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 سخن نخست
 بندگان خـدا کمک به و ییگشااسالم گره یو اساس یادیبن یهااز برنامه یکی

کمـک بـه  ات،یـدر روا یحتـ، قرار گرفتـه اسـت دیکأمورد ت اریاست که بس
اعمـال  یو گره گشودن از مـردم، نسـبت بـه برخـ ی اینانریدستگو  دیگران
 برخوردار است. یعمره مستحب، از ثواب واالتر ایحج  رینظ یعباد

 که فرمودند:  دمیشن : از امام صادقدیگویابان بن تغلب م
هرکس خانه خدا را طواف کند، خداونـد عزوجـش شـش هـزار 

و  آمـرزدیو شـش هـزار گنـاه از او مـ سدینویاو م یحسنه برا

و شش هزار حاجـت از  دیفرمایعطا م یبه و رجهشش هزار د

ْفَضلُل ». سپس فرمودند: سازدیرآورده ماو ب
َ
َقَضاُء َحاَجِة اْلُمْؤِمِن أ

لع َدلعى َدْشل ا    کیـاز کـار  ییگشـاگره 1؛ِمْن َطَواٍف َو َطلَواٍف َحَّى

  «.دارد! لتیطواف فض نیمؤمن، ده برابر ا

 فرمودند:  پیامبر اکرمهمچنین 
ِه  ِدَیاُل  اْلَخْلُق  َحُب  اللى

َ
ِه  عَدلَ  اْلَخْلِق  َفأ ْدَخلَل  َمْن  اللى

َ
ْهلِل  َدَللع أ

َ
ِِ  أ َبْیل

ِخیللِه ِفلل  َحاَجَِّلله
َ
مــردم عائلــه و  2؛ُمللْؤِمٍن ُسللُ ورا  َو َمَشللع َمللَه أ
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ترین مخلوقات نزد خـدا کسـی خواران خداوندند. محبوبجیره

ای را خوشـحال است که سودش به عائله خدا برسد و خـانواده

  کند.

دیدگان است کـه رسانی و همدردی با آسیبکیکی از وظایف مهم مردم کم
بـوده و هسـتند. امـروزه نیـز  دارـ بحمدالله ـ مردم ما در این خصوص طالیه

 دیـدهدیده ما در مناطق آسـیبهموطنان آسیب رسانی بهوظیفه مردم ما کمک
کشور است، زیراکه هموطنان عزیز ما در بدترین شرایط محیطی و روحـی و 

 کننـد، بـر ایـنوپنجه نـرم میفرسا دستهای طاقتختیروانی هستند و با س
نماینـد کـه بـه نـدای اساس وظیفه دینی، ملـی و انسـانی همگـان اقتضـا می

 های مختلف کمک نمـوده و گـره ازها پاسخ داده و در قالبخواهی آنکمک
کارشان بگشاییم، همانگونه که مردم ما در حوادث دیگر نیز حماسه آفریدنـد 

کمـک بـه اند. البتـه خود را بارها به اثبـات رسـانده و همدردیدوستی و نوع
اگـر  تـوانشود بلکه هر کس در حـد دیگران تنها به مسائش مالی مربوط نمی

در  مـلالا  .نـوعش کمـک کنـدباید به هـم ،منی بگشایدؤای از کار مبتواند گره
 اداری، مشــکش زنــدگی، مســائش در کــردن راهنمــایی ماننــد مســائش معنــوی

 بـرای آیـدبرمی دستمان از کاری اگر هم... و دیگران از زداییاندوه عی،اجتما
 فرماید:می اسالم گرامی پیامبر کهچنان دهیم، انجام یکدیگر

مؤمنان برادران یکدیگرند که بعضی از آنان نیازهاى بعضی دیگر 

کنـد. از کند و خداوند هم نیازهاى او را بـرآورده مـیرا رفع می

ل این است که انسان مؤمنی را شاد، یـا گرسـنگی را بهترین اعما

از او دفع کند و از غصه برهاند یا قرض او را ادا کنـد یـا بـه او 

  1.لباس بدهد
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  ۱۱ سخن نخست

احکـام الهـی و روحیـه دادن و تقویـت  های مهم کمـک بیـانصهیکی از عر

رو دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیـه قـم بـر آن باورهای دینی است. از این

 یگـام زدهسیشتوشه مناطق ان روحانی در منطقه و تهیه رهادراعزام بر شد تا با

 .دیده شریک نمایدآسیبخود را در مصیبت مردم  داشته ورک بچچه کو گرا
 

 د روستاآزادیسع

 یغیو تبل یمعاون فرهنگ

ه قمیحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل





 

