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اکثر پدیدهها و وقایع بهصورت مطلق خوب و یا بد نمیباشند بلکه ترکیبی از
خوبی و بدی در آنها نهفته است .فتنهها نیز ازجمله پدیدههاییاند که برای
عدهای منشأ خوبی و برای عدهای منبع ناخوشایندی و خسران و یا هم برای
عدهای شاید در عین زمان هم پرمنفعت و هم پرضرر باشد چنانکه قول رسول
اکرم  بر این گواه است:

َعن عَائشَ َة َ زوج النَّبي ؛ قَالَتَ :سأَلت َرسو َل الله َ عن
َّ
الطاعون ،فَأَخب َ َ نر َ « :أن َّه ع َ َذاب يَب َعثه اللَّه عَلَى َمن يَشَ اءَ ،و َأ َّن الل َّ َه َج َعلَه َرح َمة
للمؤمن َين ،لَي َس من َأ َحد يَقَع َّ
الطاعون فَيَمكث ف ب َلَده َصابرا محتَس با يَعلَم َأن َّه
ال يصيبه اال َما َكتَ َب اللَّه لَه االَّ كَ َان لَه مثل َأجر شَ هيد»( .بخاری ح .ا،.
ِ
ِ
 ۶۵۲–۴۹۱ه ،حديث)4343 .
ترجمه :عايشه  همسر گرامی نبيی اكرم  میگويد :از رسولالله
 درابره طاعون پرس يدم .فرمود« :هماان طاعون ،عذابيی است كه خداوند
بر هركس كه بخواهد ،میفرس تد .و ابيد دانست كه خداوند أن را برای
مؤمنين ،رحمت قرار داده است .بنابراین ،هنگام ش يوع طاعون ،هر كس كه
اب شكيباييی و نيت ثواب و این اعتقاد كه هيچ ضرری بدون تقدیر خداوند
به او نمیرسد ،در شهر خود بماند ،اجری همانند اجر شهيد ،به او عنايت
میشود».
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مهم این است که در هنگام فتنهها مردم باید نکاتی را در نظر گیرند تا بتوانند
در هنگام دشواریها ،راه درست را برگزیده و رضایت الله  را کسب نمایند؛
به گونۀ مثال ،در کنار الزمی پنداشتن و مراعات نمودن توصیههای متخصصین
ازجمله مسئولین و متخصصین صحی در هنگام شیوع بیماریها ،انجنیران
ساختمانی ،اقلیمی ،زمینشناسی و غیره در زمان وقوع شرایط وخیمی چون
زلزله ،لغزش زمین و صدمه دیدن ساختمانها و در بعضی شرایط بحرانی دیگر
توصیههای سیاستمداران و سایر متخصصین ،چه این شرایط محدود به مکان
و زمان مشخص و کوچک باشد و چه این حدود وسیع باشند ،با استفاده از عقل
و ارزیابی شرایط ،باید جنبۀ دینی و متالۀای را نیز به یاد داشت ،زیرا تنها تکیه
بر وسایل کارساز نخواهد بود.
الله  میفرماید:

ای َأيهَا الَّذ َین أ َمنوا َأطيعوا الل َه َو َأطيعوا َّالرسو َل َو ُأولی ا َألمر منکم (قرأن،
سوره .النساء ،أيه)۵۹ .
ترجمه :ای کسانی که ايمان أوردهايد اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد
پيغمبر و اولیاالمر از خوداتن را).
وجه ظهور و وقوع این فتنهها و عذابهای الهی در قرآن عظیمالشأن در
سورهها متعدد بیان شده که ازجمله بعضی از این آیهها را با ترجمه و تفسیر
بهصورت خالصه بیان میدار یم:

َظه ََر ال َف َساد ف البَر َوال َبحر ب َما َك َسبَت َأيدي النَّاس ليذيقَهم بَع َض الَّذي
ون (قرأن ،سوره .الروم ،أيه)34 .
َعملوا ل َ َعلَّهم یَرجع َ
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ترجمه :به سبب کارهای که مردم انجام دادهاند ،فساد در خشکی و
درای أشکار شده است ،ات (خداوند) جزای بعضی ازأنچه را که انجام
دادهاند ،به أانن بچشاند ،ابشد که أانن (بهسوی حق) ابزگردند.
تفسیر :ظهور فساد عبارت است از بروز خلل در اشياء؛ مانند بروز
قحطي و خشکسالي ،كمبود ارزاق و اشياء موردنياز عامه ،كثرت خوف و
هراس ،كساد نرخها ،قلت درآمدها ،زدن راهها ،شيوع ستم ،نابرابري،
قتل ،ترور و غير اینها .البته صلاح و رونق كار زمين و آسمان با طاعت
حقتعالي است ،بدینجهت در حدیث شریف آمده است« :بيگمان
برپاداشتن حدي از حدود حقتعالي در زمين ،براي اهل زمين از چهل
روز باراندن باران مفيدتر است» .آري! هرگاه عدالت برپا شد ،خيروبركت
بسيار ميشود ،ازاینروي در حدیث شریف به روایت بخاري و مسلم آمده
است كه رسول خدا فرمودند« :فاجر چون بميرد ،عباد و بلاد و
درختان و چهارپایان همه از شر وي احساس راحتي ميكنند» .آري!
شرك و معاصي سبب ظهور فساد در عالم است و فلسفه وابسته كردن
ظهور فساد به بروز شرك و معاصي این است« :تا خداوند برخي ازآنچه را
كه كردهاند ،به آنان بچشاند» یعني :تا سزاي بخشي از كار و كردارشان
را در دنيا به آنان بچشاند ،قبل از آنكه در برابر تمام كار و كردارشان در
آخرت مجازات شوند« ،باشد كه آنان بازگردند» ،از گناهاني كه در آن
قرار دارند و بهسوي خداوند ﷻ توبه كنند.
پس ،از آیۀ كریمه چنين ميفهميم كه هر فسادي كه درروي زمين
روي ميدهد ،سبب آن ،انحراف از امر خدا ﷻ و شرك و كفر است و فساد
عذابي است كه خداوند متعال آن را نازل ميكند تا انسان بهاشتباه
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خویش در خط سير زندگياش متوجه شده و به راه صلاح بازآید .پس هر
كس دنياي فساد بار امروز را بهدرستي بشناسد ،به نياز انسان عصر حاضر
به اسلام و رحمت آن ،بيشتر پي ميبرد (هروي ع .م ،1341 ،.ص.
.)2114-2112

همینگونه ،در روزگار ما فساد در خشکی و دریا از اثر دستاندازی و
دخالت انسان در امور طبیعی با استفاده از تکنولوژی جدید مانند تغییر دادن
ژن ( )geneنباتات برای ثمر دهی بیشتر ،کیمیایی سازی غذا و رشد انواع
ویروسها و بیماریهایی که درگذشته موجود نبودند ،تغییر و بارور کردن
تخمها بهاصطالح «اصالحشده» که در حقیقت فاسد شدهاند ،ایجاد زلزلههای
مصنوعی و باران مصنوعی با استفاده از تکنولوژی هارپ و سرن و غیره ...
آزمایشهای اتمی در زمین و ابحار و استفادۀ بیشازحد مواد کیمیایی در مواد
خوراکی ،منجر به ایجاد فساد به سطح گسترده شده است .بعید نیست که
اینهمه دستاندازی و تصرف فساد آمیز در ملک خداوند ﷻ باعث آمدن
عذاب از سوی خداوند ﷻ شود تا انسانها را متوجه اشتباهاتی که دارند بکند
تا توبه کرده و بهسوی الله  برگردند.

