسـت     tΒ uρ)) … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù= Ïæ 

É((=≈ tG Å3 ø9 $#.1  
انـد كـه منظـور از ايـن         آله نقل كرده   و عليه اهللا اهل سنّت و شيعه از رسول اكرم صلى       

  .السالم است ى شريفه على عليه آيه
ى مباهله است،  كه در آيه2»اَنْفُسنا«منظور از : فرمايند آله مى و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى

السالم است چرا كه ما هر دو از يك درختيم كه اين مضمون را در دعاى ندبه  على عليه
  .خوانيم هم مى

هر جا كه علـى     . گيريم كه نفس پيغمبر، يعنى خود پيغمبر على است         پس نتيجه مى  
مبـر اكـرم   آلـه اسـت و هـر جـا پيغ     و عليـه  اهللا السالم است گوئى پيغمبر اكرم صـلى       عليه
  .السالم است آله است گوئى كه على عليه و عليه اهللا صلى

ãΝدر تفسير برهان در تفسير همين آيه         à2 â‘ Éj‹ y⇔ ãƒ uρ)) ª! $# ((… çμ |¡ ø tΡ 33     كه خدا شـما را
  . اند السالم كرده تعبير به نفس خدا از على عليه. ترساند از نفس خودش مى

  
  
  

                                                 
 .43ى  آيهى رعد سوره ـ1
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š⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9   .61ى ى آل عمران آيه رهسو ))#$
  .30ى ى آل عمران آيه  سورهـ3
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  :سؤال هفتادوهشتم
ضمون است كه اگر پيامبر نبـود خـداى         حديثى به اين م   

الـسالم نبـود     كرد و اگر علـى عليـه       تعالى افالك را خلق نمى    
ى زهرا نبود على و پيامبر    كرد و اگر فاطمه    پيامبر را خلق نمى   

آيا در اينجا حضرت علـى و فاطمـه علّـت           . كرد را خلق نمى  
  وجود پيامبرند يا از باب عظمت على و فاطمه است؟ 

  
  :پاسخ ما

اگـر ماشـينى را     . ر كارى ناقص انجام شود، مثل اين است كه انجام نـشده اسـت             اگ
اگـر خـدا تنهـا      . خورد و جز زحمت چيز ديگرى نيست       كامل درست نكنيد، بدرد نمى    

فرستاد و دين خدا را كسى نبود در حد پيامبرى ادامـه دهـد، البتّـه در حـد                    پيامبر را مى  
داد كسى نبود ادامه دهد ناقص       امبر ادامه مى  ولى در حدى كه پي    . خالفت و سلطنت بود   

داد، تمام مطالب كـه در    آمد قرآن را به مردم مى       اگر پيامبر اكرم مى    فرضاً. فائده بود  و بى 
خواهيـد از    مثالً ركعات نماز را مى    . قرآن بيان نشده، تا مردم بتوانند از آنها استفاده كنند         

ايـم    كه به عنـوان راه و روش اتّخـاذ كـرده           معارف و احكام  . توانيد قرآن پيدا كنيد، نمى   
روزه را شما در ماه رمضان بگيريد، چه بخوريـد و از چـه              . صراحتا در قرآن بيان نشده    
پيامبر هم فرصت بيان تمـام مطالـب را در زمـان خـودش              . امساك كنيد در قرآن نيامده    

ه و بـا    صد و چند غـزوه و جنـگ داشـت         .  سال در بين مردم نبود     23نداشت و بيشتر از     
توانسته تمام احكام را بـراى مـردم         نمى. اند مردم تماس زيادى براى بيان احكام نداشته      
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ى حقايق را به يك نفر بگويد كه بعد از وفات خـودش او بـراى                  بايد همه  طبعاً. بگويد
اگر اين نبود، يعنى اگر . مردم بازگو كند و بعد از وفات دومى، سومى براى مردم بگويد           

  .شد فايده مى دين ناقص بود قرآن بىعلى نبود، 
ممكن بود مردم براى مدتى كوتاه به دين توجه كنند و پاى اين علَم سـينه بزننـد و                   

از اين كارها خيلى شده، از يكصد و بيست و چهار هزار اپيـامبر آثـارى               . بعد تمام شود  
بـود  اگـر علـى ن    . حتّى از حضرت عيسى و موسى هم آثارى باقى نيـست          . نمانده است 

ى زهـرا اگـر      حاال فاطمـه  . رفت لزومى نداشت پيامبر تشريف بياورند و دين از بين مى         
  نبود چطور؟
اگر چنين بطن پاكى و مادر پـاكى نبـود، هـيچ            . ى زهرا مادر يازده امام است      فاطمه

اللّه كـه در     ةبقيباألخص حضرت   . ماند يك از اين يازده امام نبودند و باز دين ناقص مى          
چـون  . كند كند و هدف الهى را پياده مى       آيد و دنيا را پر از عدل و داد مى          ن مى آخرالزّما

وقتـى او بيايـد     . تا به حال آن هدف الهى از نزول قرآن و دين مقدس اسالم پياده نشده              
معنى اينكه اگر على و فاطمه نبودند، پيامبر در ايـن دنيـا             . شود دين صد درصد پياده مى    