 *ابتالء
های الهی است کـه از سنت در فرهنگ اسالمی و قرآنی، ابتال )آزمایش(، یکی

از همان ابتدای خلقت آدمی در بهشتی که خداوند برای اولین فرد از نـوع مـا 

را بـا پرهیـزدادن از شـجره  و حـوا آفرید، آغـاز گردیـد. خداونـد آدم

ا ایـن ممنوعه، آزمایش کرد و اگرچه آنان در این اولین امتحان موفق نبودند، امل

قیامت نیز ادامه خواهد داشت. در این نوشـتار  ادامه یافت و تا چنانسنت هم

 کوشیم، سنلت ابتال را مورد بررسی قرار دهیم. می

 یسنت و قانون اله

ِِ ْی ْم ِبَش کُ َو َلَنْبُلَون  »فرماید: خداوند می ْمووا ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اْْلَ
ِر الص   َمراِت َو َبشِّ ْنُفِس َو الث  زى از تـرس، یـو قطعـاا شـما را بـا چ 1؛َن یاِبرَو اْْلَ

م و صـابران ینکش مییمبود محصوالت آزماکان مالی و جانی و یگرسنگی، ز

 «.  را بشارت بده ]ن حوادث و بالهایدر ا[

برنامـه و  کیـش و امتحان، یآیه و آیاتی دیگر داللت بر این دارند که آزما این

 «.  ْم کُ َو َلَنْبُلَون  »سنت حتمی الهی است: 
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ْْ »خوانیم: میای دیگر از قرآن کریم در آیه ُُ َأ وا ْْ ُکوْتَر یُ َأ َحِسَب الن  ُقوُلووا یَ وا َأ
ا َو ُهْم ال  َْ یُ آَمن  ذ *ْفَتُنو ا ال  وذیَ َن ِمْن َقْبِلِهْم َفلَ یَو َلَقْد َفَتن  ُه ال  َن َصوَدُقوا َو یْعَلَمن  الل 

م، رهـا یـمـان آوردیه چـون گفتنـد: اکـم پنداشـتند ا مردیآ 1؛َن یاِذبکْعَلَمن  الْ یَ لَ 
د یـه بـدون تردکـرند؟! در حـالی یگش قرار نمییگر مورد آزمایشوند و دمی
ه راسـت کـسـانی را کم تا خداوند یشان بودند، آزمودیش از ایه پکسانی را ک

طبق ایـن آیـه کریمـه، «. دیمعلوم نما ]زین[ان را یگفتند، معلوم دارد و دروغگو
 .ش استیه همراه با آزماکست؛ بلینها با زبان و شعار نمان، تیا

 آزمایش، نشانۀ رحمت خدا

شود کـه آزمـایش الهـی از طـرف خداونـد بـر با توجه به روایات روشن می

فرمایـد: می بندگان رحمت بوده و تفضلی از خدا به بنده است. امام علـی

ــا را ســ» ــاری پیــروان م ــج و گرفت بب ســپاس و ســتایش خــدایی را کــه رن

شـان ها و بالها طاعاتشدن گناهان آنان در دنیا قرار داده تا در این رنجزدوده

 ند:یفرمایم همچنین امام باقر 2«.سالم ماند و سزاوار پاداش آن شوند
ای را گرامـی دارد و آن هرگاه خداوند متعال بر آن شود تـا بنـده

گـر چنـین بنده گناهی کرده باشد، او را به بیماری مبتال گرداند. ا

نکرد، به فقر و نیازمندی دچارش سازد و اگر این را هـم نکـرد، 

ای را کندن بر او سخت گیرد؛ اما چون بخواهـد بنـدههنگام جان

مقدار سازد و او کار نیکی نزد خدا داشته باشـد، تـن خوار و بی

سالم به او دهد. اگـر چنـین نکـرد، زنـدگیش را فـرار و مرفـه 

 3نکرد، مرگ را بر او آسان سازد.گرداند و اگر این را هم 
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به خانة یکی از مسلمانان دعوت شـدند.  پیامبر اکرمدر روایت آمده است 

وقتی وارد منزل او شدند، مرغی را دیدند که بر باالی دیـوار تخـم گشاشـته و 

در شـگفت شـدند.  تخم آن به میخی بند شده و نیفتاده است. رسول اکرم

دید؟ قسم به خدایی که شما را به پیـامبری صاحب خانه گفت: آیا تعجب کر

تا این جملـه را  برانگیخت، هرگز آسیبی به من نرسیده است! رسول اکرم

کسـی کـه »شنیدند، برخاستند و در خانه آن مرد غشا میش نکردند و فرمودند: 

 1«.هرگز مصیبتی ندیده، مورد لطف خداوند نیست

 گوید: می شاعر دربارۀ نقش سازندۀ آزمایشات الهی چنین
 را زیددخ کددند ات اک ندد  یگندد  

 