ون (قرأن ،سوره .هود ،أيه.
َو َما كَ َان َرب ُّ َك ليهل َك الق َرى بظلم َو َأهلهَا مصلح َ
)444
ترجمه( :و ای پيامبر!) پروردگارت چنين نبود که شهرها (و أابدیها) را
به ظلم انبود کند ،درحالیکه اهل أن (افرادی شايس ته و) نيکوکار ابش ند.
تفسیر :خداوند متعال سنت خویش در نابود كردن مردم شهرها را
بيان داشته و ميفرماید« :و هرگز پروردگار تو بر آن نبوده است كه شهرها
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را به ستم هلاك كند درحاليكه مردمانش اصلاحگر باشند» و با یکدیگر
به عدل و انصاف رفتار نمایند .پس خداي عزوجل آنها را بهمجرد شک و
شركشان هلاك نميسازد! تا آنكه فساد در زمين را با شک و شرك
ضميمه نکنند و این از فرط رحمت خداي عزوجل و سهل گيري وي در
حقوق خویش است؛ ازاینجهت ،فقها در هنگام تزاحم حقو ق، 1
حقوقالعباد را بر حقوق الله مقدم ساخته است (هروي ع .م ،1341 ،.ص.
.)1222

یعنی خداوند ﷻ هیچ شهر و قومی را مجازات نمیکند که در آن دیار بر
حقوق بندگان ظلم روا ندارند و توانمندان و زورمندان بر فقرا و ز یردستان به
انواع مختلف ظلم نکنند.
در عصر حاضر عدهای کوچک حا کم بر تعداد کثیری از مردمانی که در
شهرها و کشورهای مختلف جهان حکومت میکنند انواع ظلمها را روا
میدارند و ظلمشان هم ،رنگی دارد که در ظاهر کمک و خیرخواهی مینماید
اما در حقیقت بدتر ین نوع ظلم و فساد است .بارزترین نمونهای آن سود و
نظام سود خوری رایج در جهان است که در آن مردم از سود فرار نمیتوانند و
از مردم سود (ربا) گرفته میشود تا توسط این پدیدهای شوم مبدل به غالمهای
حلقهبهگوش این نظام فاسد شوند که توسط چند خاندان اداره میشود .این
نظام ،حتی با ترفند کمک به سایر کشورها پول میپردازند و به قول خودشان با
« 1تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطالح ،هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی

ایجاد کنند ،بهگونهای که نتوان به هر دو عمل کرد ،به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را
ّ
«متزاح َم ْین» نامند .بهعنوانمثال ،هرگاه دو نفر غرق شده باشند و مکلف قدرت نجات هر

دو را نداشته ،بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد ،در آن صورت ،دو واجب،

«متزاحم» خواهند بود ). (Wikifeqh.ir, 2020
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تکتانه (فیصدی سود) اندک میخواهند که کشورهای رو به توسعه را کمک و
بازسازی نمایند ،ولی چون به نتایج پروژههای این شیطانصفتان و سطح
قرضداری کشورهای مقروض دیده شود آنهایی که دید بصیرت دارند به
اهداف شوم آنها پی خواهند برد و درک خواهند کرد که چگونه این کمکهای
ظاهری ،کشورها و مردم کشورها را بهسوی بردگی سوق میدهد.
ً
بناء ،بر ماست که آنگاهکه متوجه عذاب شدیم باید به سوی الله  رجوع
کرده و خالصانه دعا کنیم که الله  عذاب را از ما دفع نماید .رجوع با اخالص
بهسوی الله  به این معنی است که خاشعانه و با اخالص در رفتار خویش
تغییر بیاوریم ،اعمال صالح را بیشتر انجام دهیم و در ضمن نتیجۀ نیکو و دفع
مصیبت را از الله متعال بطلبیم .البته هرگاه اخالص در کار نباشد شاید مصیبت
برداشته شود ولی رضایت الله  کسب نمیشود.

ون (قرأن ،سوره .الدخان ،أيه)41 .
َّربَّنَا اكشف َعنَّا ال َع َذ َاب اانَّ مؤمن َ
ِ
ترجمه( :أنگاه کافران میگويند) «:پروردگارا! این عذاب را از ما برطرف
کن ،بيیگمان ما ايمان میأوريم».
تفسیر انوار القرآن :ميگویند« :پروردگارا !این عذاب را از ما دور
كن» كه اگر عذاب را از ما دور كني «هرآینه ما مؤمن ميشویم» .روایت
شده است كه مشركان قریش نزد رسول اكرم  آمده و گفتند :اگر
خداوند ﷻ این عذاب را از ما دور گرداند ،ما مسلمان ميشویم .مراد از
عذاب ،گرسنگياي بود كه به سبب آن این دود را ميدیدند (هروي ع .م،.
 ،1341ص.)2113 .
تفسیر کشف الاسرار :و این واقعه قریش را بود كه رسول خدا 
بر ایشان دعاء بد گفت كه :بار خدایا! آنان را به قحطياي همانند
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قحطسالهاي دوران یوسف  گرفتار كن .هفت سال به دعاء رسول،
ایشان را قحط رسيد كه مردارها و استخوانها ميخوردند:

فکان یرى الرجل منهم ما بين السماء و االرض کهيئة الدخان
ابوسفيان آمد و گفت :یا محمد تو به صلۀ رحم ميفرمایي و بر قوم
خویش رحمت نميكني كه از گرسنگى هلاك شدند .دعا كن تا رب
العزت این عذاب گرسنگى و قحط از ما باز برد و ما ایمان آریم ،فذلک
قوله:

ون
َربَّنَا اکشف َعنَّا ال َع َ
ذاب اانَّ مؤمن َ
ِ
قومى گفتند این صفت روز بدر است كه كافران به وقت قتل و قتال از
صعوبت و شدت آن حال ،تاریکى بسر و چشم ایشان درآمد كه بر هوا
همه دود ميدیدند .این است بطشه كبرى كه رب العزت ميفرماید:

ون
يَو َم ن َبطش ال َبطشَ َة الکبرى اانَّ منتَقم َ
ِ
این قول ابن مسعود است كه وي گفت:

