پرسش  :خداوند متعال ،موجودات شرّ را براي چه آفريده است؟

اشاره« :مفضل بن عمر جعفي» از شاگردان جليل القدر امام جعفر صادق مي باشد که روزي از شنيدن سخنان
کفرآميز ابن ابي العوجاء و همراهانش در انکار خداوند به خشم آمده ،اندوهگين در محضر امام صادق وارد شد.
حضرت در جواب ايشان -طي چهار مجلس  -حکمتهايي از خداوند متعال را در شگفتي هاي آفرينش جهان و
موجودات به شرح ذيل بر او امالء فرمودند:
مجلس اول  :شگفتي هاي آفرينش انسان
مجلس دوم  :شگفتي هاي آفرينش حيوان
مجلس سوم  :شگفتي هاي آفرينش طبيعت
مجلس چهارم  :ناماليمات و مصائب
حاصل اين نشست هاي اعتقادي ،اثر گرانسنگي است به نام «توحيد مفضل» که به لطف خداوند متعال ،در اختيار
عالقمندان مي باشد و مي توانند آن را از کتاب فروشي هاي معتبر شهر خود تهيه نمايند.
ابتدا پاسخ پرسش مذکور را از مجلس چهارم اين کتاب به دوستان ارائه مي کنيم:
برخي از مردم نادان ،بالهايي را که گاه پديد مي آيند چون :وبا ،يرقان ،تگرگ ،ملخ و  ...بهانه مي گيرند و به انکار آفرينشگر و حکمت و
آفرينش ميپردازند .در پاسخ اين گروه بايد گفت :اگر آفرينشگر حکيم و تدبيرگري در کار نيست ،چرا بيش تر از اين و سخت تر از اين
آفات پديد نمي آيد؟ چرا آسمان بر زمين نمي افتد؟ و زمين فرو نمي رود و متالشي نمي گردد؟ چرا هيچ گاه خورشيد از طلوع کردن باز
نمي ايستد؟ و رودخانه ها و چشمه ساران خشک نمي شوند تا قطره اي آب پديد نيايد؟چرا باد (تا مدتهاي زياد) نمي ايستد تا همه چيز
گنديده و فاسد شود؟ چرا آب آنقدر فوران نمي کند که سرزمين را غرق کند؟ چرا وباها و هجوم ملخ ها و ديگر بالها براي هميشه ادامه
ندارد تا همه چيز در عالم هستي نابود شود بلکه گاه پديد مي آيند و پس از چندي مي روند؟ نمي بيني که جهان هستي از آن بالهاي
بزرگ در امان است و تنها گاه به اين درد و بالهاي آسان گرفتار مي شود؟
اين براي آن است که مردم ،ادب شوند و استقامت يابند.
اين بالها هميشه ادامه ندارد بلکه آنگاه که مردم نااميد مي شوند ،برطرف مي گردند.
وقوع آنها براي مردم ،درس عبرت و موعظه و رفتن و برداشتن آنها نيز رحمت و لطف الهي است.
ملحدان و اصحاب ماني ،حکمت سختي ها و بالهايي را که بر مردم وارد مي شود انکار مي کنند  . ...آنان چنين مي خواهند که انسان
در اين دنيا نبايد هيچ دشواري و باليي بچشد .او بايد همواره خوش باشد .در حالي که اگر انسان اين گونه باشد ،استکبار ،سرمستي و
راحتي ،او را به فساد در دين و دنيا مي کشاند .چنانکه بسياري از رفاه طلبان و کساني که در امن و آسايش رشد مي کنند در اين فساد ها
سقوط مي کنند.
تکمله :همچنين در اين باره آيات و روايات فراواني نيز موجود است ،براي مثال مي توانيد به سوره مبارکه انعام آيه
شريفه  ،424سوره مبارکه بقره آيات شريفه  11و ، 11سوره مبارکه اعراف آيه شريفه 2 1و  ...مراجعه فرماييد.

 کتاب توحيد مفضل -ترجمه نجف علي ميرزايي – صص  14و 1« -4وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِکَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَرَاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَعُونَ :و همانا ما پيغمبراني به سوي امتان پيش از تو فرستاديم ،پس (چون اطاعت نکردند) به بالها و مصيبتها گرفتارشان ساختيم،
شايد به درگاه خدا گريه و زاري کنند».
 «وَلَنَبْلُوَنَکُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَمَرَاتِ وَ بَشِرِ الصَابِرِينَ * الَذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِلَهِ وَإِنَا إِلَيهِ رَاجِعُونَ  :قطعا همه شما را با چيزي از ترس ،گرسنگي ،وکاهش در مالها و جانها و ميوهها ،آزمايش ميکنيم؛ و بشارت ده به استقامتکنندگان!آنها که هرگاه مصيبتي به ايشان ميرسد ،ميگويند :ما از آن خدائيم؛ و به سوي او بازميگرديم».
« -2وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِنِينَ وَنَقْصٍ مِن الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذَکَرُونَ :و فرعونيان را سخت به قحطي و تنگي معاش و نقص و آفت برکشت و زرع مبتال کرديم تا شايد متذکر شوند».