 هن بخسدنک ن  پس ز کنکش کوشه
 

 بددنر گی ددخ کون ندد تش ز  سدد ن  
 

 ق م ش انزون و تنن ش  جنن ندزا 
 

 بددنز تددنن را زیددخ گتدد ان کون ندد 
 

 2گشت عقل و جنن و نهم سوگ ن 
 

 آزمایش، ناشی از حکمت الهی

تقـد بـه خیربـودن انسان مؤمن باید همیشه تسلیم حکمـت الهـی باشـد و مع

افتد. گاهی ممکن است حکمـت خداونـد حوادثی باشد که برای او اتفاق می

ای در خوشی باشد و همین مایۀ آزمایش اوست و گـاهی هـم اقتضا کند بنده

 اش در سختی بیفتد. ممکن است حکمت خداوند اقتضا کند بنده
خیـر اسـت »گفـت: داد، میکنند وزیر پادشاهی هر امری کـه رر مـینقش می
روزی بر سر سفره غشا، پادشاه خواست با چاقو چیزی را ببرد؛ امـا «. الله شاءان

خیـر اسـت »دست خود را برید و انگشتش قطع شد. بالفاصله وزیر گفـت: 
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پادشاه عصبانی شد و گفت: او را به زندان بیاندازنـد. هنگـامی کـه «. الله شاءان
روم نیـز اینکه من زندان می»گفت: میبردند، وزیر در راه وزیر را به زندان می
ی یبعد از چند روز پادشاه به شکار رفت. در آنجـا آهـو«. الله شاءخیر است ان

را دنبال کرد و از سپاه خود جدا شد. آهو از دست شاه فـرار کـرد. خواسـت 
ای وحشی برخورد کـرد. آن قبیلـه پادشـاه را گرفتـه و بـه برگردد که به قبیله
ن برای خدایان خود بردند؛ اما پس از اندکی او را رها کردنـد. کردقصد قربانی

وقتی شاه دلیش آزادیش را جویا شد، در جواب گفتند: ما برای خـدایان خـود 
کنیم و اینکه تو یک انگشت نـداری، باعـش شـد از مردی کامش را قربانی می

فتـه کشتن تو با عنوان قربانی صرف نظر کنیم. پس پادشاه شاد شد و به یاد گ
زود بـه کـار بازگشـت و «. الله شاءخیر است ان»گفت: وزیر خود افتاد که می

دستور داد وزیر را آزاد کنند. سپس داستان را برای وزیر خـود بـازگو نمـود. 
د، معلـوم شـد؛ حـاال بگـو در یپادشاه گفت: خیر اینکه انگشت من قطع گرد

فاصله گفـت: اگـر اینکه تو به زندان رفتی، چه خیری وجود داشت. وزیر بال
من به زندان نرفته بودم، در روز شکار با شما بودم و از آنجا کـه مـن شـما را 

ها هـر دوی مـا را آمدم و آنگاه وحشیگشارم، با شما به دنبال آهو میتنها نمی
داشتند، به سراغ مـن کردند و هنگامی که دست از کشتن شما برمیزندانی می
 1دادم.م سالم است، جانم را از دست میآمدند و از آنجا که من بدنمی

 آزمایش پیامبران الهی

 ند: یفرمایدر خطبه قاصعه م یحضرت عل
 ِ ْْ ُه ِبأَ ُُ ُه َجلى َثَنلا َراَد اللى

َ
ْْ ْیلاِئلِه َح یَ َو َلْو أ َ

ْْ أ ُُ ََ ْْ یَ ُث َبَعل ل ُُ ََ َل ُنلوَز کُ ْفلََّ
 ِْ ْهَ ا َْ اْلِعْق  الذِّ ِْ َو َمَغاِرَس اْلِج یَ َو َمَعاِد ْْ ا َ

ِْ َو أ لَماِء یْ ْحُشَ  َط یَ َنا َ  السى
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اُء َو  ََ ْْ َلَفَعَل َو َلْو َفَعَل َلَسَقَط اْلَ ََلُء َو َبَطَل اْلَجل ُُ َو َوْحَش اْْلَْرِض َمَع
َ اُء َو َلَملا َوَجلَب ِلْلَقلاِئلِ  ْْ ِِ اْْلَ

ُجلوُر اْلُمْ َََّللیاْضَمَحلى
ُ
َن َو ََل َلِحلَق یْ َن أ

خواسـت ی؛ اگـر خداونـد سـبحان مَن یاْلُمْحِسلنِ َن َثَواُب یاْلُمْؤِمنِ 

زر و  یهـاخـت، گنجیگـاه کـه آنـان را برانگامبرانش آنیپ یبرا

آسـمان  یهـاپُر درخت قرار دهد و مرغ یهاطال و باغ یهاکار

ن یـداد؛ اما در ایرا با آنان همراه سازد، انجام م ینیو جانوران زم

شـد و پـاداش و یمها ساقط ش و امتحان از انسانیصورت آزما

 یالهـ یو وحـ یآسـمان ید و خبرهـایـگردیثواب نادرسـت م

کنندگان آورنـدگان مـزد احســانمانیا ینداشـت و بــرا یمـورد

  1شدگان[ الزم نبود.شی]آزما

 حضرت ابراهیم

تنها یکتاپرست زمانه خودش، مشـغول چوپـانی بـود کـه  حضرت ابراهیم

وس  َر »گویـد: شنید کسی می ٌ  ُقلعو و ٌِ َکلبو اْلَمََلئِ ُسل و و ه و یبسـ 2؛ِة َو الل و ار منـزل

