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 ها دانستنآدر مورد  دیرا که با یموارد :هافتنه
 

کثر پدیده رکیبی از ه تبلک باشندینممطلق خوب و یا بد  صورتبهها و وقایع ا
 که برای اندییهادهیپدها نیز ازجمله . فتنهاستها نهفته خوبی و بدی در آن

برای  و یا هم  ی و خسرانناخوشایندمنبع ای و برای عده منشأ خوبیای عده
قول رسول  کهچنانباشد  پرضررو هم  پرمنفعت شاید در عین زمان هم یاعده

کرم   بر این گواه است: ا
 

ج    َشةَ عَائ  َعن   ي     َزو  ولَ  َسأَل ت  : قَالَت   ؛ النَّب   َعن    الله َرس 

، اع ون  بََرن   الطَّ َّه  : »فَأَخ  َعث ه   عََذاب   َأن ، َمن   عَلَى اللَّه   يَب  َّهَ  َوأَنَّ  يََشاء  َمة   َعلَه  جَ  الل  َرح 

ن يَن، م  ؤ  ن   لَي َس  ل ل م  اع ون   يَقَع   أََحد   م  ك ث   الطَّ َ  ف   فَيَم  ه  ب ا لَد  تَس    َصاب ر  ح  لَم   ب ام  َّه   يَع   َأن

يب ه   ال ال ي ص 
ِ
َّه   َكتَبَ  َما ا الَّ  لَه   الل

ِ
ث ل   لَه   كَانَ  ا ر   م   ،.)بخاری ح. ا. «َشه يد   َأج 

 (4343حديث.  ،ه ۶۵۲–۴۹۱
 

 اللهرسول از: ديگو یم  اكرميی نب ی گرام همسر  عايشه: ترجمه

 وندخدا كه است عذابيی طاعون، هماان»: فرمود. پرس يدم طاعون درابره 

 ایبر  أ ن را خداوند كه دانست ابيد و. فرس تدمی بخواهد، كه هركس بر

 كه كس هر طاعون، ش يوع هنگام ،نیبنابرا. است داده قرار رحمت مؤمنين،

 خداوند رتقدی بدون ضرری هيچ كه اعتقاد این و ثواب نيت و شكيباييی اب

 تعناي او به شهيد، اجر همانند اجری اند،بم خود شهر در رسد،نمی او به

 .«شودمی
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وانند گیرند تا بترا در نظر  یمردم باید نکات هااست که در هنگام فتنه نیمهم ا
 ؛را کسب نمایند و رضایت الله  را برگزیدهراه درست  ،هایدشوار در هنگام

ین متخصصهای مراعات نمودن توصیهالزمی پنداشتن و در کنار ، مثال ۀبه گون
 ان، انجنیر هاشیوع بیماریدر هنگام  مسئولین و متخصصین صحیازجمله 
و غیره در زمان وقوع شرایط وخیمی چون  یشناسنی، زمی، اقلیمیساختمان

شرایط بحرانی دیگر  بعضی ها و درن ساختماندصدمه دیو  زلزله، لغزش زمین
 محدود به مکانچه این شرایط ، و سایر متخصصین مداراناستیسهای توصیه

با استفاده از عقل  ، و زمان مشخص و کوچک باشد و چه این حدود وسیع باشند
تکیه  داشت، زیرا تنها ادیبه جنبۀ دینی و متالۀای را نیز  باید ،و ارزیابی شرایط

 بر وسایل کارساز نخواهد بود. 
 :فرمایدمی الله 
 

ینَ  َأيهَا ای َّذ  وا أ َمن وا ال يع  واَوأَ  اللهَ  َأط  يع  ولَ  ط  س  ر   َوُأول ی الرَّ ن کم   اأَلم   ،قرأ ن) م 

 (۵۹سوره. النساء، أ يه. 
 

اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد  دياای کسانی که ايمان أ ورده: ترجمه

 (.االمر از خوداتن رایپيغمبر و اول
 

ن در أالشالهی در قرآن عظیم هایها و عذابوجه ظهور و وقوع این فتنه
را با ترجمه و تفسیر  هاهید بیان شده که ازجمله بعضی از این آها متعدسوره

 :میدار یمخالصه بیان  صورتبه
 

ر   ال بَر    ف   ال َفَساد   َظهَرَ  يقَه م النَّاس   َأي د ي َكَسبَت   ب َما َوال َبح  َض  ل ي ذ  َّذ ي بَع   ال

ل وا َّه م   َعم  وَن  لََعل ع  ج   (34، أ يه. سوره. الروم ،)قرأ نیَر 
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 و خشکی در فساد اند،داده انجام مردم که کارهای سبب به: ترجمه

 انجام که را ازأ نچه بعضی جزای (خداوند)ات  است، شده أ شکار درای

 .ابزگردند (حق یسوبه)أ انن  که ابشد بچشاند، أ انن به اند،داده
 

 بروز مانند ؛ءاشيا در خلل از بروز است عبارت فساد ظهور :تفسیر

 و خوف كثرت عامه، ازيموردن ءاشيا و ارزاق كمبود ،يسالکخش و قحطي

 نابرابري، ستم، شيوع ها،راه زدن درآمدها، قلت ها،نرخ كساد هراس،

 طاعت با آسمان و زمين كار رونق و صلاح البته  .هانیا غير و ترور قتل،

 مانگبي» :است آمده شریف ثیدر حد جهتنیبد، است يتعالحق

 چهل از زمين اهل براي زمين، در يتعالحق حدود از حدي برپاداشتن

 روبركتيخ شد، برپا عدالت هرگاه !آري .«است مفيدتر باران باراندن روز

 آمده مسلم و بخاري روایت به شریف حدیث در يرونیازا شود،مي بسيار

 و بلاد و عباد بميرد، چون فاجر» :فرمودند رسول خدا كه ستا

  !آري .«كنندمي راحتي احساس وي شر از همه چهارپایان و درختان

 كردن وابسته فلسفه و است عالم در فساد ظهور سبب معاصي و شرك

 را چهازآن برخي خداوند تا» :است این معاصي و شرك بروز به فساد ظهور

 كردارشان و كار از بخشي سزاي تا  :یعني «بچشاند آنان به اند،كرده كه

 در كردارشان و كار تمام برابر در كهآن قبل از بچشاند، آنان به دنيا در را

 آن در كه گناهاني از، «بازگردند آنان كه باشد» ،شوند مجازات آخرت

 .كنند توبه هلالج لج خداوند سويبه و دارند قرار

 زمين يدرروكه  فسادي هر كه فهميممي چنين كریمه ۀآی از پس،

 فساد و است كفر و شرك و هلالج لج خدا امر از انحراف آن، سبب دهد،مي روي

 اشتباهبه انسان تا كندمي نازل را آن متعال خداوند كه است عذابي
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 هر بازآید. پس صلاح راه به و شده متوجه اشيزندگ سير خط در خویش

 حاضر عصر انسان نياز به بشناسد، يدرستبه را امروز فساد بار دنياي كس

ص.  ،1341 ،)هروي ع. م. بردمي پي بيشتر آن، رحمت و اسلام به

2112-2114) . 
 