خمس قد مضين اللزام و الروم و البطشة و القمر و الدخان
و قومى دیگر گفتند ،دخان نگذشته و در مستقبل خواهد بود ،نشانى
است از نشانههاي مهين قيامت و آن قول ابن عباس و ابن عمر و الحسن
 است كه گفتند :دودى پدید آید ميان آسمان و زمين ،چنانكه
در خانهاى آتشافروزند و پر دود شود ،همه روى زمين پر دود شود و در
خلق پيچد .اما مؤمن را مانند زكامى درگيرد و بيش از آن او را رنج نبوَد
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و بر كافر و منافق صعب باشد ،كه دود در باطن وى شود و از بينى و
گوش و زیر وى بيرون ميآید و ظاهر و باطن وى ميسوزد (انصاري ص.
.)3434-3434

در طول تاریخ اقوام و مردمان بسیاری بودهاند که مصیبت و فتنه ایشان را
ً
رسیده است که اکثرا از کردهای خویش پشیمان نشده و به سمت الله متعال
رجوع نکردهاند ،ولی رجوع و بازگشت با اخالص مجموعی قوم یونس  است
که ایشان را سود بخشید و عذاب از آنها دفع شد.

فَلَو َال كَان َت قَريَة أ َمنَت فَنَ َف َعهَا اي َمانهَا ا َّال قَو َم يون َس ل َ َّما أ َمنوا َكشَ فنَا عَنهم
ِ ِ
ع َ َذ َاب الخزي ف ال َح َياة الدُّن َيا َو َمتَّعنَاهم الَى حين (قرأن ،سوره .يونس ،أيه.
ِ
)89
ترجمه :پس چرا هيچ شهر(و أابدی) ايمان نياورد که ايمانشان سودشان
دهد ،مگر قوم يونس ،چون ايمان أوردند عذاب رسواکننده را در زندگی
دنيا از أنها برطرف کرديم ،و ات مدتی معين أنها را بهرهمند ساختيم.
تفسیر« :چرا هيچ شهري نبود كه اهل آن ایمان بياورد» «آنگاهكه
عذاب را ميبيند و ایمان آن به حالش سود بخشد؟ مگر قوم یونس كه
ایمانشان ،بهعنوان یک استثناء ،در حال مشاهده عذاب پذیرفته شد» .یا
معني این است :پس چرا مردمِ حتي یک شهر از این شهرهایي كه ما
هلاكشان ساختيم ،نبودند كه ایماني بههنگام و عبرتانگيز بياورند ،چنان
ایماني كه براي خدا ﷻ خالص بوده و قبل از مشاهدۀ عذاب وي باشد و آن
را به تأخير نيندازند چنانكه فرعون به تأخير انداخت ،مگر قوم یونس
 كه وقتي »در هنگام مشاهده مقدمات عذاب« ایمان آوردند »به
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ایماني معتبر و صادقانه« عذاب رسواگر را در زندگي دنيا از آنان برطرف
ساختيم «این همان عذابي است كه یونس  نزولش را به آنان وعده
داده بود ،اما آنها عين آن را ندیدند بلکه علامات و نشانههاي آن را كه
ابري سياه و داراي دود غليظي بود ،مشاهده كردند» «و تا مدتي آنان را
بهرهمند ساختيم»( ،البته) بعد از برطرف ساختن عذاب از آنان .داستان
قوم یونس  ،سومين داستان ذكر شده در این سوره پس از داستان
نوح و موسي  است.
قتاده  در تفسير این آیه ،بنا را بر وجه اولي كه در معني آن ذكر
كردیم ،قرار داده و ميگوید« :حالتي كه براي قوم یونس  روي داد،
در امتهاي قبل از آن رخ نداده بود .یعني ایمان مردم هيچ شهري كه
كافر شده و سپس در هنگام مشاهده عذاب ایمان آورده بودند ـ بهجز
ایمان قوم یونس  ،سودمند واقع نگردید ،بنابراین ،خداي عزوجل قوم
یونس  را از این سنت عام كه عدم پذیرش ایمان در هنگام رؤیت
عذاب است ،استثناء كرد .قتاده اضافه ميكند :به ما نقل شده كه
قوم یونس  در نينوا از سرزمين موصل ميزیستند ،پس چون
پيامبرشان را گم كردند ،زیرا وقتي ایمان نياوردند ،او خشمگين از
ميانشان بيرون رفت ،كه خود این ،یکي از نشانههاي آشکار نزول عذاب
بر آنان بود ،در این هنگام ،خداي عزوجل گرایش به توبه را در دلهایشان
افگند پس پوشاكهاي زِبرِ پشمينهاي پوشيده به صحرا بيرون رفتند و
چهارپایان خود را نيز با خود بردند و ميان هر حيواني با فرزندش جدایي
افگندند و چهل بامداد در این حالت بهسوي خداي عزوجل بانگ ناله سر
دادند و فریاد و ضجه حيوانات نيز همراه با آنان زمين را پركرده بود پس
چون خداي عزوجل صدق و راستي را از دلهایشان دریافت و توبه و
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ندامت راستينشان از اعمال گذشتهشان را به علم ظهور دانست ،عذاب را
از آنان برطرف ساخت ،بعد از آنكه عذاب بر آنان فرو آویخته شده و ميان
آنان و نزول نهایي عذاب ،جز اندك زماني باقي نمانده بود .این واقعه در
روز جمعه ،مطابق روز عاشورا اتفاق افتاد (هروي ع .م ،1341 ،.ص.
.)1144-1141

و اینکه بخشی از رجوع به الله  این است تا تغییری در خلق الله  نیاوریم
و در کارهای خویش اصالح نماییم ،زیرا در سنت الله  تغییری نیست و اگر
بنده بخواهد در مخالف سنت خدای متعال گام بردارد و معصیت کند بر ایشان
مصیبت آید.