س است پروردگار فرشـتگان و روح در آن زمـان کسـی رکـر خـدا را «. مقدل

ن گفـت: گوینـده ایـن یهم یپرست بودند؛ براگفت و همه مشرک و بتنمی

گوید؟ اگـر یـک بـار رکر کیست؟ چه کسی رکر محبوب و خدای من را می

دهم. یـک بـار دیگـر تکـرار شـد. انم را میدیگر هم بگویی، نصف گوسفند

دهم. در راه خـدا گفت: اگر یک بار دیگر هم بگویی، بقیه گوسـفندانم را مـی

از همه چیـزش گششـت؛ بعـد معلـوم شـد جبرئیـش نماینـده خداسـت کـه 

 خواست ایشان را امتحان کند.می
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قربـانی  خدای متعال به ابراهیم امر کرد؛ فرزندت را به قربانگاه ببر و برای من

این کار را کرد؛ ولی مشیت خدا ایـن بـود کـه فقـط  کن. حضرت ابراهیم

ربح نشد. در امتحان آخر، نمـرود  حضرت اسماعیشامتحانی گرفته شود و 

شکستن و موحدبودن و اینکه مـردم را بـه را به دلیش بت حضرت ابراهیم

که ابـراهیم کرد، به آتش انداخت. ظاهر قضیه این بود خدای یگانه دعوت می

دانست کـه آتـش سـرد و گلسـتان می سوزد؛ واال اگر حضرت ابراهیممی

در بـاالترین  شود، دیگر این امتحان و کار مهمی نبود. حضرت ابراهیممی

فرمان خدا را اطاعت کرد و سرافراز بیرون آمده و خلیش خدا شـد و بـه حد، 

َِ َو ِمْن  َک اِعلُ ج یِإنِّ »فرماید: مقام امامت رسید. خدا در قرآن می ُِ ِإمامًا قا ا ِللن 
َِ ال  یتی  ُذرِّ  ُِ َعْهدِ یَ قا اِلم ینا شواى مـردم قـرار دادم! یمن تو را امام و پ 1؛َن یالظ 

. خداونـد فرمـود: ]ز امامـانی قـرار بـده!ین[رد: از دودمان من کم عرض یابراه

و  که پـاکـو تنها آن دسته از فرزنـدان تـو [رسد اران نمیکمان من به ستمیپ

 .]ن مقامندیسته ایمعصوم باشند، شا

 حضرت ایوب

هـای مـادی و معنـوی پیامبری بـود کـه از انـواع نعمت یوب نبیانقش است 

های همچون خیش گوسفندان، مزارع سرسبز، محصوالت کشـاورزی، چشـمه

مند بـود و البتـه زبـانی شـکرگزار و دسـتی گشـاده روان، پسران تنومند بهره

گویی ایوب به دلیش آن است کـه در سپاسه پروردگار گفت: داشت. شیطان ب

ُعسرت و سختی نیفتاده؛ اگر او نیز در تنگنای زندگی قرار بگیرد، زبان شـکر 

در کام فرو خواهد برد. خدای متعال بـرای اینکـه بـه شـیطان بفهمانـد شـکر 
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ایوب نه به دلیش مال و ثروت و مکنت که به دلیـش بنـدگی اوسـت، بـر همـة 

ه ایوب داشـت، قلـم نیسـتی کشـید؛ گوسـفندانش مردنـد، خیـش گـاو و نچآ

شترانش به گوسفندانش پیوستند، مـزارعش را آفـت خشـکی فـرا گرفـت و 

پسران دلبندش زیر آوار، داغی بزرگ بر دل پدر نهادنـد. از ایـن پـس ایـوب 

ماند و فقری که تار عنکبوت به چهاردیوار زندگی او تنیـد و البتـه همسـری 

آمـد و زبـان شـکر و هـا بـه شـمار میه آخرین بازماندة همه نعمتمهربان ک

گاه ایوب آن را به لطف و رحمت الهی از دست نـداد. ایـوب سپاس که هیچ

در آزمون سخت فقر قرار گرفت و آنچه این آزمون را تکمیـش کـرد، بیمـاری 

سـال دامـان ایـن پیـامبر کاهی بود که هفت سال و بنا به قول دیگر، هفدهجان

لهی را فرا گرفت. از آن پس اطرافیان از او دور شدند و همسرش امیدوارانـه ا

روز پرستاری شوهرش را بر عهـده گرفـت؛ امـا فـانوس امیـد او نیـز روزبـه

سال، زمان کمی نیست کـه از یـک بیمـار پرسـتاری شد. )هفتتر میفروغکم

ایوب زبان  سال( وقت آن رسید کههمراه چه برسد به هفدهتنه و بیکنند، یک

و وَب ِإْذ نواىیی  َو أَ »به استغاثه باز کند و از خداوند گشایشی بخواهد:  وُه َأنِّ  یَرب 
نِ  اِحم َی َمس  ر  َو َأْنَت َأْرَحُم الور  ه کـهنگـامی  ]اد آوریـبـه [وب را یـلو ا 1؛َن یالض 