 و یاندازدست اثر از دریا و خشکی در فساد ما روزگار در گونه،همین
 دادن یریتغ جدید مانند تکنولوژی از استفاده با طبیعی رامو  در انسان دخالت

 انواع کیمیایی سازی غذا و رشد ،( نباتات برای ثمر دهی بیشترgene) ژن
 کردن بارور و تغییر موجود نبودند، درگذشتههایی که بیماریها و ویروس

 یهازلزله ایجاد اند،شده فاسد حقیقت در که «شدهاصالح» اصطالحبه هاتخم
 ...غیره و رنس   و هارپ تکنولوژی از استفاده با مصنوعی باران و مصنوعی

 مواد در کیمیایی مواد ازحدشیب ۀاستفاد و رابحا و زمین در یاتم یهاشیآزما
 که نیست بعید .است شده گسترده سطح به فساد ایجاد به منجر ،خوراکی

 آمدن اعثب هلالج لج خداوند ملک در زیفساد آم تصرف و یاندازدست همهنیا
 بکند دارند که یتاشتباها متوجه را هاانسان ات شود هلالج لج خداوند سوی از عذاب

 برگردند.  الله  یسوبه و دهر ک توبه تا
 

ُّكَ  كَانَ  َوَما ه ل كَ  َرب ل م   ال ق َرى   ل ي  ل هَا ب ظ  ونَ  َوَأه  ل ح  ص  ، أ يه. سوره. هود ،)قرأ ن م 

444)   
 

 را (هایأ ابد و) شهرها که نبود چنين پروردگارت (!پيامبر ای و: )ترجمه

 .ابش ند کوکارين  (و شايس ته افرادی)أ ن  اهل کهیدرحال کند، انبود ظلم به
 

 را شهرها مردم نابود كردن در خویش سنت متعال خداوند :تفسیر

شهرها  كه است نبوده بر آن تو پروردگار هرگز و» :فرمایدمي و داشته انيب
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 گریکدی با و «باشند گراصلاح مردمانش كهيدرحال كند هلاك ستم به را

 وک ش مجردبه را هاآن عزوجل خداي پس .نمایند رفتار انصاف و عدل به

 كشر و کش با را زمين در فساد كهآن تا  !سازدنمي هلاك شركشان

 در يو يريسهل گ وعزوجل  خداي رحمت فرط از این و نکنند ضميمه

 ، 1قحقو تزاحم هنگام در فقها ،جهتنیازا ؛است خویش قوقح

ص.  ،1341 ،)هروي ع. م. است ساخته مقدم الله حقوق بر العباد راحقوق

1222).  

 بر دیار در آن که کندنمی مجازات را یقوم و شهر هیچ هلالج لج خداوند یعنی
 به ردستانیز  و فقرا بر زورمندان و توانمندان و ندارند روا ظلم بندگان حقوق

  .نکنند ظلم مختلف انواع
کم کوچک ایعده حاضر عصر در   در ی کهمردمان از کثیری تعداد بر حا

روا  را هاانواع ظلم کنندیم حکومت جهان مختلف کشورهای و شهرها
 نمایدمی یرخواهیخ و کمک ظاهر در که دارد یرنگ ،هم ظلمشان و دارندمی
 و سود آن اینمونه بارزترین .است دفسا و ظلم نوع نیبدتر  حقیقت در اما

 توانند ودر آن مردم از سود فرار نمی که است جهان در رایج خوری سود نظام
 یهاغالم به مبدل شومای پدیده این توسطتا  شودمی سود )ربا( گرفته  مردم از

این  .شودیم اداره خاندان چند توسط کهشوند   فاسد نظام این گوشبهحلقه
ا پردازند و به قول خودشان ببا ترفند کمک به سایر کشورها پول می یحت، نظام

                                                                            
برای یکدیگر مزاحمتی  حکم است و در اصطالح، هرگاه دو« زحمت»از ماده « تزاحم» 1 

گویند و آن دو حکم را « تزاحم»کرد، به آن  عمل که نتوان به هر دو یاگونهبهایجاد کنند، 
َمْین» دو نفر غرق شده باشند و مکّلف قدرت نجات هر  هرگاه، مثالعنوانبهنامند. « متزاح 

، واجب دو را نداشته، بلکه تنها نجات یک نفر برایش مقدور باشد، در آن صورت، دو
 . (Wikifeqh.ir, 2020) خواهند بود« متزاحم»

https://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
https://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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خواهند که کشورهای رو به توسعه را کمک و صدی سود( اندک میتکتانه )فی
و سطح  صفتانطانیهای این شولی چون به نتایج پروژه ،نمایند یبازساز
ه که دید بصیرت دارند ب ییهاداری کشورهای مقروض دیده شود آنقرض

های این کمک و درک خواهند کرد که چگونه ها پی خواهند برداهداف شوم آن
  .دهدبردگی سوق می یسوبهکشورها و مردم کشورها را  ،ظاهری

 رجوع الله سوی که متوجه عذاب شدیم باید به آنگاهبناًء، بر ماست که 
اخالص  با دفع نماید. رجوع   از ما عذاب را الله  که و خالصانه دعا کنیم کرده

است که خاشعانه و با اخالص در رفتار خویش  معنی اینبه  الله  سویبه
و و دفع نیک ۀبیشتر انجام دهیم و در ضمن نتیج تغییر بیاوریم، اعمال صالح را

مصیبت را از الله متعال بطلبیم. البته هرگاه اخالص در کار نباشد شاید مصیبت 
 ود.شکسب نمی برداشته شود ولی رضایت الله 

 

َّنَا ب ف   رَّ انَّ  ال َعَذاَب  َعنَّا اك ش 
ِ
ن وَن  ا م  ؤ   (41، أ يه. سوره. الدخان ،)قرأ نم 

 

 برطرف ما از را عذاب این !پروردگارا:» (ندي گو یم کافران أ نگاه) :ترجمه

 .«ميأ وریم ايمان ما گمانيیب  کن،
 

 دور ما از را عذاب این !پروردگارا» :گویندمي :انوار القرآن تفسیر

 روایت «.شویممي مؤمن ما هرآینه»كني  دور ما از را عذاب راگ كه «كن

 اگر  :گفتند و آمده  رسول اكرم نزد قریش مشركان كه است شده

 از مراد .شویممي مسلمان ما گرداند، دور ما از را عذاب این هلالج لج خداوند

 ،هروي ع. م.) دیدندمي را دود این آن سبب به كه بود ايگرسنگي، عذاب

  .(2113ص.  ،1341
  خدا  رسول كه بود را قریش واقعه این و: کشف الاسرارتفسیر 

 همانند يايقحط به را آنان !خدایا بار :كه گفت بد دعاء ایشان بر
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 ،رسول به دعاء سال هفت  .كن گرفتار   یوسف دوران يهاسالقحط

 :خوردنديم هااستخوان و مردارها كه رسيد قحط را ایشان
 

 الدخان کهيئة االرض و السماء بين ما منهم لرجلا یرى فکان 
 

 قوم بر و یيفرمايم رحم ۀصله ب تو محمد یا :گفت و آمد انيابوسف

 رب تا كن دعا  .شدند هلاك گرسنگى از كه يكنينم رحمت خویش

 فذلک آریم، ایمان ما و برد باز ما از قحط و گرسنگى عذاب اینت العز

 :قوله
 

َّنَا   ف   َرب انَّ  ال َعذاَب  اَعنَّ  اک ش 
ِ
ن ونَ  ا م  ؤ   م 

 

 از قتال و قتل وقته ب كافران كه است بدر روز صفت این گفتند قومى 

 هوا بر كه درآمد ایشان چشم و بسر تاریکى ،حال آن شدت و صعوبت

 :دیفرمايم تالعز رب كه كبرى بطشه است نیا  .دندیديم دود همه

  

مَ  ش   يَو  َشةَ  نَب ط  ب رى ال َبط    ال ک 
ِ
ونَ  انَّ ا ن تَق م    م 

 

 :است كه وي گفت  مسعود ابن قول این

  

 الدخان و القمر و البطشة و الروم و اللزام مضين قد خمس
 

 نشانى بود، خواهد مستقبل در و هنگذشت دخان گفتند، دیگر قومى و 

 الحسن و عمر ابن و عباس ابن قول و آن قيامت مهين يهاهنشان از است

 كهچنان زمين، و آسمان ميان آید پدید ىدود  :گفتند است كه 

 در و شود پر دود زمين روى همه شود، پر دود و افروزندآتش اىخانه در

 دوَنب   رنج را او آن از بيش و درگيرد زكامى مانند را مؤمن اما  .پيچد خلق
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 و بينى از و شود وى باطن در دود كه باشد، صعب منافق و كافر بر و

)انصاري ص.  سوزديم وى باطن و ظاهر و دیآيم بيرون وى زیر و گوش

3434-3434). 
 