فَأَقم َوجه ََك للدین َحني ٗفا فط َر َت أللَّه ألَّت فَ َط َر ألنَّ َاس عَلَيهَا َال تَبدي َل لخَلق
ون (قرأن ،سوره .الروم ،أيه.
أللَّه َذَٰ ل َك ألدین ألقَيم َول َ َٰ ك َّن َأكث َ َر ألنَّاس َال يَعلَم َ
)43
ترجمه :پس روی خود را اب حقگراييی (و اخالص) بهسوی دین أور،
فطرت الهيی است ،که (خداوند) مردم را بر أن أفريده است ،دگرگونی در
أفرينش خدا نيست ،این است دین اس توار ،وليکن بيشتر مردم نمیدانند.
تفسیر« :پس رویت را بهسوی این دین »مستقیم« بگردان ،با
حقگرایی «یعنی پایدارانه و استوارانه روی به آن کن ،بیهیچ گرایش
و التفاتی بهسوی غیر آن از ادیان باطل» .این فطرت خداوند »یعنی
خلقت و سرشتی است« که مردم را بر آن آفریده است »یعنی
خداوند ﷻ مردم را بر فطرت اسالم آفریده است و اگر عوارضی در
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آنان پدید نیاید که به سبب آن به کفر گرایند ،آنها بر این سرشت
خود پایدارند پس این فقط دین مستقیم الهی است که با فطرت
بشری منسجم و هماهنگ میباشد .چنانکه در حدیث شریف به
روایت ابوهریره  آمده است« :هیچ نوزادی نیست مگر اینکه
بر فطرت متولد میشود ولی پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا
مجوسی میگردانند» .همچنین در حدیث شریف قدسی به روایت
عیاض آمده است که رسول خدا روزی خطبه میخواندند
و در خطبه خویش به نقل از خدای ﷻ فرمودند« :من همه بندگانم را
حنیف و حقگرا آفریدهام ولی شیاطین بهسوی آنها آمده و آنان را
از دینشان گمراه ساختند و آنچه را که من حالل کرده بودم ،بر آنان
حرام گردانیدند» (هروی ع .م ،1341 ،.ص.)6112-6112 .
این آیه کریمه و احادیث شریف یادشده ،دلیل بر فطری بودن عقیده
توحیدی و سالمت آفرینش اعتقاد در نهاد انسان است پس با تأثیرات محیط،
افکار و القائات انحرافی و موروثی و تقلیدهای باطل دور از سلطه فکر و
اندیشه است که عقیده پاك توحیدی تغییر ميکند.
«در آفرینش الهی تبدیلی نیست» .یعنی آفرینش الهی را با پرستش غیر
وی تغییر ندهید بلکه بر فطرت اسالم و توحید باقی و پایدار بمانید« .دین
استوار این است» .یعنی پایبندی به فطرت ،همانا دین مستقیم و استوار است
«ولی اکثر مردم» همچون کفار مکه در زمان نزول آیه« ،نميدانند» این
حقیقت را تا به آن عمل کنند و آن را در عینیت به کار بندند .چنانکه امروز
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نیز ،اکثریت خلق از این حقیقت جاهلاند که فطرت بشری جز با رویکرد و
گرایش به دین حنیف و پاك توحیدي ،منسجم و هماهنگ نميشود.

نظر ما نیز این است که تغییر در آفرینش الله  و در فطرتی که الله 
برای انسان آفریده است ،میتواند تغییری در انحراف عقیدهای توحید الهی
باشد ،آنچنانکه در باال ذکرشد؛ همچنان تغییر آوردن در فطرت انسان میتواند
به معنی تغییر در رفتار انسان با سایر مخلوقات ،تغییر ساختار بیولوژ یکی
موجودات زنده ،تغییر در اقلیم با تولید بیشتر گازهای گل خانهای و غیره باشد.
تغییرات در آفرینش الله متعال را تحت سؤال دوم در بخش بعدی میتوانید
مفصلتر مطالعه نمایید.

پاسخ به بعضی از سؤاالت
در این بخش به اذن خداوند منان کوشش میکنیم تا برخی از سؤاالت مهم
را بررسی کرده و به آنها پاسخ ارائه کنیم تا دوستان و برادران و خواهرانمان
بتوانند از آن بهرهمند شوند و ما را در دعای خیر به یاد دارند که بیشک خداوند
ﷻ دعای مسلمان در حق مسلمان را اجابت میکند.

 .1توکل واقعی به الله متعال در این شرایط چگونه میباشد؟
در طول تاریخ اسالم ،علمای کرام و بزرگان دین در باب توکل و شرح
حقیقت توکل ،سخنان نغز و ناب برای معاصران خود و آیندگان به یادگار
گذاشتهاند که هریک بهنوبۀ خود ُدری بس گرانبهایند .در اینجا سخنانی چند
از عرفای کرام و بزرگان دین را ذکر میکنیم تا درباره توکل و حقیقت آن
استنادی کرده باشیم به اقوال سلف صالح که پیشگامان دین بودند:
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فضیل عیاض  فرمود :حقیقت توکل آن است که به غیر الله امید ندارد
و از غیر الله نترسد (عطارنیشاپوری 1432 ،ص.)33 .
عبدالله ابن مبارک  گفت :توکل آن نیست که تو از نفس خویش توکل
بینی .توکل آن است که خداوند تعالی از تو توکل داند (عطارنیشاپوری1432 ،
ص!)191 .
جنید  گفت :توکل آنست که خدای را باشی چنانکه پیشازاین که
نبودی ،خدای را بودی (عطارنیشاپوری 1432 ،ص!)433 .
شیخ جعفر خلدی  گفت :توکل استقامت است با خداوند تعالی در هردو
حالت بودونبود آنچه بایسته و نیاز است (عطارنیشاپوری 1432 ،ص.)266 .
با تمسک به اقوال و افعال بزرگان دین و صاحبشر یعت  ،نظر ما
دربارۀ توکل این است :توکل یعنی بر خداوند یکتا حساب کردن! در میان ما،
در عرف عوام مردم ،وقتی میگویند من بر فالن شخص حساب میکنم و یا
من بر تو حساب میکنم ،بدان معنی است که فالن شخص مرا ناامید نمیکند
و یا تو مرا ناامید نمیکنی .وقتی ما بر خالق عالم ﷻ توکل میکنیم یعنی
باالی او حساب میکنیم! و باید بدانیم که او ما را ناامید نمیکند ،چه انسانی که
مخلوق ضعیف است وقتی بار حساب دوستی بر او نهاده شود تا آخرین رمق
حیات بر آن ایستاده خواهد بود که خالف وعده نکرده باشد و دوستش را ناامید
نکند ،حاال که خداوند یکتا قادر مطلق است چطور ممکن است که او متوکل
را ناامید کند؟ پس باید که توکل با یقین باشد و شک را در آن راه نباشد که
ً
توکل بر حق ﷻ با شک حقیقتا نوعی از شرک است .خداوند منان ﷻ ما را در
قرآن خبر میدهد که:

ان يَنصركم أللَّه فَ َال غَال َب لَكم َوان يَخذلكم فَ َمن َذا ألَّذي يَنصركم من
ِ
ِ
ون (قرأن ،سوره .ألعمران ،أيه)463 .
بَعدهۦ َوعَلَى أللَّه فَل َيتَ َوكَّل ألمؤمن َ
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ترجمه :اگر خداوند شما را ایری کند ،هيچکس بر شما پيروز نخواهد
شد ،و اگر شمارا به خود واگذارد وایریاتن نکند پس چه کسی بعد از او
شما را ایری خواهد کرد؟ و مؤمنان ابيد تنها بر خدا توکل کنند.
در این شرایط با در نظر داشت تعلیمات شرع مبین ،آنچه را در توان ما
است باید انجام بدهیم از قبیل تدابیر ایمنی ،نظافت ،احتیاط در تمام احوال،
اقوال ،حرکات و امور و بعد توکل کنیم بر خداوند ﷻ چنانکه در حدیث
شریف داریم که زانوی اشتر را ببند و بعد توکل کن بر الله .