الت بـه مـن ک: خدایا بد حالی و مش]و عرضه داشت[پروردگارش را خواند 

خداونـد دعـای مؤدبانـة حضـرت «. ن مهربانـانی!یترو تو مهربان روى آورده

ای خنـک خـود را ایوب را مستجاب کرد و به او وحی فرمود تـا در چشـمه

هـای جدیـد بـه بـر نعمتهای قبلی افزون وشو بدهد و سپس نعمتشست

 2ایوب روی آورد.
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 تجخبده  ید  بده   دنن     ککوش بوگ گخ  حد 
 

 

 و غدش بنشد   ه گر اکد روی شوگ هخ تن س ه 
 

 ها در برخورد با مصائب های مختلف انسانگروه

 . افراد ناامید 1

َْ »فرماید: گونه توصیف میم حال این گروه را اینیرکقرآن  ْنسا َو َلِئْن َأَذْقَنا اْْلِ
ُه لَ  ا َرْحَمًة ُثم  َنَزْعناها ِمْنُه ِإن  ٌُ یَ ِمن  اگر ما به انسان رحمتی بچشـانیم؛  1؛ُفوٌر کَ ُؤ

 «.سپس آن را از او بازستانیم، ناامید و ناسپاس خواهد شد

را از جیـبش بیـرون آورد و پرسـید: چـه  یمسـافرت کدر مجلسی چ یعالم

را داشته باشـد؟ دسـت همـه حاضـرین بـاال  کخواهد این برگ چکسی می

را به یکـی از شـما خـواهم  کرفت! سخنران گفت: بسیار خوب، من این چ

های متعجـب خواهم کاری بکنم و سپس در برابر نگاهداد؛ ولی قبش از آن می

را  کرا مچاله کرد و باز پرسید: چه کسی هنوز مایش است این چـ کهمه، چ

 کهای حاضرین باال رفت... ایـن بـار آن عـالم، چـداشته باشد؟! و باز دست

مچاله شده را به زمین انداخت و چند بار آن را لگد مـال کـرد! بعـد  یمسافرت

شت و پرسید: خوب، حاال چه کسی حاضر است صـاحب ایـن را بردا کچ

ز، یـشود؟! و باز دست همه باال رفت! سخنران گفـت: دوسـتان عز کفقره چ

آوردم، از ارزش آن چیـزی  یمسافرت کن چیبا این همه بالهایی که من سر ا

کم نشد و همه شما خواهان آن هستید... و ادامه داد: در زنـدگی واقعـی هـم 

گیـریم یـا بـا مـا در بسـیاری مـوارد بـا تصـمیماتی کـه می طور است.همین
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آلـود شـویم، خـاکشـویم، مچالـه میشویم، خـم میمشکالتی که روبرو می

گونـه نیسـت و کنیم که دیگر ارزش نداریم؛ ولی اینشویم و احساس میمی

نظر از اینکه چه بالیی سـرمان آمـده اسـت، هرگـز ارزش خـود را از صرف

وز هم برای افرادی که دوسـتمان دارنـد، آدم پرارزشـی دهیم و هندست نمی

 1.هستیم...

 طلب و سست ایمان . افراد عافیت2

قـرار و افرادی که با زبان و گفتار مـؤمن و صـابرند؛ امـا در وقـت عمـش بی 

ْعُبوُد یَ َموْن »نمایـد: گونه توصیف میکنند، قرآن کریم آنها را اینصبری میبی
َه َعلی ْْ َأصاَبُه َخ َحْرٍف َف  الل  ْْ َأصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلوَب َعلوییْ ِإ ْ  ِبِه َو ِإ َوْجِهوِه  ٌر اْطَمَأ

نْ  ُْ اْلُمب َک ا َو اْلِْخَرَة ذلِ یَخِسَر الد  اند کـه از جمله مـردم کسـانی 2؛ُن یُهَو اْلُخْسرا

