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زوجیت مقتضای خلقت می ابشد البتو ابید توجو داشت
کو نوع زن حساب می شود نو فرد حاال مثال اگر زنی پیدا
شود کو از مردىا قوی تر ابشد او فقط یک فردی از افراد
زن ىا می ابشد اما در نوع خملوقات مرد از حلاظ فکر و
توامنندی بدنی از زن قوی تر است و زن از حلاظ
احساسات و عواطف قوی تر است و ىر دو مکمل ىم
ىستند.
مطلب سوم اینکو در مکتب اسالم منی توان دنیا را بدون
آخرت حساب کرد بلکو توأم اب ىم می ابشند ،زندگی
جاوید و دائم است و خمتص بو این دنیا نیست لذا مهو چیز
بر مهنی اساس ابید حماسبو شود ،خب حاال اب توجو بو
مطالبی کو عرض کردمی اسالم بنی زن و مرد تفاوت قائل
شده.
دیروز چند خرب درابره علت تفاوت ارث مرد و زن خواندمی
و امروز نیز یک خربی می خوانیم ،خیلی از مواقع بود کو
زانن خدمت پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو می رسیدند و
فکر می کردند نسبت بو آهنا کم لطفی شده و بو مردىا
عنایت بیشرتی شده اما حضرت جواب می دادند ،یکی از



دیروز چند روایت درابره تفاوت ارث زن و مرد خواندمی
ولی چند مطلب قابل ذکر است:
مطلب اول اینکو ما معتقدمی ىر آنچو کو از طرف پروردگار
متعال تنظیم و تشریع می شود و بوجود می آید مهگی بر
اساس نظام أحسن می ابشد بنابراین نظامی کو خداوند
متعال اب سلسلو مراتب بوجود آورده تکویناً و تشریعاً أحسن
و أتقن و أکمل و أفضل می ابشد و اگر کسی در آن چون
و چرا دارد دلیل بر جهلش می ابشد البتو این یک مطلبی
است کو در فلسفو از آن حبث می کنند ،در انمو  13هنج
البالغو حضرت امری علیو السالم در وصیتی کو بو امام
جمتبی علیو السالم دارد می فرماید فرزند عزیزم دنیا مستقر
منی شود مگر بو آن نظامی کو خداوند متعال برقرار کرده
اگر اشکالی بو نظرت آمد آن را بر جهالت و اندانی
خودت محل کن "فإنک اول ما خلقت جاهلا".

مطلب دوم اینکو خداوند متعال احکام شرع را بر اساس
فطرت و خلقت تنظیم کرده ،زن و مرد خلقةً و فطرةً ابىم
فرق دارند ،مصلحت خداوند متعال اجیاب می کرده کو ىر
کدام از مردىا و زن ىا دارای ویژگی ىای خاصی
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َ
زایدی مطرح شده در عامل انسان ىا و گیاىان و جانوران

آن اخبار این خرب است﴿:دمحم بن علي بن احلسني ِف
(األمايل) عن دمحم بن احلسن ،عن الصفار عن دمحم بن
احلسني بن أيب اخلطاب ،عن احلكم بن مسكني ،عن أيب

خالد الكعيب عن أيب عبد اهلل عليه السلم أن رسول اهلل

صلى اهلل عليه وآله قال :أميا امرأة دفعت من بيت زوجها
شيئا من موضع إىل موضع تريد به صلحا نظر اهلل إليها،

ومن نظر اهلل إليه مل يعذبه ،فقالت أم سلمةَ :ي رسول اهلل
صلى اهلل عليه وآله ذهب الرجال بكل خري فأي شئ

زوجیت وجود دارد و ابالخره "ومن کل شیء خلقنا زوج"
زوج و جفت یعنی ىرکدام ویژگیهایی دارند و مکمل
یکدیگر می ابشند مثال زن و مرد مکمل مهدیگر ىستند و
اگر ىرکدام از زوجنی تنها بودند خلقت انقص بود پس

للنساء ادلساكني؟ فقال عليه السلم :بلى إذا ْحلت ادلرأة
كانت مبنزلة الصائم القائم اجملاهد بنفسه وماله ِف سبيل
اهلل ،فإذا وضعت كان ذلا من االجر ما ال يدري أحد ما