 .2انسان چگونه در خلقت خداوند تغییر آورده است؟
باید بدانیم که هر آنچه حق ﷻ خلق کرده بر اساس حکمت خویش بر
حق خلق کرده است و هر نوع تغییر در خلقت خداوند کاری است باطل.
شاید گذشتگان ما این باطلها را کمتر مشاهده کرده باشند اما در عصر و
زمانی که ما زندگی میکنیم این اباطیل را بیشتر و بهتر درک میکنیم .تغییر
ً
در خلقت چند نوع است که مختصرا به هرکدام اشاره میکنیم ،انشاءالله
العزیز.
الف .فطرت :چنانکه در آیه کریمه هم در باال اشاره شد ،خداوند انسانها
را بر فطرت پا ک یعنی دین اسالم آفریده ولی این انسانها هستند که عقاید
خود را با شرک و کفر و انکار خالق خود ،تغییر دادند.
ب .جنسیت :در قرن  61ما شاهد آن هستیم که با پیشرفت اطالعات و
تکنولوژی جدید و ترقی علم طبابت ،عدهای زیادی از انسانها حتی جنسیت
ً
خود را تغییر میدهند؛ مثال مردها خود را تبدیل به زن و زنها با عملیات
جراحی خود را تبدیل به مرد میکنند .فردی به نام  Chelsea Manningکه
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یک سرباز امریکایی بود و در اصل مرد بود ) (Edward Manningتغییر
جنسیت داد ( )biography.com editor, 2014و ازجمله مشهورتر ین
دوجنسیتیها ) (Transsexualsدر دنیا شناخته میشود.
در برخی از کشورهای جهان حتی قانون ساختهاند که اطفال معصوم و
نادان این حق رادارند که اگر با جنسیت خود راضی نباشند ،درخواست تغییر
جنسیت بدهند و والدینشان و دولت مجبور به برآورده کردن این درخواست
آنها هستند؛ یعنی پسربچه میتواند درخواست کند که او دختر باشد! و با
عمل جراحی اعضای تناسلی او را تغییر داده او را دختر میسازند ،که این
تغییر در خلقت است .البته باید یادآور شد که سن قانونی برای تغییر جنسیت
در کشورهای مختلف فرق میکند ( .)Köhler, 2018لعنهم الله!
ج .حیوانات :چنانکه در باال اشاره شد مسئلهای تغییر جنسیت تنها بر
انسانها مختص نبوده بلکه در ژن حیوانات هم دخالت کردهاند چنانکه
ژنهای دو حیوان متفاوت را مخلوط کرده حیوان سوم به بار آوردهاند که این
هم تغییر در خلقت است ) (Kwok, 2018و ).(Kossakovski, 2017
د .القاء مصنوعی :یکی دیگر از کارهای که تغییر در خلقت است القاء
مصنوعی میباشد .این عمل هم در دامها و حیوانات و هم در انسانها انجام
میشود .تا حدی در این کار ناسزا پیشرفتهاند که یک مرد و زن میتوانند
اسپرم و تخم خود را در رحم زن دیگر (فرد سوم) جاسازی کنند و برای این
کار پول هم پرداخت میکنند تا زنی که زحمت بار حمل طفل را میکشد
بیمزد نماند .این مثالی از تغییر خلقت است که اطفالی به جامعه عرضه
میشود که از صلب پدر و رحم مادر اصلی نیستند!
ه .آبوهوا :تحقیقات علمی و ساختوساز دستگاههای پیشرفته به
انسانها این توان را داده است تا در آبوهوا تغییرات ایجاد کنند .دو پروژهای
بسیار مخوف و خطرنا ک دجالی که روی این موضوع کار میکند ،پروژههای
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هارپ ) (HAARPو سرن ) (CERNهستند .برای معلومات بیشتر لینک
چند ویدیو را در پایان این رساله ضمیمه میکنیم تا دربارۀ این دخالتهای
انسانی و نیروهای دجالی که باعث فساد در زمین و دریا شدهاند ،بیشتر
بدانید.

 .3کدام اصالحات را باید انسان در خود ،جامعه و محیط
خویش بیاورد؟
اصالح در قدم اول فردی است؛ یعنی فرد باید خود را اصالح کند تا بتواند
در قدم دوم محیط و ما حول خود را اصالح کند ،البته نباید منتظر آن بود که
ً
خود را کامل ساخته و بعدا به اصالح جامعه پرداخت ،بلکه میتوان بعدازآنکه
در امر خیری دانش حاصل کرد و دانست که این امر میتواند به نفع سایر افراد
باشد ،به نشر آن امر پرداخت .همچنان در صورت کسب دانش در امر شر باید
سایرین را آ گاه ساخت؛ این چنین در فضاء اجتماعی و محیط انسانی تغییر
مثبت ایجاد میشود.
باید به یاد داشت که خداوند ﷻ متنفر است ازآنچه که میگوییم و بر آن
عمل نمیکنیم و در قرآن خبر میدهد که:

ون* َكب َر َمقتا عن َد أللَّه َأن ت َقولوا َما
ون َما َال ت َف َعل َ
ي َ َٰ أَيُّهَا ألَّذ َین َءا َمنوا ل َم ت َقول َ
ون (قرأن ،سوره .الصف ،أيه)4-1 .
َال ت َف َعل َ
ترجمه :ای کسانی که ايمان أوردهايد! چرا چيزی را میگوييد که عمل
نمیکنيد؟! نزد الله سخت انپس ند (و موجب خشم) است أنکه چيزی را
بگوييد که عمل نمیکنيد.
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و بهترین راه به خاطر اصالح خود ما رجوع به کتاب الله و سنت رسولالله
 است؛ با صدق و خلوص نیت .وقتی این اصالح به میان آید نور او
خودبهخود ماحول را متحول خواهد کرد ،چنانکه اقبال  میفرماید:
خووود بووخووود گووردد در مویوخووانووه بوواز

(الهوری 3 ،عنوان .اللووه الصوووموود)

بوور تووه وی پ وی ومووانووگووان ب وی ن وی واز!