اند که مصیبت و فتنه ایشان را در طول تاریخ اقوام و مردمان بسیاری بوده
کثرًا از کرده خویش پشیمان نشده و به سمت الله متعال  ایرسیده است که ا

 است  ولی رجوع و بازگشت با اخالص مجموعی قوم یونس ،اندرجوع نکرده
 ها دفع شد.که ایشان را سود بخشید و عذاب از آن

 

اَل  يَة   كَانَت   فَلَو  يَمان هَا فَنََفَعهَا أ َمنَت   قَر 
ِ
الَّ  ا

ِ
مَ  ا ا ي ون َس  قَو  نَا أ َمن وا لَمَّ  َعن ه م   َكَشف 

ي   عََذاَب  ز  ن يَا ال َحَياة   ف   ال خ  م   الدُّ نَاه  لَى   َوَمتَّع  ِ
ين   ا أ يه. ، سوره. يونس ،)قرأ ن ح 

89) 
 

 سودشان ايمانشان که نياورد ايمان (یو أ ابد)شهر هيچ چرا پس :ترجمه

 یدر زندگ را رسواکننده عذاب أ وردند ايمان چون يونس، قوم مگر دهد،

 .ساختيم مندبهره را هاأ ن معين مدتی ات و کرديم، برطرف هاأ ن از دنيا
 

 كهآنگاه« »وردبيا ایمان آن اهل كه نبود شهري هيچ چرا» :تفسیر

 كه یونس قوم مگر بخشد؟ سود حالش به آن ایمان و دنبيمي را عذاب

 یا «.شد پذیرفته عذاب مشاهده حال درء، استثنا یک عنوانبه ،ایمانشان

 ما كه شهرهایي این از شهر یک حتي مردمِ چرا پس: است این معني

 چنان بياورند، انگيزعبرت و هنگامبه یمانيا كه نبودند ،ساختيم هلاكشان

آن و باشد وي عذاب ۀمشاهد از قبل و بوده خالص هلالج لج خدا براي كه ایماني

 ونسی قوم مگر ،انداخت تأخير به فرعون كهچنان نيندازند تأخير به را 

 به «آوردند ایمان» عذاب مقدمات مشاهده هنگام در «وقتي كه 
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 برطرف آنان از دنيا زندگي در را رسواگر عذاب» صادقانه و معتبر ایماني

 وعده آنان به را نزولش  ونسی كه است عذابي همان این» ساختيم

 كه را آن هاينشانه و علامات بلکه ندیدند را آن عين هاآن اما بود، داده

 را آنان مدتي تا و»« كردند مشاهده بود، غليظي دود داراي و سياه ابري

 داستان .آنان از عذاب ساختن برطرف از بعد ، )البته(«ساختيم مندبهره

 داستان از پس سوره این در شده ذكر داستان سومين ، ونسی قوم

 .است  موسي و نوح

 ذكر آن معني در كه اولي وجه بر را بنا ،آیه این تفسير در  قتاده

 داد، يرو   ونسی قوم براي كه حالتي» :گویدمي و داده قرار ،كردیم

 كه شهري هيچ مردم ایمان یعني .بود نداده رخ آن از قبل يهاامت در

 جزبه ـ بودند آورده ایمان عذاب مشاهده هنگام در سپس و شده كافر

 قوم عزوجل خداي ،بنابراین ،ردیدنگ واقع سودمند ، ونسی قوم ایمان

 رؤیت هنگام در ایمان پذیرش عدم كه عام سنت این از را  ونسی

 كه شده نقل ما به  :كندمي اضافه قتاده .كرد استثناء ،است عذاب

 چون پس ،زیستندمي موصل سرزمين از نواين در  ونسی قوم

 از خشمگين او نياوردند، ایمان وقتي زیرا د،كردن گم را پيامبرشان

 عذاب نزول آشکار هاينشانه از یکي ،این خود كه ،رفت بيرون ميانشان

شانیهادل در را توبه به گرایش عزوجل خداي ،هنگام این در ،بود آنان بر

 و ندرفت بيرون صحرا به پوشيده ايپشمينه برِ زِ يهاپوشاك پس افگند 

 جدایي فرزندش با حيواني هر ميان و بردند خود با نيز را خود چهارپایان

 سر ناله بانگ عزوجل خداي سويبه حالت این در بامداد چهل و افگندند

 پس بود پركرده را زمين آنان با همراه نيز حيوانات ضجه و فریاد و دادند

 و توبه و دریافت شانیهادل از را راستي و صدق عزوجل خداي چون
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 را عذاب، دانست ظهور علم به را شانگذشته اعمال از نشانيراست ندامت

ميان و شده آویخته فرو آنان بر عذاب كهآن از بعد ،ساخت برطرف آنان از

 در قعهوا این .بود نمانده باقي زماني اندك جز ،عذاب نهایي نزول و آنان 

ص.  ،1341 ،)هروي ع. م. افتاد اتفاق عاشورا روز مطابق ،جمعه روز

1141-1144).  
 

نیاوریم  الله  است تا تغییری در خلق نیا و اینکه بخشی از رجوع به الله 
گر  و تغییری نیست زیرا در سنت الله  ،های خویش اصالح نماییمو در کار ا

ال گام بردارد و معصیت کند بر ایشان مخالف سنت خدای متع در بنده بخواهد
 مصیبت آید.

 

م   هَكَ  فَأَق  ین   َوج  َرَت  َحن يٗفا   ل لد   ط    ف 
 
  للَّه  أ

 
َّت  أ   فََطرَ  ل

 
هَا   لنَّاَس أ يلَ  اَل  عَلَي   ل َخل ق   تَب د 

 
 
َّه   أ ل كَ  لل   َذَٰ

 
ین  أ   لد  

 
ك نَّ  ل قَي  م  أ   َأك ثَرَ  َولَ َٰ

 
ونَ  اَل  لنَّاس  أ لَم  ، أ يه. روملسوره. ا ،)قرأ ن يَع 

43)  
 

 ،أ ور نید یسوبه (اخالص و) ييیگراحق اب را خود یرو پس :ترجمه

 در دگرگونی است، أ فريده أ ن بر را مردم (خداوند) که است، الهيی فطرت

 .دانندینم مردم بيشتر کنيول  اس توار، دین است این نيست، خدا أ فرينش
 

 با بگردان،» مستقیم «دین این یسوبه را رویت پس» :تفسیر

 گرایش هیچیب کن، آن به یرو استوارانه و پایدارانه  ییعن» ییگراحق

ی یعن «خداوند فطرت این «.باطل ادیان از آن غیری سوبه یالتفات و
 ییعن «است آفریده آن بر را مردم که» است یسرشت و خلقت
گر و ستا آفریده اسالم فطرت بر را مردم هلالج لج خداوند  در یعوارض ا
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 سرشت این بر هاآن گرایند، کفر به آن به سبب که نیاید پدید آنان

 فطرت با که است یاله مستقیم دین فقط این پس پایدارند خود

 به شریف حدیث در کهچنان .باشدیم هماهنگ و منسجم یبشر

 کهنیا مگر نیست ینوزاد هیچ»  :است آمده  ابوهریره روایت

 یا ینصران یا ییهود را او مادرش و پدری ول شودیم متولد فطرت بر

 تیبه روا یقدس شریف حدیث در . همچنین«گردانندیم یمجوس
 خواندندیم خطبه یروز رسول خدا که است آمده عیاض

 را بندگانم همه من»فرمودند:  هلالج لجی خدا از نقل به خویش خطبه در و

 را آنان و آمده هاآن یسوبه شیاطین یول امآفریده گراحق و حنیف

 آنان بر بودم، کرده حالل من که را و آنچه ساختند گمراه دینشان از

 .(6112-6112ص.  ،1341 ،)هروی ع. م. «گردانیدند حرام
 

 عقیده بودنی فطر بر دلیل ،ادشدهی شریف احادیث و کریمه آیه این
 محیط، تأثیرات با پس است انسان نهاد در اعتقاد آفرینش تسالم وی توحید
 و فکر سلطه از دور باطلی تقلیدها وی موروث وی انحراف القائات و افکار