پرستند؛ اگر خیری به آنها رسد، به آن آرامش و سـکون پیـدا خدا را زبانی می

و چون بالیی به آنها وارد آید، روی برتابند، دنیا و آخـرت را در زیاننـد.  کنند

 «.این است زیان آشکار

نان خـدمت ینشـهیـه گروهی از بادکاند ردهکن نقش یدر شأن نزول این آیه چن

اگـر حـال جسـمانی  رمکا ینب دند؛ پس از مالقات بایرس امبر اعظمیپ

د و یـزائآورد، زن آنهـا پسـر مـییشد، اسب آنها بچه خوبی مـآنها خوب می

شـدند و بـه اسـالم و گرفـت، خشـنود مـیان آنان فزونی مییاموال و چهارپا

شـدند، مـار مـییردنـد؛ امـا اگـر بکدا مییده پیه عقیرم صلوات الله علکامبرایپ

هـاى گشاشت، وسوسـهآورد و اموالشان رو به نقصان میهمسرشان دختر می
                                                           

 pandiran.persianblog.ir.www . پندها و حکایات شنیدنی در وبالگ:1
 .11. حج: 2



22  ۱۳۹8زده کشور توشه راهیان نور ویژه مناطق سیلره 

ها بـه ین بـدبختیـگفت: تمـام ارفت و به آنها میگطانی قلبشان را فرا مییش

  1شدند.گردان مید و آنها هم از اسالم روىیارفتهیه پشکنی است ین آئیدلیش ا

 . صابران 3

ذِ »فرماید: م مییرکقرآن  اِلَحاِت ُأْوَلئِ یال  ْغِفَرٌة َوَأْجوٌر  َک َن َصَبُروْا َوَعِمُلوْا الص  َلُهم م 
صبر پیشه کردند و عمش صالح انجام دادند کـه آمـرزش و جز آنان که  2؛ٌر یبِ کَ 

 «.اجری بزرگ دارند

 گوید: عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می
کننـد و گروهی از مردمند که به هنگام سختی و محنت، صبر می

تابی در برابـر مصـیبت آنـان را بـه ناامیـدی و یـأس و کفـر بی

 3کشاند.نمی

در قـم  یـد از منـزل حضـرت امـام خمینـیمقام معظم رهبری هنگـام بازد

 فرمودند: یم
ملش همـین حـاال در مقابـش چشـمم  42روز دوم فروردین سال 

فیضیه و آن حـوادث کـشایی،  .. بعد از قضایاى مدرسه.قرار دارد

چون همـه از  -اولِ شب خودمان را با دوستان به اینجا رساندیم 

ن دِر حیـاط از آ -این خانه نگران بودند کـه چـه خواهـد شـد 

ــه ــه ایشــان آن گوش ــدیم ک ــاط  کوچــک وارد شــدیم و دی حی

نماز مغرب و عشـا هسـتند و جمعـی  اند و مشغول اقامهایستاده

ای در وجود ایشـان چنان طمأنینههم با ایشان مشغول نمازند. آن
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ه هـیچ حادثـهبود که هر اضطرابی را تمام می ای کرد؛ اصـالا کأنـل

ملش کوه استوار ایستاده بودند و مشغول  اتفاق نیفتاده است؛ واقعاا 

ها باال آمدند و به اتاق دسـت چـ  نماز بودند؛ بعد هم از آن پله

ها هم رفتند که بیانـات ایشـان را تشریف بردند و نشستند؛ طلبه

که عـین شـدت  -هاى ایشان در آن روز حرف بشنوند. از جمله

تنـد: اینهـا این بود کـه گف -اختناق و تسلط دستگاه ستمگر بود 

ترش را خواهند رفت و شماها خواهید ماند و ما از ایـن سـخت

ایم؛ تحمش و ایستادگی کنید. ایـن بـراى مـا درس امیـد هم دیده

است. حقیقتاا استقامت ایشـان در مقابـش شـداید و امیدشـان بـه 

توانـد ملـت مـا را آینده این بود و همین است که امروز هـم می

ینده و ایسـتادگی در مقابـش مشـکالت. پیش ببرد؛ یعنی امید به آ

 1ایشان درس عملی و عینِی این را دادند و راهشان این راه بود.

دانـد کـه بالهـا و مصـیبت را نعمـت مؤمن واقعی را کسی می امام کاظم

 فرماید: ها را مصیبت و میها و راحتیبداند و خوشی
و شما مؤمن نیسـتید؛ مگـر آنکـه بـال را نعمـت بدانیـد و رفـاه 

تـر از خوشی را مصیبت، بدان دلیش که صبر به هنگام بـال بزرگ

  2غفلت به هنگام خوشی است.

الّلُلْ للا الَحملع َحملَع »خـوانیم: در قسمتی از زیارت عاشورا نیـز چنـین می
؛ خدایا حمد مـن بـرای توسـت؛ آن حمـدی کـه الّشاک ین لَا دلع مصاِبُْ

 «.  ها به عمش آورندشاکرین بر مصیبت

                                                           

. برگرفته از بیانات مقام معظـم رهبـری بـه هنگـام بازدیـد از منـزل حضـرت امـام 1
 .1/12/1370، در قم خمینی
 . برگرفته از منتخب میزان الحکمه، ریش ماده بال.2
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 قــــت ره بــــال ســــپرندین طررونــــدگا
 

 

