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 شماره پرسش9 :

تاريخ پرسش1396/6/21 :

سالم بر شما تنها یاران حق
آیا ممکن است توضیح بیشتری در مورد تغییر خلق اهلل بواسطه شیطان بدهید؟ در چه مواردی به
شیطان اجازه داده شده که تغییری بدهد؟ آیا علت تغییر شیطان در خلق ،کار و گناه انسان است؟
چطور میتوان از تغییر و دخالت او در خلق دوری کنیم؟
 پاسخ به پرسش شماره9 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/6/29 :

تردیدی نیست که آفرینش خداوند ِ في �أ ْح َسنِ َت ْقوِي ٍم( تین )4 /یعنی در کمال هماهنگی،
اعتدال و تناسب است و او چیزی را بدون هماهنگی ،اعتدال و تناسب نمیآفریند؛ زیرا چنین
توجه به حکمت ،عدالت و رحمت او ممکن نیست؛ چنانکه فرموده است :الَّ ِذي �أ ْح َس َن
کاری با ّ
كُ َّل شَ ْي ٍء َخ َل َق ُه ۖ( سجده)7 /؛ «کسی که هر چیزی آفرید را نیکو ساخت» و با این وصف،
هر جا مخلوقی بدون هماهنگی ،اعتدال و تناسب یافت میشود ،تردیدی نیست که تحت تأثیر
عوامل ثانوی و اسباب خارجی ،از خلقت اصلی و الهی خود «تغییر» یافته است و این عوامل
ثانوی و اسباب خارجی« ،شیطان» دانسته میشوند؛ چراکه خداوند تغییر خلقت اصلی و الهی را
و َل� أ ِضلَّ َّن ُه ْم َو َل� أ َم ِّن َي َّن ُه ْم َو َل� آ ُم َرنَّ ُه ْم َف َل ُي َب ِّت ُك َّن �آ َذا َن
از اهداف شیطان دانسته و از قول او فرموده استَ :
ا ْل�أنْ َعا ِم َو َل� آ ُم َرنَّ ُه ْم َف َل ُي َغ ِّي ُر َّن َخ ْل َق اللَّ ِه ۚ( نساء)119 /؛ «و هرآینه آنان را گمراه میکنم و هرآینه آنان
را آرزومند میسازم و هرآینه آنان را امر میکنم ،پس گوشهای چهارپایان را میبرند و هرآینه
آنان را امر میکنم ،پس خلقت خداوند را تغییر میدهند»!
از اینجا دانسته میشود که تغییر خلقت خداوندِ  ،م ْن َع َملِ الشَّ ْي َط ِان( مائده)90 /؛ «از کار
شیطان» است و او این کار را به واسطهی حزب و جنود خود انجام میدهد؛ چنانکه به عنوان
مثال ،انسانها را امر میکند ،پس گوش چهارپایان را میبرند و آنها را اخته میسازند و انگور
را به شراب و جنگل را به بیابان تبدیل میکنند و با تولید گازهای گلخانهای هوای زمین
را گرم میگردانند و با آلودن محیط زیست بسیاری از جانداران را از بین میبرند و کارهای
دیگری از این دست انجام میدهند که همگی تغییر خلقت خداوند به امر شیطان هستند؛
همچنانکه تغییر خلقت خداوند در انسان نیز میتواند به سادگی از طریق إغواء پدر و مادر و
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بازداشتن آن دو از رعایت احکام خداوند در تغذیه ،زناشویی و بارداری انجام شود؛ زیرا بسیاری
از اختالالت جسمانی فرزند ،ناشی از کوتاهی پدر و مادر یا برخی اجداد او در رعایت همین
احکام است که با وسوسههای شیطان انجام شده و خود را در بدن فرزند نشان داده و این
چیزی است که خداوند آن را «شرکت شیطان در اوالد» دانسته؛ چنانکه خطاب به او فرموده
وشَ ا ِر ْك ُه ْم ِفي ا ْل� أ ْم َو ِال َوا ْل� أ ْو َلا ِد( إسراء)64 /؛ «و با آنان در اموال و اوالد شریک شو»
استَ :
و این نکتهی بسیار مه ّمی است که عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی آن را
تبیین فرموده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َع ْن َق ْو ِل اللّ ِه َتعٰالیٰ لِلشَّ ْی ِ
<وشَ ا ِر ْك ُه ْم ِفي ا ْل� أ ْم َو ِال َوا ْل� أ ْو َلا ِد>،
طانَ :
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َفقا َل� :إِ َّن في � ْموالک ْم � ْموالا للشَّ ْیطان َو �إ َّن في � ْولاد ُک ْم � ْولادا للشَّ ْیطان ،قل ُتَ :و
ف َی ُکو ُن ٰذلِكَ ؟! قا َل� :إِ َّن الشَّ ْیطا َن ُیشا ِر ُک ُک ْم ِفي ک َْس ِب ُک ْم �إِ ْذ َی�أْ ُم ُر ُک ْم َف َت ْک ِذ ُبو َن َو
َک ْی َ
ْ
س بِالْ ِ
باطلَِ ،ف إ�ِذا َف َع ْل ُت ْم
تُ َدلِّ ُسو َن و َت ُغ ُّرو َن َو َتغُشُّ و َن َو تُخْ ِس ُرو َن الْ ِمیزا َن َو َت�أ ُکلُو َن �أ ْموا َل النّا ِ
وج بِ�أ ْموالِ ُک ْم َف َت ْن ِک ُحو َن الْ َحرا َم َو تُ ْن ِفقُو َن
ٰذلِكَ ُیشا ِر ُک ُک ْم ِفي �أ ْولا ِد ُک ْم �إِ ْذ َت ْس َت ِحلُّو َن الْف ُُر َ
وال َو ا ْل� أ ْولا ِدَ ،فاتَّقُوا اللّ َه ِفي َم ِ
الْ َحرا َم َو تُولِدُو َن الْ َحرا َمَ ،ف ُیشا ِر ُک ُک ْم ِفي ا ْل� أ ْم ِ
کاس ِب ُک ْم َو
َمنا ِک ِح ُک ْم و لا َت َّت ِخ ُذوا الشَّ ْیطا َن شَ رِیکاً»؛ «از منصور دربارهی سخن خداوند بلندمرتبه
خطاب به شیطان پرسیدم که فرموده است< :و با آنان در اموال و اوالد شریک شو>،
پس فرمود :هرآینه در اموال شما اموالی برای شیطان است و هرآینه در اوالد شما
اوالدی برای شیطان است ،گفتم :این چطور میشود؟! فرمود :هرآینه شیطان با شما
در کسبتان شریک میشود ،هنگامی که شما را امر میکند ،پس دروغ میگویید و
تدلیس میکنید و فریب میدهید و غش مینمایید و از ترازو میکاهید و اموال مردم
را به باطل میخورید ،پس چون این کار را انجام دادید با شما در اوالدتان شریک
میشود؛ چراکه فروج را با اموالتان حالل میگردانید ،پس با حرام نکاح میکنید و با
حرام نفقه میدهید و با حرام متولّد میسازید ،پس با شما در اموال و اوالد شریک
میشود ،پس از خداوند دربارهی درآمدها و ازدواجهاتان پروا کنید و شیطان را شریک
نگیرید»!

همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َع ْن َق ْو ِل اللّ ِه َتعٰالی ٰ ِفي الشَّ ْی ِ
ين َي َت َولَّ ْونَ ُه
طان�< :إِنَّ َما ُس ْل َطانُ ُه َع َلى الَّ ِذ َ
َ
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ین َی َت َولَّو َن �أ ْولِیائَ ُه َو ُیشْ ِرکُونَ ُه ِفي
ين ُه ْم بِ ِه ُمشْ ِركُونَ>َ ،فقا َل� :إِنَّما َی ُسو ُد َع َلی الَّ ِذ َ
َوالَّ ِذ َ
ف ُیشْ ِرکُونَ ُه ِفي �أ ْموالِ ِه ْم َو �أ ْولا ِد ِه ْم؟ َفقا َلُ :ی ِطی ُعونَ ُه ِفیما
�أ ْموالِ ِه ْم َو �أ ْولا ِد ِه ْم ،قُ ْل ُتَ :ک ْی َ
َی�أْ ُم ُر ُه ْم بِ ِه َف َی ْک َت ِس ُبو َن بِ ِه �أ ْموالا ً َو �أ ْولاداً َف إ�ِذا َف َعلُوا ٰذلِكَ َی�أْتِي �أ َح َد ُه ْم َف ُی ِ
قاس ُم ُه َف َیقُو ُلٰ :هذا
لِي لِ�أنِّي �أ َم ْرتُكَ بِ ِه َو ٰهذا لَكَ لِ�أنِّي لَ ْم �آ ُم ْر َك بِ ِه َف َی�أْ ُخ ُذ ن َِص َیب ُه ِم ْن ال� أ ْم ِ
وال َو ال� أ ْولا ِد ثُ َّم
َی ْس َت ِعی ُن بِ ِه َع َلی اللّ ِه َو �أ ْولِیائِ ِه �إِنَّ ُه َع ُد ٌّو ُم ِض ٌّل ُم ِبي ٌن»؛ «از منصور دربارهی سخن خداوند

بلندمرتبه راجع به شیطان پرسیدم که فرموده است< :سلطهی او تنها بر کسانی
است که والیت او را میپذیرند و کسانی که او را شریک میگیرند> (نحل،)100 /
پس فرمود :او تنها بر کسانی حکم میراند که والیت اولیاء او را میپذیرند و او را در
اموال و اوالد خود شریک میسازند ،گفتم :چگونه او را در اموال و اوالد خود شریک
میسازند؟ پس فرمود :از او در چیزی که آنان را به آن امر میکند اطاعت میکنند،
پس با آن اموال و اوالدی به دست میآورند ،پس چون این کار را انجام دادند به نزد
یکی از آنان میآید و با او قسمت میکند ،پس میگوید :این برای من است؛ چراکه
من تو را به آن امر کردم و این برای توست؛ چراکه من تو را به آن امر نکردم ،پس
سهم خود را از اموال و اوالد میگیرد ،سپس از آن بر ض ّد خداوند و اولیاء او بهره
میبرد ،او به راستی دشمن گمراه کنندهی آشکاری است»!

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