 .کندمي تغییری توحید پاك عقیده که است اندیشه
 

 غیر پرستش با رای اله آفرینشی یعن .«نیستی تبدیلی اله آفرینش در»
 دین» .بمانید پایدار وی باق توحید و اسالم فطرت بر بلکه ندهید تغییری و

 است استوار و مستقیم دین همانا فطرت، بهی پایبندی یعن .«است این استوار
کثری ول»  این «دانندنمي»، آیه نزول زمان در مکه کفار همچون «مردم ا

 امروز کهچنان  .بندند به کار عینیت در را نآ و کنند عمل آن به تا را حقیقت
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کثریت نیز،  و رویکرد با جزی بشر فطرت که اندجاهل حقیقت این از خلق ا
 .شودنمي هماهنگ و منسجم توحیدي، پاك و حنیف دین به گرایش

 

 در فطرتی که الله و  ه است که تغییر در آفرینش الل نینیز ا مانظر 
توحید الهی  ایانحراف عقیدهتواند تغییری در می است، برای انسان آفریده

واند تآوردن در فطرت انسان می رییهمچنان تغ ؛که در باال ذکرشدچنانآن ،باشد
 یکیلوژ و یبه معنی تغییر در رفتار انسان با سایر مخلوقات، تغییر ساختار ب

 ه باشد. ای و غیر یر در اقلیم با تولید بیشتر گازهای گل خانهموجودات زنده، تغی
  دیوانتیمدر بخش بعدی  تغییرات در آفرینش الله متعال را تحت سؤال دوم

 . دیینماتر مطالعه مفصل
 

 سؤاالت به بعضی از پاسخ
 

 مهم سؤاالتتا برخی از  میکنیمخداوند منان کوشش  به اذندر این بخش 
 خواهرانمانکنیم تا دوستان و برادران و  ارائهپاسخ ها به آن و را بررسی کرده

اوند خد شکیبیاد دارند که  به شوند و ما را در دعای خیر مندبهرهبتوانند از آن 
 .کندیمدعای مسلمان در حق مسلمان را اجابت  هلالج لج

 

 ؟باشدیم چگونه شرایط ینا در متعال الله به واقعی توکل .1

 شرح و توکل باب در دین رگانبز  و کرام علمای اسالم، تاریخ طول در
 یادگار به آیندگان و خود معاصران برای ناب و نغز سخنان، توکل حقیقت
سخنانی چند  اینجادر  یند.بهاگران بس ُدری خود ۀنوببه هریک که اندگذاشته

 توکل و حقیقت آن دربارهتا  میکنیمذکر  از عرفای کرام و بزرگان دین را
 :بودند ل سلف صالح که پیشگامان دیناقو ا هاستنادی کرده باشیم ب
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فرمود: حقیقت توکل آن است که به غیر الله امید ندارد  فضیل عیاض 
 .(33ص.  1432 ،)عطارنیشاپوری و از غیر الله نترسد

گفت: توکل آن نیست که تو از نفس خویش توکل   ابن مبارکعبدالله 
 1432 ،)عطارنیشاپوری ی از تو توکل داندبینی. توکل آن است که خداوند تعال

 !(191ص. 
ه ک نیازاشیپ: توکل آنست که خدای را باشی چنانکه گفت جنید 

 !(433ص.  1432 ،)عطارنیشاپوری نبودی، خدای را بودی
دو ر گفت: توکل استقامت است با خداوند تعالی در ه شیخ جعفر خلدی 

 .(266ص.  1432 ،)عطارنیشاپوری آنچه بایسته و نیاز است بودونبودحالت 
 ما نظر ، عتیشر صاحبدین و بزرگان  با تمسک به اقوال و افعال 

میان ما،  در !کردن حساب یکتا خداوند بر یعنی توکل: است این توکل ۀدربار 
 یا و کنممی حساب شخص فالن بر من گویندمی وقتی، مردم عوام عرف در
 کندینم دینااممرا  شخص فالن که است معنی بدان ،کنممی حساب تو بر من

 یعنی کنیممی توکل هلالج لج عالم خالق بر ما وقتی  .یکننمی دیناام مرا تو یا و
 چه انسانی که ،کندینم دیناامو باید بدانیم که او ما را ! میکنیم حساب او باالی

ت وقتی بار حساب دوستی بر او نهاده شود تا آخرین رمق مخلوق ضعیف اس
 دیامناخواهد بود که خالف وعده نکرده باشد و دوستش را  هحیات بر آن ایستاد

حاال که خداوند یکتا قادر مطلق است چطور ممکن است که او متوکل  ،نکند
 که نباشد راه آن در را شک و باشد یقین ل باتوک که باید پس کند؟ دیناامرا 

 در را ما هلالج لج منان خداوند .است شرک از نوعی قتاً یحق شک با هلالج لج حق بر توکل
  :که دهدمی خبر قرآن
 

ن
ِ
ك م   ا ر  للَّه   يَنص 

 
ن لَك م    غَال بَ  فاََل  أ

ِ
ك م   َوا

ل  ذ  َّذ ي َذا فََمن يَخ  ل
 
ك م أ ر  ن   يَنص   م  

ۦ   ه  د  َّه   َوعَلَى بَع  لل
 
ن ونَ  فَل َيتََوكَّل   أ م  ؤ  ل م 

 
  (463، أ يه. عمرانأ لسوره.  ،)قرأ ن أ
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 نخواهد پيروز شما بر کسهيچ کند، ایری را شما خداوند اگر : ترجمه

 او از بعد کسی چه پس نکند اتنوایری واگذارد خود به شمارا اگر و شد،

 .کنند توک ل خدا بر تنها ابيد مؤمنان و کرد؟ خواهد ایری را شما
 

 ما توان در را آنچه مبین، شرع تعلیمات داشت نظر در با شرایط ینا در
 احوال، تمام در احتیاط نظافت، ایمنی، تدابیر قبیل از بدهیم انجام باید است

 حدیث در کهچنان هلالج لج خداوند بر کنیم توکل بعد و امور و حرکات اقوال،
 . الله بر کن توکل بعد و ببند را اشتر زانوی که داریم شریف

 

 ؟است آورده تغییر خداوند خلقت در چگونه انسان .2

 بر خویش حکمت اساس بر کرده خلق هلالج لج حق آنچه هر که بدانیم باید
  .باطل ستا کاری خداوند خلقت در تغییر نوع هر واست   کرده خلق حق
 و عصر در اما باشند کرده مشاهده کمتر ها راباطل این ما گذشتگان شاید
 تغییر  .کنیممی درک بهتر و بیشتر را اباطیل این کنیممی زندگی ما که یزمان
 شاءاللهان ،میکنیم اشاره هرکدام به مختصراً  که است نوع چند خلقت در

 .العزیز
 هاانسان خداوند ،شد اشاره باال در هم کریمه آیه در کهچنان فطرت: .الف

ک فطرت بر را  عقاید که هستند هاانسان این ولی آفریده اسالم دین یعنی پا
 .دادند تغییر ،خود خالق رانکا و کفر و شرک با را خود

 و اطالعات پیشرفت با که هستیم آن شاهد ما 61 قرن در  جنسیت: .ب
 جنسیت حتی هاانسان از زیادی ایهعد طبابت، علم ترقی و جدید یتکنولوژ

 اتیها با عملزن و زن به تبدیل را خود مردها مثالً  ؛دهندیم تغییر را خود
 که Chelsea Manning نام به فردی .ندکنمرد می به تبدیل را خود جراحی
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 تغییر (Edward Manning) بود مرد اصل در و بود امریکایی سرباز یک
 نیمشهورتر  ازجمله و (biography.com editor, 2014) داد جنسیت

 .شودیم شناخته دنیا در (Transsexuals) هادوجنسیتی
 و معصوم فالاط که اندساخته قانون حتی جهان یکشورها از برخی در 

گر که رادارند حق این نادان  تغییر درخواستباشند، ن راضی خود جنسیت با ا
 درخواست این کردن برآورده به مجبور دولت و نشانیوالد و دهندب جنسیت

