
 

 

 

)س( ءاحوزه علمیه ی الزهر  

 

کتاب عدل الهی نوشته ی استاد 

 شهید مرتضی مطهری .

بخش 9این کتاب دارای 

صفحه می باشد که در مورد 316و

ید حل مشکل،تبعیض ها،شرور،فوا

میرها،مجازات های شرور،مرگ و

اخروی،شفاعت وعمل خیر از غیر 

مسلمان صحبت کرده اند که هر 

کدام دارای زیرشاخه های جالب 

می  ومتنوع وبیشتر سواالت جوانان

 باشد.

 

 استاد در مقدمه ی این کتاب چنین

بیان می کنند که:عصر ما 

 ازنطردینی ومذهبی خصوصا برای

طبقه جوان عصراضطراب ودودلی 

وبحران است.مقتضیات عصر 

 وزمان یک سلسله تردیدها وسوال

هابه وجود آورده وسواالت کهنه 

وفراموش شده را نیزاز نو مطرح 

ساخته است.آیا باید ازاین شک 

ه وتردیدهاوپرس و جوها که گاهی ب

 حد افراط می رسدمتاسف وناراحت

تی بود؟به عقیده من هیچ گونه ناراح

ندارد.شک مقدمه 

یقین،پرسش،مقدمه 

وصول،واضطراب،مقدمه آرامش 

 است.شک معبر خوب والزمی است

 هرچند منزل وتوقفگاه نامناسبی

است.اسالم که این همه دعوت به 

منی طور ضتفکر وایقان می کند،به 

ل می فهماندکه حالت اولیه بشر،جه

وشک و تردیداست وبا تفکر 

 واندیشه صحیح بایدبه سرمنزل

 ایقان و اطمینان برسد.



 

 

 

 

 

 

 

وشقاوت،درجات  هریک از سعادت.1

دت در یک ومراتبی دارد؛نه اهل سعا

درجه ومرتبه اند ونه اهل شقاوت.این 

مراتب وتفاوتها،درباره ی اهل بهشت به 

ودرباره اهل جهنم به «درجات»عنوان

 تعبیرمی شود.«  درکات»عنوان

چنین نیست که همه اهل بهشت از اول .2

به بهشت بروند؛همچنان که همه اهل 

نیستند؛یعنی برای همیشه در «خالد»جهنم

مانند.بسیاری از بهشتیان جهنم باقی نمی 

آنگاه به بهشت خواهند رفت که دورانهای 

بسیار سختی از عذاب دربرزخ یا آخرت 

تحمل کنند.یک نفر مسلمان وشیعه باید 

بداندکه فرضا ایمان سالمی باخود 

 ببرد،اگرخدای ناخواسته دردنیا مرتکب

وظلم ها وجنایت فسقها وفجورها

هابشودمراحل بسیار سختی رادرپیش 

 بعضی از گناهان،خطر باالتری دارداردود

 واحیانا موجب خلوددرآتش است.

افرادی که به خدا وآخرت ایمان .3

ندارند،طبعا هیچ عملی را به منظور باال 

رفتن به سوی خدا انجام نمی دهند،وچون 

به این منظور انجام نمی دهند قهرا سبرو 

 سلوکی ازآنها به سوی خدا وعالم آخرت

 صورت نمی گیرد.

 ند واعمالیدارافرادی که به خدا ایمان .4

ر ودانجام می دهندبا انگیزه تقرب به خدا

کار خودخلوص نیت دارند،عمل آنها 

ش واستحقاق پادا مقبول درگاه الهی است

وبهشت می یابند اعم از آنکه مسلمان 

 باشند یا غیرمسلمان.

 

مسلمانان وسایر اهل توحید واقعی .5

رنامه شوندوبه باگرمرتکب فسق و فجور 

ای عملی الهی خیانتکنند مستحق عذاب ه

طوالنی دربرزخ وقیامت خواهند 

بودواحیانا به واسطه بعضی از 

گناهان،مانند قتل مومن بی گناه 

 عمدا،برای ابد درعذاب خواهند ماند.

اعمال خیر افرادی که به خداوقیامت ایمان .6

ندارندواحیانا برای خدا شریک قایلند موجب 

واحیانا رفع عذاب آنها خواهد بود. تخفیف  

نی سعادت وشقاوت تابع شرایط واقعی وتکوی.7

 است نه شرایط قراردادی.

 آیات وروایاتی که داللت می کند خداوند عمل.8

سن صالح وخیررا قبول می فرماید تنها ناظر به ح

ر فعلی اعمال نیست،از نظر اسالم،عمل،آنگاه خی

که از دو جهت حسن  وصالح محسوب می گردد

 داشته باشد:جهت فعلی وجهت فاعلی.

آیات وروایاتی که داللت می کند .9

اعمال منکران نبوت یا امامت مقبول 

 نیست،ناظر به آن است که آن انکارها

از روی عناد ولجاج وتعصب باشد،اما 

 انکارهایی که صرفا عدم اعتراف است

ومنشأ عدم اعتراف هم قصور است نه 

مورد نظر آیات وروایات تقصیر،

نیست.اینگونه منکران ازنظر قرآن 

 کریم،مستضعف ومرجون ألمرهللا به

 شمار می روند.

لی به نظرحکماء اسالم از قبیل بوع.10

ه وصدرالمتألهین،اکثریت مردمی که ب

حقیقت اعتراف ندارند قاصرند نه 

 مقصر،چنین اشخاصی اگر خدا شناس

به هرچند -نباشند معذب نخواهند بود

 واگر خداشناس-بهشت هم نخواهند رفت

عملی باشندوبه معاد اعتقاد داشته باشندو

 خالص قربة إلی هللا انجام دهند پاداش

نیک عمل خویش را خواهند گرفت.     

وند تنها کسانی به شقاوت کشیده می ش

 که مقصر باشند نه قاصر.

 

 