هو لعظمه ،فإذا أرضعت كان ذلا بكل مصة كعدل عتق
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اب خشت و گل ساختو شده می چرخید؟ و مثل شرتی کو
رم می کند بنی صفا و مروه ىرولو می کنید؟ اگر کسی فکر
کند اینطور می فهمد کو غری حکیم این اعمال و جرایانت
را ترتیب داده و مشا رأس و قلو این امور ىستید و پدر مشا
یعنی پیغمرب این دین و آئنی را أتسیس کرده ،خب امام
صادق علیو السالم در جوابش فرمودند کسی کو خداوند او
را گمراه کند و دلش را انبینا کند مهیشو بر حق اشکال
می گرید و حق برایش سنگنی می ابشد و شیطان نیز از این
حالت استفاده می کند و او را گمراه می کند ،کعبو یک
خانو ای است کو خداوند او را وسیلو عبادت قرار داده ات
امتحان کند و ببیند چو کسی می تواند بو این خانو بیاید و
خداوند مردم را ترغیب کرده کو بیایند و کعبو را تعظیم کنند،
کعبو خانو انبیاء اهلی و قبلو ای برای مصلنی است و دو
ىزار سال قبل از خلق زمنی خداوند این خانو کعبو را
ساختو ،...روزی زراره بو امام صادق علیو السالم عرض کرد
ایبن رسول اهلل من پنجاه سال ىست کو خدمت مشا
می رسم و ىنوز احکام حج را بیان می فرمائید و متام
نشده ،حضرت فرمودند خانو ای کو پیش از خلقت عامل
خلق شده خیلی مسائل و احکام دارد ،خالصو ابن أبی
العوجاء مطالب دیگری را نیز ذکر کرد کو دباند برای بعد از
تعطیالت إن شاء اهلل تعالی...

حمرر من ولد إمساعيل ،فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك

كرمي على جنبها وقال :استأنفي العمل فقد غفر لك﴾.2

سند خرب خیلی خوب است.
بنده فکر می کنم ما طلبو ىا خیلی مسئول ىستیم چراکو ما
این مطالب را بو مردم نگفتو امی و اینها را از مستحبات
دانستو امی واقعا اگر اخبار اىل بیت علیهم السالم متاماً برای
مردم ابزگو می شد در زمینو تعلیم و تربیت و فرىنگ و
حرکت اوضاع مردم خیلی تغیری می کرد و غری از اینی
می شد کو االن شاىد آن ىستیم ،مهنی خربی کو خواندمی
یک منونو ای از مطالبی است کو خیلی برای مردم ذکر
منی شود ،خب این دیدگاه خداوند و اسالم نسبت بو زن
می ابشد ،اینکو اىل بیت علیهم السالم فرمودند "أحيوا

أمران" خب مهنی است ابید فرمایشات اىل بیت علیهم
السالم برای مردم بیان شود.
خب و اما خبش دیگری از حبث امروزمان مربوط بو
احتجاج امام صادق علیو السالم اب ابن أبی العوجاء
می ابشد کو خیلی برای ما آموزنده است و بو ما اید
می دىد کو چگونو ابید حرف بزنیم و حبث کنیم ،یک
وقتی مفضل خدمت امام صادق علیو السالم رسید و عرض
کرد ایبن رسول اهلل من در مسجد بودم شخصی بنام ابن
أبی العوجاء آجنا بود و اعرتاضات زایدی داشت منکو حرف
زدم بو من گفت مشا از امام صادق علیو السالم اید بگری ما
خدمت آن حضرت می رومی مهنی حرفها را می زنیم و
ایشان اب اخالق جواب کافی و وافی بو ما می دىد،
حضرت فرمودند بلو مهنی طور است ،حاال مهنی ابن أبی
العوجاء در مکو و در شلوغی مجعیتی کو در حال طواف و
اجنام حج بودند خدمت امام صادق علیو السالم رسید و
اینجور گفت کو؛ ات کی این خرمن را مشا می کوبید؟ و ات
کی بو این سنگ پناه می برید؟ و بو دور این خانو ای کو
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واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحم و آله الطاهرين
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حدیث  ،3ط اإلسالمیة.
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