 با و !باشد دختر او که کند درخواست تواندیم پسربچه یعنی ؛هستند هاآن
 این که ،سازندمی دختر را او داده تغییر را او تناسلی اعضای جراحی عمل
 سن قانونی برای تغییر جنسیت باید یادآور شد که . البتهاست خلقت در تغییر

   !الله لعنهم  .(Köhler, 2018) کندیمدر کشورهای مختلف فرق 
 بر تنها جنسیت تغییرای مسئله شد اشاره باال در کهچنان حیوانات: .ج

 کهچنان اندکرده دخالت هم حیوانات نژ در بلکه نبوده مختص هاانسان
 این که اندآورده بار به سوم حیوان کرده مخلوط را متفاوت حیوان دو یهاژن
 .(Kossakovski, 2017)و  (Kwok, 2018) است خلقت در تغییر هم

 القاء است خلقت در تغییر که یکارها از دیگر مصنوعی: یکی القاء د.
 انجام هاانسان در هم و حیوانات و هادام در هم عمل این  .باشدیم مصنوعی

 توانندیم زن و مرد یک که اندشرفتهیپ ناسزا کار ینا در حدی تا  .شودیم
 این برای و کنند یجاساز سوم( )فرد دیگر زن رحم در را خود تخم و اسپرم

 کشدیم را طفل حمل بار زحمت که زنی تا دکننیم پرداخت هم پول کار
 عرضه جامعه به یاطفال که است خلقت تغییر از مثالی این .نماند مزدیب
   !نیستند اصلی مادر رحم و پدر صلب از که شودیم

 به پیشرفته یهادستگاه وسازساخت و علمی تحقیقات وهوا:آب ه.
 ایپروژه کنند. دو ایجاد تغییرات وهواآب در تااست   داده را توان این هاانسان
ک و مخوف بسیار  هایپروژه ،ندکیم کار موضوع این روی که دجالی خطرنا
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 نکیل بیشتر معلومات هستند. برای (CERN) سرن و (HAARP) هارپ
 یهادخالت این ۀدربار  تا میکنیم ضمیمه در پایان این رساله را ویدیو چند

 بیشتر ،اندشده دریا و زمین در فساد باعث که دجالی یروهاین و انسانی
 بدانید.

 

 محیط و جامعه خود، در انسان باید را اصالحات کدام .3
 بیاورد؟ خویش

 

 بتواند تا کند اصالح را خود باید فرد یعنی ؛است فردی اول قدم در اصالح
ه ک ودنباید منتظر آن بالبته  ،کند اصالح را خود حول ما و محیط دوم قدم در

 هبعدازآنک توانیمبلکه  خت،پردابه اصالح جامعه  بعداً ساخته و خود را کامل 
به نفع سایر افراد  تواندیمدر امر خیری دانش حاصل کرد و دانست که این امر 

. همچنان در صورت کسب دانش در امر شر باید رداختپباشد، به نشر آن امر 
گاه  رتغیی انسانی و محیط ء اجتماعیفضا این چنین در؛ ساخت سایرین را آ

 . شودیممثبت ایجاد 
 آن بر و گوییممی که ازآنچه است متنفر هلالج لج خداوندبه یاد داشت که باید 

 :که دهدیم خبر قرآن در و میکنینم عمل
 

ُّهَايَ َٰ   ینَ  أَي َّذ  ل
 
ندَ  ت اَمق   كَب رَ   *َعل ونَ تَف   اَل  َما تَق ول ونَ  ل مَ  َءاَمن وا   أ للَّه   ع 

 
 َما تَق ول وا   أَن أ

 (4-1، أ يه. صفسوره. ال ،)قرأ ن َعل ونَ تَف   اَل 
 

 عمل که گوييدمی را چيزی چرا  !دياأ ورده ايمان که کسانی ای: ترجمه

 را چيزی کهأ ن است (خشم موجب و) انپس ند سخت الله نزد !کنيد؟نمی

 .کنيدنمی عمل که بگوييد
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الله رسول سنت و الله کتاب به رجوع ما خود اصالح به خاطر راه بهترین و
 او نور آید میانه ب اصالح این وقتی  .نیت خلوص و صدق با؛ است 

 :فرمایدیم  اقبال کهچنان، کرد خواهد متحول را ماحول خودخودبه
 

 بوواز خووانووهیووخووود بووخووود گووردد در موو
 عنوان. اللووه الصوووموود( 3 ،)الهوری

 

  !ازیوونوو یبوو مووانووگووانیووپوو یبوور تووهوو 
 

 

 

هم سایر  ای( و COVID-19)کرونا   یضیاز مر  باید یاآ .4
 م؟بترسی هامصیبت

 

ک ذات جز مؤمن  دیگر زیچچیه از که نباید هلالج لج جبار و قهار خداوند پا
 :که دهدیم خبر را ما قرآن در خداوند .بترسد

 

م  تَخ   فاََل  ه  ن  وَ  َشو  َشو  خ 
 
ُت مَّ  أ ك م   ك م  عَلَي   َمت  ن ع   َوأل 

ونَ تَه  َولََعلَّ سوره.  ،)قرأ ن تَد 

  (453، أ يه. البقره
 

 بر را خود نعمت ات و بترس يد، من و از س يد،نتر  هاأ ن از پس :ترجمه

 .شويد هدايت که ابشد و کنم، تمام شما
 

 دیده چشم به که کرونا ویروس از که است آورتعجب و زیانگرتیح
 آفتاب، آسمان، زمین، که خداوندی از و دارد وجود هراس و ترس شودینم

 و جنت هشت کرسی، و عرش آسمان، طبقههفت ها،کهکشان مهتاب،
شود یدیده نمشود و دیده می کونین و ینمعال در هرآن چه باقی و دوزخهفت

 !ندارد وجود ترسی است، آفریده را
گاه ساختن  توانیمترس را  با ارائۀ تصویر  و ردم از حقیقت زدودمبا آ



 محمد حامد و محمد مصطفی نعیمی   عید ❐08

ر االثب ؛امید را در دل بندگان زنده ساخت ،جای ترسه ب گرایانه و پرمعنیحق
گاهی  اتچه کنند  رک خواهند کهدها بنده ای روحانی، معنوی و طبیعیاین آ

چه  ،خواه فانی است بیاورند. این دنیا خواه و یا نا به دسترضای الله متعال را 
های هکه بند اندیمحک هاولی در حقیقت این فتنه ،ها باشند و چه نباشندفتنه

کنند الله متعال را در زمان دشواری فراموش می که ییهاآنخالص خداوند را از 
باید تالش نماید که در هر حالتی رضایت الله متعال  خلصم ایبنده د.نساز جدا 

 اولویت قرار بدهد.در را 
 :دیفرمایممتعال در سوره مبارک عنکبوت  الله

 

تَن ونَ  م  اَل ي ف  َب النَّاس  َأن  ي ت َرك وا أَن  يَق ول وا أ َمنَّا َوه  ن  َولَقَد  فَتَنَّا ا * َأَحس  یَن م  َّذ  ل

ب ينَ  لََمنَّ ال كَاذ  یَن َصَدق وا َولََيع  َّذ  لََمنَّ اللَّه  ال ه م  فَلََيع  ل  ، کبوت. العن سوره ،)قرأ ن قَب 

 (4-1أ يه. 
 