 1ب و فـرازیق عشـق چـه غـم دارد از نشـیرف 
 

 از اسباب آزمایش  یبرخ

 ات ی. مرگ و ح1

ذ» آن  2؛ُز اْلَغُفووُر یْم َأْحَسُن َعَماًل َو ُهَو اْلَعزکُ ی  ْم أَ کُ ْبُلَو یَ اَة لِ یَخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَح  یال 
از شـما بهتـر  کیـدام که کد یازماید تا شما را بیات را آفریه مرگ و حکس ک

 «.  ر و بخشنده استیناپشستکد و او شینکعمش می
ه دختر عبدالمطلب به احد رفته تا جسـد مللـه شـده یه صفکت است یدر روا

ه فرمود: برو مـادرت را یر پسر صفیبه زب امبریند. پییرا ب برادرش حمزه
ده و یـرعنـی گـوش و دمـاغ بیه وضع دلخراش جسد ملله شـده؛ کبرگردان 
ر رفـت بـه مـادرش گفـت: اى یند. زبیرا نب م پاره شده برادرش حمزهکش

انـد و ردهکه برادرم را ملله کدم یه گفت: شنیفرمود: برگرد. صف امبریمادر! پ
د شـود، چـرا مـن ین وضعی شهیاو در راه خداوند عزوجش راضی بود به چن

و بـراى خـدا  گشارمبت را به حساب خدا میین مصیراضی نباشم و من هم ا
و گفته مادرش را بـه حضـرت  امبریر آمد خدمت پینم. وقتی زبکصبر می
گـاه د تا او سر نعش برادرش برود. آنیفرمود: مانعش نشو امبریخبر داد، پ
ه رفت به جنـازه بـرادر نگـاه یه اجازه دادند برود سر نعش برادر و صفیبه صف
وا ِإلَ »گفـت:  عنـییرد و به او نماز خواند و استرجاع نمـود؛ ک وِه َو ِإن  وا ِلل  ِه ْیوِإن 

 َْ   4دش طلب مغفرت نمود.یو براى برادر شه 3«راِجُعو
                                                           

 . دیوان حافظ.1
  .2: ک. مل2
 . 156. بقره: 3
 گرفته از مسکن الفوائد، شهید ثانی، قسمت ملحقات باب دوم.. بر4
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 یویدن یهانتی. ز2

وا »ابـتالء اسـت:  یبـرا یالهیز وسـیبا نیز یهاجهان پرزرق و برق با جلوه ِإن 
ْرِض ز مـا آنچـه را روى  1؛َموالً ُهْم َأْحَسوُن َع ی  َنًة َلها ِلَنْبُلَوُهْم أَ یَجَعْلنا ما َعَلی اْْلَ

شان بهتـر عمـش نیدامکه کم ییازمایم تا آنها را بینت آن قرار دادین است زیزم

َْ ز«. »نند!کمی ُِ َو اْلَبُنو نْ یَنُة اْلَح یاْلما واِلحاُت َخ یوا َو اْلباقِ یاِة الد  ٌر ِعْنوَد ْیواُت الص 
ات یـاسـت و باقیی دننـت زنـدگیمـال و فرزنـد، ز 2؛ٌر َأَموالً ْیوَثوابًا َو َخ  َک َربِّ 

[ ثــوابش نــزد پروردگــارت بهتــر و ســتهیدار و شایــصــالحات ]ارزشــهاى پا

ْ  َع «. »تر استدبخشیام ْعنوا ِبوِه َأْزواجوًا ِموْنُهْم َزْهوَرَة  ِإلی َک یْ نَ یْ َو ال َتُمد  ما َمت 
نْ یاْلَح  هرگز چشمان خود را به  و 3؛ٌر َو َأْبقییْ َخ  َک ِه َو ِرْزُق َربِّ یا ِلَنْفِتَنُهْم فیاِة الد 

هـاى وفهکنهـا شـین! اکفیم، میای از آنان دادهیهاه به گروهکهاى مادلى نعمت

م و روزى پروردگــارت بهتــر و ییازمــایاســت تــا آنــان را در آن بیزنــدگی دن

 «.  دارتر است!یپا

  د:یفرمایم ییعالمه طباطبا
 ا و بـهیـات دنینت حین است که چشم خود را به زیه ایآ یمعنا

از آنها را به آن  یا عده معدودیاز مردم و  یجهت آنکه ما گروه

شـان یم در آنچـه روزینیم و ببیم تا امتحانشان کنیااختصاص داده

 ره مکن. یکنند، خیم چه میاکرده

اى کردنـد. بـه قریـهاى از یارانش در بیابان سیر میبا عده حضرت عیسی

ها و ارى از اهش آن قریه را در راههاى بسیرسیدند که ویران شده بود و جنازه

                                                           

  .7. کهف: 1
  .46. همان: 2
 . 131. طه: 3
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اهـش ایـن »ها مشاهده نمود که متالشی شده بودند. به همراهان فرمـود: کوچه