 .4آیا باید از مر یضی (کرونا  )COVID-19و یا هم سایر
مصیبتها بترسیم؟
مؤمن جز ذات پا ک خداوند قهار و جبار ﷻ نباید که از هیچچیز دیگر
بترسد .خداوند در قرآن ما را خبر میدهد که:

ون (قرأن ،سوره.
فَ َال ت َخشَ وهم َوأخشَ ون َو ُألت َّم نع َمت عَلَيكم َول َ َعلَّكم ت َهتَد َ
البقره ،أيه)453 .
ترجمه :پس از أنها نترس يد ،و از من بترس يد ،و ات نعمت خود را بر
شما تمام کنم ،و ابشد که هدايت شويد.
حیرتانگیز و تعجبآور است که از ویروس کرونا که به چشم دیده
نمیشود ترس و هراس وجود دارد و از خداوندی که زمین ،آسمان ،آفتاب،
مهتاب ،کهکشانها ،هفتطبقه آسمان ،عرش و کرسی ،هشت جنت و
هفتدوزخ و باقی هرآن چه در عالمین و کونین دیده میشود و دیده نمیشود
را آفریده است ،ترسی وجود ندارد!
ترس را میتوان با آ گاه ساختن مردم از حقیقت زدود و با ارائۀ تصویر
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حقگرایانه و پرمعنی به جای ترس ،امید را در دل بندگان زنده ساخت؛ باالثر
این آ گاهیای روحانی ،معنوی و طبیعی بندهها درک خواهند که چه کنند تا
رضای الله متعال را به دست بیاورند .این دنیا خواه و یا نا خواه فانی است ،چه
فتنهها باشند و چه نباشند ،ولی در حقیقت این فتنهها محکیاند که بندههای
خالص خداوند را از آنهایی که الله متعال را در زمان دشواری فراموش میکنند
جدا سازند .بندهای مخلص باید تالش نماید که در هر حالتی رضایت الله متعال
را در اولویت قرار بدهد.
الله متعال در سوره مبارک عنکبوت میفرماید:

ون * َولَقَد فَتَنَّا الَّذ َین من
َأ َحس َب النَّاس َأن يت َركوا َأن يَقولوا أ َمنَّا َوهم َال يفتَن َ
قَبلهم فَل َ َيعل َ َم َّن اللَّه الَّذ َین َصدَقوا َول َ َيعل َ َم َّن الكَاذب َين (قرأن ،سوره .العنکبوت،
أيه)4-1 .
ترجمه :أای مردم پنداشتند كه ات گفتند ايمان أورديم رها میشوند و مورد
أزمايش قرار نمیگيرند و بهيقين كسانى را كه پيش از اينان بودند أزموديم ات
خدا أانن را كه راست گفتهاند معلوم دارد و دروغگواین را [نيز] معلوم دارد
افرادی که از کرونا میترسند ،نه ترس طبیعی بلکه ترسی که ذهن و قلب را
همیشه مشغول خود کند و خدا را از یاد وی برد ،در حقیقت از مرگ میترسند؛
مرگی که به ذات خود مخلوق بوده و خواه ناخواه دامنگیر هر موجود زنده
خواهد شد .قرآن ما را خبر میدهد که:

ألَّذي َخل َ َق أل َمو َت َوأل َح َيو َة ل َيبل َوكم َأیُّكم َأح َسن َع َم ٗال َوه َو أل َعزیز ألغَفور
(قرأن ،سوره .الملک ،أيه)1 .
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ترجمه( :همان) کسی که مرگ وزندگی را أفريد ات شما را بيازمايد که
کدامیک از شما نيکوکار تراست ،و او پيروزمند بخش نده است.
اینگونه ترس از مخلوق ،نوعی از شرک است که خداوند یکتا ﷻ از این
شرکهای پوشیده (خفی) ما را نگه دارد و خوف اینها را از دلهای ما بیرون
کند .اقبال میفرماید:
هرکووه رمز مصوووطفی فهمی وده اسووووت
ُ
تو از ین نوه آسووومووان ترسوووی؟ مترس!

(الهوری 3 ،عنوان .در معنی اینکووه
...و توحیوود از الووۀ امراض خبیثووه )

شورک را در خوف مضوومر دیده است
از فراخووای جهووان ترسوووی؟ مترس

و (الهوری ,جاوید نامه 4 ،عنوان.
تمهید زمینی ...-اسووورار معراا را)

و موالنا  میفرماید:
ترس مویی نیسوووت اندر پیش عشوووق

(«موولوی» ،دفتر پنجم ،بخش )23

جملووه قربوواننوود انوودر کیش عشوووق

احادیث نبی کریم در مورد فتنهها و بیماریهای واگیر
(طاعون) و توصیههایی که امروز باید در نظر گرفته شوند:
درباره امراض فراگیر و طاعون ،احادیث زیادی وجود دارند که به چند
حدیث مهم در اینجا بسنده میکنیم .اول اینکه رسولالله  فرمودند:

َعن ُأ َسا َم َة بن َزيد َ عن َرسول اللَّه َ أن َّه قَا َل« :ا َّن َه َذا ال َو َج َع َأو
ِ
السقَ َم رجز عذ َب به بَعض ا ُأل َمم قَبلَكم ،ث َّم بَق َى بَعد اب َألرض ،فَيَذهَب ال َم َّر َة
َّ
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َويَأْتى ا ُألخ َرى ،فَ َمن َسم َع به بأَرض ،فَ َال يَق َد َم َّن عَلَيهَ ،و َمن َوقَ َع بأَرض َوه َو
بهَا ،فَ َال يخر َجنَّه الف َرار منه»( .مسلم ۶۲۴-۶۰۲ ،ه ،حديث)1149 .
ترجمه :اسامه بن زيد  میگويد :رسولالله  فرمود« :این بيماری
(طاعون) عذابيی است که برخی از امتهای گذش ته به أن دچار شدند و
بعدازأن ،روی زمين ابقی ماند .گاهی از بين میرود و گاهی دیگر ،ظاهر
میشود .لذا هرکس شنيد که در سرزمينی ،طاعون وجود دارد ،بدان جا
نرود .و اگر در سرزمينی که در أنجا بسر میبرد ،طاعون ش يوع پيدا کرد،
از ترس أن ،فرار نکند».
این حدیث شریف بهترین راه جلوگیری از شیوع بیماری را به ما
ً
میآموزاند .همین موضوعی را که پیامبر اکرم  به آن امر فرمودهاند ،دقیقا
چیزی است که دنیای امروز آن را عملی میکند .امروز تمام پروازها در
سرتاسر دنیا توقف دادهشده تا مردم نه به شهری بروند که بیماری وجود دارد
و نه هم از شهری که بیماری وجود دارد بیرون شوند.
حدیث دیگری که رسول اکرم دربارۀ وبا و طاعون گفتهاند ،این
است که:

َعن َأنَس بن َمالك َ عن النَّبي  قَا َلَّ « :
الطاعون شَ هَادَة لكل
مسلم (بخاری ح .ا ۶۵۲–۴۹۱ ،.ه حديث)۶38۰ .
ترجمه :انس بن مالك روايت میکند كه نبيی اكرم  فرمود:
«هر مسلمانی كه در اثر بيماريطاعون بميرد ،شهيد است».
برای معلومات بیشتر به لینک سخنرانی کوتاه شیخ یاسر قاضی مراجعه
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کنید) .(Qadhi, 2020همچنان حدیثی را نقل میکنیم که از عملکرد خلیفه
دوم امیرالمؤمنین عمر فاروق  ما را خبر میدهد که در زمان شیوع بیماری
طاعون با مشوره با دیگر اصحاب چه راهی را اختیار کردند:

َعن عَبد اللَّه بن َعبَّاسَ :أ َّن ع َم َر ب َن الخ ََّطاب خ ََر َج الَى الشَّ امَ ،حتَّى
ا َذا كَ َان ب َسرغَ لَقيَه َأهل ا َألجنَادَ :أبو ع َبي َد َة بن ال َج َّراح َو َأص َح ِابه ،فَأَخبَروه َأ َّن
ِال َو َاب َء قَد َوقَ َع ابلشَّ ام ،قَا َل ابن َعبَّاس :فَقَا َل ع َمر :ادع ل المهَاجر َین ا َأل َّول َين
ف َ َد َعوتهم ،ف َاستَشَ َارهمَ ،و َأخب َ َرهم َأ َّن ال َو َاب َء قَد َوقَ َع ابلشَّ ام ،فَاختَلَفوا ،فَقَا َل
بَعضهم :قَد خ ََرج َت َألمر َو َال ن َ َرى َأن تَرج َع عَنهَ ،وقَا َل بَعضهمَ :م َع َك بَقيَّة النَّاس
َو َأص َحاب َرسول اللَّه صَ ،و َال ن َ َرى َأن تقد َمهم عَلَى َه َذا ال َو َابء ،فَقَا َل :ارت َفعوا
عَنى ،ث َّم قَا َل :ادع ل ا َألن َص َار ف َ َد َعوتهم لَه ،ف َاستَشَ َارهم ،فَ َسلَكوا َسبي َل
المهَاجر َینَ ،واختَلَفوا كَاخت َالفهم ،فَقَا َل :ارت َفعوا عَنى ،ث َّم قَا َل :ادع ل َمن كَ َان
هَا هنَا من َمش َيخَة ق َريش من مهَاج َرة ال َفتح ،ف َ َد َعوتهم فَلَم يَختَلف عَلَيه َرج َالن،
فَقَالوا :ن َ َرى َأن تَرج َع ابلنَّاس َو َال تقدمهم عَلَى َه َذا ال َو َابء ،فَنَادَى ع َمر ف النَّاس:
ان مصبح عَلَى َظهر ،فَأَصبحوا عَلَيه ،فَقَا َل َأبو ع َبيدَ َة بن ال َج َّراحَ :أف َرارا من
ِقَدَر اللَّه؟ فَقَا َل ع َمر :لَو غَيركَ قَالَهَا َای َأ َاب ع َبي َد َة َوكَ َان ع َمر یَك َره خ َالفَه ن َ َعم،
ن َف ُّر من قَدَر اللَّه الَى قَدَر اللَّهَ ،أ َر َأي َت لَو كَان َت ل َ َك ابل فَهَ َبط َت َوادای لَه
عدواتَ ن ،احدَاهما ِخَصبة وا ُألخرى جدبة َألَيس ان رعَي َ ِ
ت الخَص َب َة َرعَيتَهَا بقَ َدر
َ ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ
اللَّهَ ،وان َرعَي َت ال َجدب َ َة َرعَيتَهَا بقَدَر اللَّه؟ قَا َل :فَ َج َاء عَبد َّالرح َمن بن َعوف،
َوكَ َان ِمتَغَيبا ف بَعض َحا َجته ،فَقَا َل :ا َّن عندي من َه َذا علماَ ،سمعت َرسو َل
اللَّه ص يَقول« :ا َذا َسمعتم به بأَرض فَ ِ َال ت َقدَموا عَلَيهَ ،وا َذا َوقَ َع بأَرض َو َأنتم بهَا
فَ َال ت َخرجوا ف َراراِ منه» قَا َل :فَ َحمدَ الل َّ َه ع َمر بن الخ ََّط ِ
اب ث َّم ان َص َر َف( .مسلم،
 ۶۲۴-۶۰۲ه ،حديث)1148 .
ترجمه :عبدالله بن عباس  میگويد :عمر بن خطاب  بهسوی
شام حرکت نمود ات اينکه به روس تای سرغ (نزدیکی شام) رس يد و در أنجا
اب مسلماانن شام (فلسطين ،اردن ،دمشق ،حمص و قنصرین) يعنی ابوعبيده
بن جراح  و ایرانش ،مالقات نمود .أانن او را اطالع دادند که بيماری
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طاعون در شام ،ش يوع پيداکرده است .عمر بن خطاب  گفت:
مهاجرین نخس تين را فراخوانيد .راوی میگويد :من أانن را فراخواندم .عمر
بن خطاب اب أنها مشورت نمود و به اطالعشان رساند که طاعون در
سرزمين شام ،ش يوع پيداکرده است .أنها اب یکدیگر ،اختالف کردند.
گروهی گفتند :شما برای انجام مأموريتی أمدهايد و ما معتقديم که نبايد قبل
از انجام أن ،برگردی .گروهی دیگر گفتند :شخصيتهای بزرگ و صحابهی
رسولالله  همراه شما هستند ،ما فکر میکنيم نبايد أانن را به دهان
طاعون بيندازی .عمر  گفت :از نزد من ،بيرون برويد .بعدازأن ،گفت:
انصار را فراخوانيد .من انصار را فراخواندم .از أانن نيز مشورت خواست.
أنها هم مانند مهاجران ،اختالف کردند .عمر  گفت :از نزد من ،بيرون
برويد .بعدازأن ،گفت :ش يوخ قريش يعنی همان مهاجران فتح را فراخوانيد.
راوی میگويد :أانن را فراخواندم .أنها دراینابره ،اختالف نکردند .بلکه
یکپارچه گفتند :رأی ما این است که مردم را برگردانيد و به طاعون ،عرضه
نکنيد .اينجا بود که عمر  در ميان مردم ،اعالن نمود که فردا صبح،
من بر مرکبم سوار میشوم و مسافرم ،شما هم أمادهابش يد.
در این هنگام ،ابوعبيده بن جراح  گفت :أای از تقدیر الهيی ،فرار
میکنيم؟ عمر  گفت :ای ابوعبيده! کاش ،تو این حرف را نمیزدی؛
کسی دیگر این حرف را به زابن میأورد ،گفتنی است که عمر  دوست
نداشت اب ابوعبيده  مخالفت نمايد .بله ،از تقدیر الهيی بهسوی تقدیر
الهيی فرار میکنيم .اگر شتران تو وارد درهای شوند که دو کرانه دارد و یک
کرانهی أن ،سرسبز ،و کرانهی دیگر أن ،خشک و بيی علف ابشد؛ مگر نه
این است که اگر شترانت را در قسمت سرسبز بچرانی ،به تقدیر الهيی
چرانيدهای ،و اگر در کرانهی خشک بچرانی ،ابزهم به تقدیر الهيی
چرانيدهای؟ در این اثنا ،عبدالرحمن بن عوف  که برای انجام کاری
بيرون رفته بود و قبال حضور نداشت ،أمد و گفت :من دراینابره ،علم و
دانشی دارم؛ شنيدم که رسولالله ص میفرمود « :هرگاه ،شنيديد که در
سرزمينی ،طاعون وجود دارد ،بدان جا نرويد و اگر در سرزمينی که شما
در أنجا بسر میبريد ،طاعون ش يوع پيدا کرد ،از ترس أن ،فرار نکنيد».
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راوی میگويد :عمر بن خطاب  بعد از شنيدن این حديث ،الله
متعال را حمد و ثنا گفت و برگشت.
و اینکه رسولالله فرمودهاند که عجب است امر مؤمن 1که مؤمن در
صورت مصیبت با صبر و در صورت نعمت با شکر مستفید میشود.
رابطۀ این حدیث شریف با زمان حال از چند لحاظ است:
اول اینکه با شیوع این بیماری ( )COVID-19و بسته شدن دربهای
مساجد بخصوص مسجد حرم مکی و حرم مدنی مسلمانان بیشازپیش متوجه
شدند که آخر زمان است و رجوع به سوی خداوند ﷻ بیشتر شد؛ ما شاهد این
ماجرا هستیم که بسیاری از مسلمانان توبه کنان رو بهطرف خداوند ﷻ
نهادهاند و به خاطر غفلتها و اشتباهات خود توبه میکنند .این در حقیقت
خود خیری است مصداق این آیه که خداوند ﷻ میفرماید:

فَ َع َسى َأن تَك َرهوا شَ يـٗا َوي َج َع َل أللَّه فيه خَي ٗرا َكث ٗيرا (قرأن ،سوره .النساء،
أيه)48 .
ترجمه :پس چهبسا چيزی را خوش نمیداريد ،و خدا در أن خير
بس يار قرار میدهد.
دوم اینکه هر مشکل و ناراحتی که بر مسلمانان از ناحیه شیوع این بیماری
رسیده و میرسد از تنگی رزق و دیگر مشکالت ،خداوند در بدل هر یک ،اهل
ایمان را ثواب و برکات روزی میکند و از گناهانشان میکاهد .در حدیث شریف
از رسول اکرم  روایت شده است که فرمودند:
َ َ ً ْ ْ
ُ
َ َ َ َ
ألمر ال ُم ْؤمن إ َّن
َ 1و َع ْن أبي َی ْح َیی ُص َه ْیب ْبن س َنان  قال :قال َر ُسول الله ﷺ :عجبا
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ ًَ
َ
َّ ْ
َ َ
ُ َّ َ َ
أ ْم َر ُه کل ُه ل ُه خ ْی ٌرَ ،ول ْی َس ذلك أل َحد إال لل ُم ْؤمن :إ ْن أ َص َاب ْت ُه َس َّر ُاء شک َر فک َان خ ْیرا ل ُهَ ،وإ ْن أ َص َاب ْت ُه
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ً َ
خیرا ل ُه .رواه مسلم.
ضراء صبر فکان
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َعن َأبي َسعيد الخدري َو َأبي ه َری َر َة َ عن النَّبي  قَا َلَ « :ما
يصيب المسل َم من ن ََصب َوال َو َصبَ ،وال هَم َوال حزنَ ،وال َأذى َوال غَم،
َحتَّى الشَّ وكَة يشَ اكهَا ،االَّ َكفَّ َر اللَّه بهَا من خ ََط َاایه»( .بخاری ح .ا–۴۹۱ ،.
 ۶۵۲ه حديثِ .
)۵۲۱۶
ترجمه :ابوسعيد خدری و ابو هریره م گويند :نبيی اكرم
فرمود« :مسلمان ,دچار هيچگونه خس تگ  ,بيماري ،نگران  ،انراحت ،
گرفتاری و غمی نمیشود مگر اينكه خداوند بهوس يله أنها ،گناهانش را
میبخشد .حتی خاری كه به پايش میخلد» (ابعث کفاره گناهانش میشود).


سوم اینکه اگر مسلمانی براثر این بیماری جان خود را از دست بدهد به
َ َ
درجۀ شهدا نائل خواهد آمد که در حق مؤمن خیر در خیر استَ .صدق
رسولالله.

چهارم اینکه اگر جان بهسالمت برد بیشک شکرگزار خواهد بود که

شکرگزاری خود خیر بزرگ است در حق مؤمن.

بحث اینکه خداوند ﷻ ظلم نمیکند ولی همه خیر و شر از
جانب خداوند متعال میباشد
خداوند ﷻ در قرآن میفرماید:

َذَٰ ل َك ب َما قَ َّد َمت َأيدیكم َو َأ َّن ألل َّ َه لَي َس ب َظ َّالم لل َعبيد (قرأن ،سوره .أل
عمران ،أيه)491 .
ترجمه :این عقوبت به خاطر چيزی است که دستهای شما از پيش
فرس تاده است ،وگرنه خداوند هرگز به بندگان خود س تمگر نيست.
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تفسیر« :این »عذاب سوزان« به خاطر کار و کردار پیشین
شماست» و زندگی غرق در گناه و معصیت شما در دنیا ،وگرنه
«خداوند هرگز نسبت به بندگان بیدادگر نیست» پس عذابی که به
شما ميچشاند ،ستم نیست بلکه عین عدالت است (هروی ع .م،.
 ،1341ص.)313 .
بیشک خداوند ﷻ بر بندگان ستمگر نیست و نیازی هم ندارد تا بر بندگان
ظلم کند ولیکن او عادل است و بر اساس اعمال کیفر خواهد داد .هر آنچه
بر مردم میرسد از اعمالشان است و نه از ظلم و یا ستم خداوند ﷻ .چیزی را
که امروز میبینیم عذاب نه ،بلکه هشدار است و رحمت ،تا مردم برگردند
وگرنه عذاب بزرگ و حقیقی همانا در سرای آخرت است که قابلمقایسه با
این عذاب دنیا نیست .خداوند ﷻ در قرآن خبر میدهد که:

ون (قرأن،
ون أل َع َذاب أألَكبَر ل َ َعلَّهم یَرجع َ
َولَنذيقَنَّهم م َن أل َع َذاب أ َألدن َى د َ
سوره .سجده ،أيه)14 .
ترجمه :و يقينا به أانن از عذاب نزدیک (این دنيا) پيش از عذاب بزرگ
(أخرت) میچشانيم ،شايد (أگاه شوند و) ابزگردند.
التماس دعا

و اللهاعلم ابلصواب
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