و مورد  دشونیمأ ای مردم پنداشتند كه ات گفتند ايمان أ ورديم رها ترجمه: 

يم ات كسانى را كه پيش از اينان بودند أ زمود نيق ي بهو   رنديگ ینمأ زمايش قرار 

  درا ]نيز[ معلوم دار  نایگودروغمعلوم دارد و  اندگفتهخدا أ انن را كه راست 
 

، نه ترس طبیعی بلکه ترسی که ذهن و قلب را ترسندیم کرونا از که افرادی
؛ ترسندیم مرگ از حقیقت درهمیشه مشغول خود کند و خدا را از یاد وی برد، 

گیر هر موجود زنده بوده و خواه ناخواه دامن  مخلوق خود ی که به ذاتمرگ
 :که دهدیم خبر را ما قرآن  .خواهد شد

 

َّذ ي ل
 
َت  َخلََق  أ ل َمو 

 
ةَ وَ  أ ل َحيَو 

 
ُّك م   ل َوك م  ل َيب   أ وَ  َعَماٗل   َسن  َأح   َأی ل َعز یز   َوه 

 
ل غَف ور   أ

 
 أ

 (1، أ يه. سوره. الملک ،)قرأ ن
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 که بيازمايد را شما ات أ فريد را وزندگی مرگ که کسی (همان: )ترجمه

 .است بخش نده پيروزمند او و تراست، کوکارين  شما از کیکدام
 

 ینا از هلالج لج یکتا خداوند که است شرک از نوعی ،مخلوق از ترساینگونه 
 بیرون ما یهادل از را هانیا خوف و دارد نگه را ما )خفی( پوشیده هایشرک

 :فرمایدمی  اقبال .کند
 

 اسووووت دهیووفهم یهرکووه رمز مصوووطف
ه آسووومووان ترسووو نیو از ت  مترس! ؟ینووُ

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

 

 است دهیشورک را در خوف مضوومر د 
 مترس ؟یجهووان ترسووو یاز فراخووا

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

 

 

 :دیفرمایم  موالنا و
 

 عشوووق شیر پاند سوووتین ییترس مو 
 (23دفتر پنجم، بخش  ،«موولوی)»

 

 عشوووق شیجملووه قربوواننوود انوودر ک 
 

   

 واگیر یهابیماری و هافتنه مورد در کریم نبی احادیث
 :دنشو  گرفته نظر در باید امروز کهیی هاهیتوص و )طاعون(

 

گیر امراض درباره چند  به که دندار  وجود زیادی احادیث، طاعون و فرا
 :فرمودند  اللهرسول اینکه اول .کنیممی بسنده انجیا در مهم حدیث

 

ول   َعن    َزي د   ب ن   ُأَساَمةَ  َعن   َّه   َرس  َّه    الل نَّ : »قَالَ  َأن
ِ
 َأو   ال َوَجعَ  َهَذا ا

قَمَ  ز   السَّ َب  ر ج  ، اأُلَمم   بَع ض   ب ه   ع ذ   د   بَق ىَ  ث مَّ  قَب لَك م  ، بَع  أَلر ض  ةَ  َهب  فَيَذ   اب   ال َمرَّ
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َرى، َويَأْت ى عَ  فََمن   األُخ  ، ب ه   َسم  ، يَق َدَمنَّ  فاَلَ  ب أَر ض  وَ  ب أَر ض   َوقَعَ  َوَمن   عَلَي ه   َوه 

ر َجنَّه   فاَلَ  ب هَا، ن ه   ال ف َرار   ي خ   (1149حديث.  ،ه ۶۲۴-۶۰۲ ،)مسلم. «م 
 

 یماريب  نیا: »فرمود الله رسول: ديگو یم  ديز  بن اسامه :ترجمه

 و شدند دچار أ ن به گذش ته یهاامت از یبرخ که است يیعذاب ( طاعون)

 اهرظ گر،ید یگاه و رودیم نيب  از یگاه. ماند یابق نيزم  یرو ،بعدازأ ن

بدان جا  دارد، وجود طاعون ،یني سرزم  در که ديشن  هرکس لذا. شودیم

 کرد، اديپ  وعيش   طاعون برد،یم بسر أ نجا در که یني سرزم  درو اگر . نرود

 . «نکند فرار أ ن، ترس از
 

 ما به را بیماری شیوع از جلوگیری راه بهترین شریف حدیث این
کرم  پیامبر کهی را موضوع همین .آموزاندمی  قاً یدق ،اندفرموده امر آن به ا

 در پروازها تمام امروز .کندیم عملی آن را امروز یدنیا که است چیزی
 دارد وجود بیماری که ندبرو  شهری به نه مردم تا شدهداده توقف دنیا سرتاسر

  .شوند بیرون ددار  وجود بیماری که شهری از همه ن و
کرم رسول کهی گرید حدیث  نیا اند،گفته طاعون و باو   ۀدربار  ا

 :که است
 

ي     َعن    َمال ك   ب ن   َأنَس   َعن   اع ون   » :قَالَ   النَّب   ل ك ل    َشهَاَدة   الطَّ

ل م   س   (۶38۰حديث.  ه ۶۵۲–۴۹۱ ،)بخاری ح. ا. م 
 

: فرمود  اكرميی نب  كه کندیم روايتمالك  بن انس :ترجمه

 «.است شهيد بميرد، طاعونيبيمار  اثر در كهی مسلمان هر»
 

مراجعه  قاضی یاسر شیخ کوتاه سخنرانی لینک بیشتر به معلومات برای
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که از عملکرد خلیفه  میکنیمهمچنان حدیثی را نقل  (Qadhi, 2020).کنید
که در زمان شیوع بیماری  دهدیمما را خبر  عمر فاروق  نیرالمؤمنیامدوم 

 :اختیار کردند را چه راهی اصحاببا دیگر  مشورهطاعون با 
 

َّه   َعب د   َعن   َمرَ  َأنَّ : َعبَّاس   ب ن   الل اب   ب نَ  ع  لَى َخَرجَ  ال َخطَّ
ِ
ام ، ا  َحتَّى الشَّ

َذا
ِ
غَ  كَانَ  ا ل   لَق يَه   ب َسر  نَاد  األَ  أَه  َدةَ  َأب و: ج  َبي  اح   ب ن   ع  ، ال َجرَّ َحاب ه  وه  فَأَخ   َوَأص   َأنَّ  بَر 

ام ، َوقَعَ  قَد   ال َواَبءَ  لشَّ َمر   فَقَالَ : َعبَّاس   اب ن   قَالَ  اب  ع  : ع  ر ینَ  ل   اد  هَاج  ل ينَ ا ال م   أَلوَّ
، ت ه م  ، فََدَعو  م  تََشاَره  م   فَاس  بََره  ام ، َوقَعَ  قَد   ال َواَبءَ  أَنَّ  َوَأخ  لشَّ تَلَف و  اب   فَقَالَ  ا،فَاخ 
ه م   ض  َت  قَد  : بَع  ر   َخَرج  عَ  َأن   نََرى َوالَ  أَلم  ج  ، تَر  ه م   َوقَالَ  َعن ه  ض   النَّاس   يَّة  بَق   َمَعكَ : بَع 

َحاب   ول   َوَأص  َّه   َرس  َمه م   َأن   نََرى َوالَ  ص، الل ، َهَذا عَلَى ت ق د  تَ : فَقَالَ  ال َواَبء  واار   ف ع 
ع  : قَالَ  ث مَّ  َعن  ى، ت ه م   اأَلن َصارَ  ل   اد  ، فََدَعو  ، لَه  م  تََشاَره  يلَ سَ  فََسلَك وا فَاس   ب 

ر یَن، هَاج  تَلَف وا ال م  ، َواخ  ه م  ت اَلف  وا: فَقَالَ  كَاخ  تَف ع  ع  : قَالَ  ث مَّ  َعن  ى، ار   كَانَ  َمن    ل   اد 
نَا َها ن   ه  َيَخة   م  ن   ش  ق َري   َمش   َرة   م  هَاج  ، م  ت ه م   ال فَت ح  تَل ف   فَلَم   فََدَعو  ه  عَ  يَخ  ، لَي  اَلن   َرج 

عَ  أَن   نََرى: فَقَال وا ج  لنَّاس   تَر  ه م   َوالَ  اب  م  ، َهَذا عَلَى ت ق د  َمر   فَنَاَدى ال َواَبء  : النَّاس   ف   ع 
ن   
ِ
ح   ا ب  ص  ، عَلَى م  وا َظه ر  ح  ب  ، فَأَص  َدةَ  َأب و الَ فَقَ  عَلَي ه  بَي  اح   ب ن   ع  ا :ال َجرَّ َرار  ن   َأف   م 

َّه ؟ قََدر   َمر   فَقَالَ  الل كَ  لَو  : ع  بَي َدةَ  َأابَ  ایَ  قَالَهَا غَي ر  َمر   َوكَانَ    ع  الَ  یَك َره   ع  ،   فَه  خ   نََعم 
ن   نَف رُّ  َّه   قََدر   م  لَى الل