شدند اين است كه در اين بـدن در          منظور از اينكه خلق نمى    . شود آمدند، معلوم مى   نمى
شدند، اينكه اين علّت براى او باشد و او علّت بـراى ايـن باشـد                 ى زمين وارد نمى    كره

ى زهرا راضى نيستند كه گفته شود حضرت رسول اكرم و حـضرت              خود فاطمه . نيست
ى زهـرا    فاطمـه . انـد  ى زهـرا در دنيـا آمـده        على عليهماالسالمبه طفيـل وجـود فاطمـه       

عليهاالسالم به قدرى در مقابل پدر و اميرالمؤمنين عليهماالسالم احترام قائل بود، همـان   
چون به هر حال    . پيامبر و على بن ابيطالب بايد احترام قائل باشيم         گونه كه ما در مقابل    

شان هـم   السالم امام اي   پيغمبر اكرم، پيغمبر آن حضرت هم بوده و على بن ابيطالب عليه           
  . بوده است
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  :سؤال هفتاد و نهم
الـسالم   دانـستند حـقّ بـا علـى عليـه      آيا طلحه و زبير مى    
الـسالم   اى باعث انكار حقّ على عليـه  است؟ چه صفت رذيله 

  شد؟ 
  

  :پاسخ ما
ى جبارين و ظالمين و ستمگران وقتى در مقابل اهـل            اى كه همه   همان صفت رذيله  

ى اينها خيلى روشن است آنهـا طالـب          ند آنها هم داشتند پرونده    گيرند دار  حقّ قرار مى  
دهـد،   السالم قرار مى   صفتى كه انسان را در مقابل خدا و پيامبر و على عليهم           . دنيا بودند 

آنها طالب رياست بودند ولى آن قدر       . محبت و حرص دنيا و رياست دنيا است        طمع و 
خواستند وزير دست راسـت و       شوند اما مى  ى پيامبر    آمد كه خليفه   رياستى گير آنها نمى   

ديدنـد  . السالم و پيشنهاداتى دادند    آمدند نزد حضرت على بن ابيطالب عليه      . چپ شوند 
السالم شمع را خاموش     حضرت على عليه  . شود زندگى كرد   السالم نمى  با اين على عليه   

اى كـه در     بودجـه . المال و به اصطالح ما، مال دولـت اسـت          شمع از بيت  : كرد و فرمود  
يك ريال اين پـول مـال پنجـاه و          . ى دارائى مملكت است مال يكايك مردم است        اداره

پنج ميليون جمعيت ايران است اگر كارمندى كوتاهى كند مسئول پنجاه و پـنج ميليـون                
ام حقّ آنها را بـدهم       آمده: گويد حضرت امير رئيس دولت است ولى مى      . جمعيت است 

كنم چون حرف مـا راجـع بـه          نم و اين شمع را خاموش مى      نه آنكه حقّشان را ضايع ك     
ى  اسـتفاده «ماشينهائى كه مـال دولـت اسـت و نوشـته            . مردم و تأمين رفاه مردم نيست     



  ـــــــــــــــــــــــــ   ما پاسخ  شما سؤال  ــــــ
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ى شخصى از اين ماشين بكنى بايد جواب پنجاه و           يعنى اگر استفاده  » اختصاصى ممنوع 
السالم  رت على عليه  حض. السالم خيلى دقيق است    ديدند على عليه  . پنج ميليون را بدهى   

فهميدنـد علـى    هـا نمـى   ها را به مردم نشان داد، چـون خيلـى   دو سه مورد از اين برنامه     
در . السالم است و آمده نزد ايـشان       السالم يعنى چه؟ عقيل برادر حضرت على عليه        عليه

ه        نابينـا و    مـردى اسـت   . هـاى عقيـل پريـده بـود        حديث دارد كه از گرسنگى رنگ بچـ
حضرت آهن را توى آتش گذاشـته و        . المال به من بده    رى بيشتر از بيت   گويد مختص  مى

خواهى برادرت را با آتش بسوزانى؟ حـضرت         آيا مى : عقيل گفت . نزديك دستش آورد  
خـواهى بـرادرت را بـا آتـش جهـنّم            تو چطـور مـى    : السالم فرمودند  اميرالمؤمنين عليه 

 تـو بـا مـردم در حقـوق برابـر            اين كارها معنايش اين است    . بسوزانى تو هم برادر منى    
برادر من هستى و مردم بايد به تو احترام بگذارند و روى سرشان نگاهت دارند               . هستى

به خاطر نسبتى كه با فردى از مسئولين انسان دارد       . اما بيشتر از حقّت نبايد استفاده كنى      
 درسـت اسـت تـو بـرادر مـن هـستى ولـى             . المال را تصاحب كنـد     تواند تمام بيت   نمى

فقرا مردم مسلمان هـم بيـشتر از        . وجودت بيشتر از اين براى مردم مسلمان فايده ندارد        
طلحه و زبيـر  . دهيم المال زياد شد به همه مى كنند اگر بيت المال استفاده نمى  اين از بيت  

السالم اين طور است ولى عثمـان تمـام قـوم و             وقتى اين اوضاع را ديدند كه على عليه       
دهـد و ايـن دو اصـالً بهـم           ار آورده و پـول اضـافه هـم مـى          خويش خـود را روى كـ      

  . خورند، بناى مخالفت را گذاشتند و آن جنگ مفصل جمل را بوجود آوردند نمى
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