ِ
، قََدر   ا َّه  ب ل   لَكَ  كَانَت   لَو   َأَرَأي َت  الل

ِ
َت  ا ای   فَهََبط   لَه   َواد 

، َواَتن  َما ع د  َداه  ح 
ِ
َبة   ا َرى َخص  بَة   َواألُخ  ن   َألَي َس  َجد 

ِ
َبةَ  َرَعي َت  ا تَهَا ال َخص   قََدر  ب   َرَعي 

، ن   اللَّه 
ِ
بَةَ  َرَعي َت  َوا تَهَا ال َجد  ؟ ب قََدر   َرَعي  َمن   َعب د   فََجاءَ : قَالَ  اللَّه  ح  ف   ن  ب   الرَّ  ،َعو 
ب ا َوكَانَ  تَغَي   ، بَع ض   ف   م  نَّ : فَقَالَ  َحاَجت ه 

ِ
ي ا ن د  ن   ع  ا، َهَذا م  ت   ع ل م  ع  ولَ رَ  َسم   س 

َذا: »يَق ول   ص اللَّه  
ِ
ت م   ا ع  وا فاَلَ  ب أَر ض   ب ه   َسم  ، تَق َدم  ه  َذا عَلَي 

ِ
 ب هَا َوَأن ت م   ض  ب أَر   َوقَعَ  َوا

وا فاَلَ  ج  ر  ا تَخ  َرار  ن ه   ف  دَ : قَالَ  «م  َّهَ  فََحم  َمر   الل اب   ب ن   ع   ،مسلم) .ان َصَرَف  ث مَّ  ال َخطَّ
  (1148حديث.  ،ه ۶۰۲-۶۲۴

 

 یسوبه  خطاب بن عمر: ديگو یم  عباس بنعبدالله  :ترجمه
 أ نجا در و ديرس  ( شام یکینزد) سرغ یروس تا به نکهي ا ات نمود حرکت شام
 دهيبوعب ا یعني ( نیقنصر  و حمص دمشق، اردن، ن،يفلسط ) شام مسلماانن اب
 یماريب  که دادند اطالع را او أ انن. نمود مالقات رانش،ای و  جراح بن



 محمد حامد و محمد مصطفی نعیمی   عید ❐22

: گفت  خطاب بن عمر. است داکردهيپ  وعيش   شام، در طاعون
 عمر .فراخواندم را أ انن من: ديگو یم یراو. ديفراخوان  را نينخس ت  نیمهاجر 
 در طاعون که رساند ناطالعشا به و نمود مشورتها أ ن اب خطاب بن

. دندکر  اختالف گر،یکدی ابها أ ن. است داکردهيپ  وعيش   شام، نيسرزم 
 قبل دينبا که ميمعتقد ما و دياأ مده یتي مأ مور انجام یبرا شما: گفتند یگروه
 یحابهص و بزرگ یهاتيشخص : گفتند گرید یگروه. یبرگرد أ ن، انجام از

 انده به را أ انن دينبا ميکن یم فکر ما ،هستند شما همراه الله رسول
: فتگ ،بعدازأ ن. ديبرو رونيب  من، نزد از: گفت  عمر. یندازي ب  طاعون
. خواست مشورت زين  أ انن از. فراخواندم را انصار من. ديفراخوان  را انصار
 رونيب  من، نزد از: گفت  عمر. کردند اختالف مهاجران، مانند همها أ ن
 . ديراخوان ف را  فتح مهاجران همان یعني  شيقر  وخيش  : گفت ،بعدازأ ن. ديبرو

 بلکه .نکردند اختالف ابره،نیها دراأ ن. فراخواندم را أ انن: ديگو یم یراو
 عرضه ن،طاعو به و ديبرگردان  را مردم که است نیا ما یرأ  : گفتند کپارچهی 

 صبح، فردا که نمود اعالن مردم، انيم  در  عمر که بود نجاي ا. دينکن 
 .ديابش  أ ماده هم شما ،مسافرم و شومیم ارسو  مرکبم بر من

 فرار ،يیاله  ریتقد از ایأ  : گفت  جراح بن دهيابوعب  هنگام، نیا در
 ؛یزدینم را حرف نیا تو کاش،! دهيابوعب  یا: گفت  عمر م؟يکن یم
 دوست  عمر که است یگفتن ،أ وردیم زابن به را حرف نیا گرید یکس

 ریقدت یسوبه يیاله  ریتقد از بله،. دينما مخالفت  دهيابوعب  اب نداشت
 کی و رددا کرانه دو که شوند یادره وارد تو شتران اگر. ميکن یم فرار يیاله 
 نه گرم ابشد؛ علف يیب  و خشک أ ن، گرید یکرانه و سرسبز، أ ن، یکرانه
 يیاله  ریتقد به ،یبچران سرسبز قسمت در را شترانت اگر که است نیا

 يیاله  ریتقد بهابزهم  ،یبچران خشک یکرانه در اگر و ،یادهيچران 
 یکار انجام یبرا که  عوف بن عبدالرحمن اثنا، نیا در ؟یادهيچران 
 و علم ابره،نیدرا من: گفت و أ مد نداشت، حضور قبال   و بود رفته رونيب 

 در هک ديديشن  هرگاه،: » فرمودیم صالله رسول که دميشن  دارم؛ یدانش
 ماش که یني سرزم  در اگر و دينروبدان جا  دارد، وجود طاعون ،یني سرزم 
 .«دين نک  فرار أ ن، ترس از کرد، دايپ  وعيش   طاعون د،يبر یم بسر أ نجا در
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 الله ث،يحد نیا دنيشن  از بعد  خطاب بن عمر: ديگو یم یراو
 .برگشت و گفت ثنا و حمد را متعال

 

 رد مؤمن که 1مؤمن امر است عجب که اندفرموده اللهرسول اینکه و
 .شودیم مستفید شکر در صورت نعمت با و صبر با مصیبت صورت
 :است لحاظ چند از حال زمان با شریف حدیث این ۀرابط
 یهادرب شدن بسته و (COVID-19بیماری ) این شیوع با اینکه اول
 متوجه شیازپشیبسلمانان مبخصوص مسجد حرم مکی و حرم مدنی   مساجد

 این شاهد ام  ؛شد بیشتر هلالج لج خداوندسوی  هب رجوع و است زمان آخر که شدند
 هلالج لج خداوند طرفبه رو کنان توبه مسلمانان از بسیاری که میهست ماجرا
 حقیقت در این  .کنندیم توبه خود اشتباهات و هاغفلت به خاطر و اندنهاده
 :دیفرمایم هلالج لج خداوند که آیه این مصداق است یخیر خود

 

وا  تَك   أَن فََعَسى    َ  ـ ٗاَشي   َره  َّه   َعلَ ج  َوي لل
 
يه   أ ، سوره. النساء ،)قرأ ن اَكث يرٗ  ٗراَخي   ف 

 (48أ يه. 
 

 خير أ ن در خدا و ،ديدار ینم خوش را چيزی بساچه پس : ترجمه
 .دهدیم قرار بس يار

 
و ناراحتی که بر مسلمانان از ناحیه شیوع این بیماری  اینکه هر مشکل دوم

، اهل ، خداوند در بدل هر یکرسد از تنگی رزق و دیگر مشکالترسیده و می
. در حدیث شریف کاهدیم گناهانشانو از  کندیمایمان را ثواب و برکات روزی 

کرم   که فرمودند: است روایت شده از رسول ا
                                                                            

َنان   1  نَّ : ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل الله   َوَعْن أبي َیْحَیی ُصَهْیب  ْبن  س  ن  إ  َعَجبًا ألْمر  اْلُمْؤم 
الَّ  َحد  إ  َك أل  ُه َلُه َخْیٌر، َوَلْیَس َذل  ْمَرُه ُکلَّ

َ
َصاَبْتُه  أ

َ
ْن أ اُء َشَکَر َفَکاَن َخْیرًا َلُه، َوإ  َصاَبْتُه َسرَّ

َ
ْن أ ن: إ  لْلُمْؤم 

اُء َصَبَر َفَکاَن خْیرًا َلهُ   .رواه مسلم .َضرَّ
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يد   َأب ي  َعن   ر ي    َسع  د  َری َرةَ  َوَأب ي  ال خ  ي     َعن    ه   َما: »قَالَ   النَّب 
يب   ل مَ  ي ص  س  ن   ال م  ، َوال نََصب   م  ، َوال َهم    َوال َوَصب  ن  ز   غَم  ، َوال َأذ ى َوال ح 
كَة   َحتَّى و  الَّ  ي َشاك هَا، الشَّ

ِ
َّه   كَفَّرَ  ا ن   ب هَا الل –۴۹۱ ،)بخاری ح. ا.. «َخَطااَیه   م 

 (۵۲۱۶حديث.  ه ۶۵۲
 

  اكرميی نب : گويندم  هریره ابو وی خدر ابوسعيد: ترجمه
 ،انراحت  نگران ، بيماري،, تگ خس   گونهچيه  دچار, مسلمان: »فرمود
 را گناهانش ،هاأ ن لهيوس  به خداوند اينكه مگر شودینمی غم وی گرفتار

 (.شودیم گناهانش کفاره ابعث) «خلدیم پايش به كهی خاری حت. بخشدیم
 

گر اینکه سوم   به بدهد دست از را خود جان بیماری این براثر مسلمانی ا
 َق َد َص  .است خیر در خیر   مؤمن حق در که آمد خواهد نائل شهدا ۀدرج

 .اللهرسول
گر اینکه چهارم   که بود خواهد ارز گشکر  شکیب برد سالمتبه جان ا

 .مؤمنبزرگ است در حق  خیر خود یشکرگزار
 

 از شر خیر و همه ولی کندنمی ظلم هلالج لج خداوند بحث اینکه
 باشدیم متعال خداوند جانب

 

 :دیفرمایم قرآن در هلالج لج خداوند
 

َمت   ب َما كَ ل  َذَٰ  یك م  َأي   قَدَّ للَّهَ  َوأَنَّ  د 
 
م   َس لَي   أ

يد  ل  ل   ب َظالَّ سوره. أ ل  ،)قرأ ن َعب 
 (491، أ يه. عمران

 

 پيش از شما یهادست که است چيزی به خاطر عقوبت این :ترجمه
  .نيست س تمگر خود بندگان به هرگز خداوند وگرنه است، فرس تاده
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 پیشین کردار و کار خاطر هب» سوزان عذاب «این» :تفسیر

 وگرنه دنیا، در شما معصیت و در گناه غرق یزندگ و «شماست

 به که یعذاب پس «نیست بیدادگر بندگان به نسبت هرگز خداوند»

 ،)هروی ع. م. است عدالت عین بلکه نیست ستم چشاند،مي شما
 . (313ص.  ،1341

 

 بندگان بر تا ندارد هم نیازی و نیست ستمگر بندگان بر هلالج لج خداوند شکیب
 آنچه هر  .داد خواهد کیفر اعمال اساس بر و است عادل او ولیکن کند ظلم

 را چیزی  .هلالج لج خداوند ستم یا و ظلم از نه و است اعمالشان از رسدمی مردم بر
 برگردند مردم تا رحمت، و است هشدار بلکه ،نه عذاب مینیبیم امروز که

 با سهیمقاقابل که است آخرت سرای در همانا حقیقی و گبزر  عذاب گرنهو 
 :که دهدیم خبر قرآن در هلالج لج خداوند  .نیست دنیا عذاب این

 

َّه م يقَن نَ  َولَن ذ  ل َعَذاب   م  
 
نَى   أ َد 

أل 
 
ونَ  أ ل َعَذاب   د 

 
َك بَر   أ أل 

 
َّه م   أ ع ونَ یَر   لََعل  ،)قرأ ن ج 

 (14، أ يه. سوره. سجده
 

بزرگ  عذاب از پيش (دنيا این) نزدیک عذاب از نأ ان به يقينا   و :ترجمه
  .ابزگردند )أ گاه شوند و( شايد ،ميچشان یم (أ خرت)

 

 التماس دعا
 ابلصواب اعلمالله و
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 :و عربی یفارس منابعاز  هااستنادها و نقل قول
 

/  کشف األسرار و ُعدة األبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ]کتاب[ انصاری خواجه عبدالله
 تدوین میبدی ابوالفضل رشید الدین.

 ه. 662–193 - صحیح بخاری ]کتاب[. بخاری حافظ ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة
 - / تدوین استعالمی دکتر محمد. تذکرة األولیاء ]کتاب[ ن ابراهیمعطارنیشاپوری فریدالدین محمد ب

 .1432چاپخانه خاشع, 
 قرآن ]کتاب[. قرآن

 .4 - جاوید نامه ]کتاب[. الهوری عالمه اقبال
 .3 - رموز بیخودی ]کتاب[. الهوری عالمه اقبال

 ه. 621-612 - صحیح مسلم ]کتاب[. مسلم مسلم بن حجاج نیشاپوری
 مثنوی معنوی ]کتاب[. موالنان جاللدین بلخی رومی« مولوی»

  ه ق. 1419 ،نجف - مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ]کتاب[. نوری میرزا حسین
 ,www.aqeedeh.comسایت عقیده  - تفسیر انوار القرآن ]کتاب[. هروی عبدالرؤوف مخلص

1431. 
 - .6161 - (.Wikifeqh.ir// ویکی فقه ) تزاحم حقوق ]درون خطي[ ویکی فقه

https://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%
AD%D9%82%D9%88%D9%82. 

 

 :انگلیسیها از منابع استنادها و نقل قول
 

biography.com editor Chelsea Manning Biography [Online] // Biography. - 
April 2, 2014. - https://www.biography.com/activist/chelsea-manning. 
Köhler Richard Legal Gender Recognition and the Best Interest of the Child 
[Article]. - [s.l.] : TGEU Policy paper, November 2018. 



 27 ❐ها دانستها: مواردی که باید در مورد آنفتنه

Kossakovski Fedor Analysis: The thorny ethics of hybrid animals [Online] // 
PBS News Hours. - Oct 27, 2017. - 
https://www.pbs.org/newshour/science/analysis-the-thorny-ethics-of-hybrid-
animals. 
Kwok Roberta The mixed-up world of hybrid animals [Online] // Science News 
for Students in the Classroom. - September 13, 2018. - 
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/mixed-world-hybrid-animals. 
Qadhi Dr. Yasir What we need to know (The 2020 Situation). - MercifulServant, 
2020. 

 :مفید یهالینک
 

ان ببه ز  سروصدا برانگیز است قدرنیافیلم مستند بنام چرا هارپ  .1
 )لینک( انگلیسی

 )لینک( به زبان انگلیسی« حقیقت هارپ»فیلم مستند بنام  .6
 611 ریرا ز  ایدن تیشود جمعیدعا مکه ا یاپروژه» بنام فیلم مستند .4

 )لینک(به زبان فارسی  «نفر کاهش دهد ونیلیم
« ت؟سیک یحضرت مهد - ینیرزمیز  یهاپناهگاه »فیلم مستند بنام  .3

 )لینک(به زبان فارسی 
 ای در این فتنههدیه»رانی شیخ حمزه یوسف تحت عنوان فیلم سخن .6

 )لینک(به زبان انگلیسی « نهفته است
 

https://www.youtube.com/watch?v=5WdLV3YRMvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5WdLV3YRMvw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6AHRWyX59Kc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6AHRWyX59Kc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UWhP3nc9Zzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UWhP3nc9Zzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-eq-HmGJyd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-eq-HmGJyd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_hDEXUPAeKY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ETeB7UnYnS_ZjmO1Zdxo3VWsbvECUF1i1dAzDa17suL3cwWflfHRpkKk
https://www.youtube.com/watch?v=_hDEXUPAeKY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ETeB7UnYnS_ZjmO1Zdxo3VWsbvECUF1i1dAzDa17suL3cwWflfHRpkKk