اند؛ چـرا کـه اگـر عـشابی قریه بر اثر عشاب عمومی الهی به هالکـت رسـیده

 «.  کردندها مردگان را دفن میعمومی نبود و به تدریج مرده بودند، زنده

! آنهـا را بـه حضـورتان بطلبیـد و »د: یکی از همراهان عرض کـر اى روح الله

 «.  ماجراى هالکت آنها را بپرسید

این پیشنهاد را پشیرفت: و فرمود: اى اهش قریه! یـک نفـر  حضرت عیسی

. عیسـی بـه او فرمـود:  از آنها زنده شد و عرض کـرد: لبیـک یـا روح الله

 اید؟ داستان شما چیست که به این سرنوشت گرفتار شده

گفت: ما صبح در سالمت کامش بودیم؛ ولی شب که خوابیدیم، خود را در او 

چیست ؟ او گفت: دریایی از آتـش « هاویه»فرمود:  دیدیم. عیسی« هاویه»

فرمود: به چه دلیش شما  هایی از آتش قرار دارد. عیسیاست که در آن کوه

دنیـا و اید؟ او عـرض کـرد: عالقـه شـدید بـه به این روزگار سیاه مبتال شده

پرسید: تا چـه انـدازه  پرستی ما را به این سرنوشت رساند. عیسیطاغوت

به دنیا عالقمند بودید؟ گفت: مانند عالقه کودک به پستان مادرش کـه وقتـی 

شـود و وقتـی از او بـرد، خوشـحال میمادر پستانش را به طـرف کـودک می

ه طـاغوت را فرمود: تـا چـه انـداز شود. عیسیگرداند، اندوهگین میبرمی

دادند، مـا از آن اطاعـت ها به ما فرمانی میپرستیدید؟ گفت: وقتی طاغوتمی

شـدگان، تنهـا تـو فرمود: چطور در میان آن همه هالکت کردیم. عیسیمی

انـد و بنـدى از آتـش زدهشـدگان دهانپاسخ مرا دادى؟ گفت: به سایر هالک

من در دنیـا در میانشـان گیر عشاب بر آنها مسلط هستند؛ ولی فرشتگان سخت

امـا نهـی از منکـر [پرسـت نبـودم بودم؛ ولی مانند آنها دنیاپرسـت و طاغوت
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، وقتی عشاب آمد، مرا نیز گرفت و من اکنون بـه مـویی در پرتگـاه ]کردمنمی

 دوزر آویزان هستم، ترس آن دارم که به درون آتش دوزر سقوط کنم. 

روى خـاک و خاشـاک  هرگـاه انسـان»به یـاران فرمـود:  حضرت عیسی

بخوابد و نان جو بخورد، در صورتی که دینش را حفظ کنـد، بسـیار بهتـر از 

 1«.است یطلبدینی و رفاهزندگی خوش همراه با بی

 . فرزند3

یکی دیگر از وسایش آزمون انسان، فرزنـد اسـت. آدمـی فطرتـاا فرزنـدش را 

بصـیرت دارد؛ گاهی ممکن است حب به فرزند سبب شود انسان دوست می

خویش را از دست دهد، حالل خدا را حرام گرداند و یا حرام خـدا را حـالل 

های حیاتند؛ ثمره قلب و میوه جانند و پاره تن و طبیعـی کند. فرزندان شکوفه

به هنگام تعارض خشنودی فرزند با تقوای الهـی و رعایـت حـق و است که 

و یـاد خداونـد  های شـیطانی شـود و از رکـرعدالت، انسان دامنگیر وسوسه

وذی  ا أَ یو»فرماید: غافش گردد. خداوند می ْم َو ال کُ ْم َأْمووالُ ُکوَن آَمُنووا ال ُتْلِه یَهوا ال 
هِ کْ ْم َعْن ذِ کُ َأْوالُى  د! اموال و فرزندانتان شما را یامان آوردهیه اکسانی کاى  2؛ِر الل 

الء سـخت بدین دلیش کمتر کسی است که از این ابـت«. ند!کاد خدا غافش نیاز 

خداوند پیروز گردد. چه بسیار پدرانی که به دلیش افراط در عشق به فرزنـد از 

اند و چه بسیار والدینی که دلبسـتگی بـه فرزنـد، محروم شده« جهاد»فضیلت 

قدرت صحیح تفکر و تعقش را از آنان سلب کرده است و راه ضاللت، کفـر و 

ر کنـار امـوال، اوالد را اند و از ایـن روسـت کـه قـرآن دنفاق در پیش گرفته
                                                           

 .318، ص 2اصول کافی، ج  ؛10ص  ،73. برگرفته از بحار االنوار، ج 1
 .9. منافقون: 2
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َواعَلموا َاّنما َامواُلُکم َو َاوالُىُکوم »فرماید: وسیله فتنه و آزمون معرفی کرده و می
 «.  بدانید که اموال و اوالد شما وسیله آزمون هستد 1؛ةٌ ِفتنَ 

ْ  ِمون َازواِجُکوم َو »دهد: خداوند به مسلمانان هشدار می ها اّلوذین آمنوو ِا یا َای 
بعضی از همسـران و بعضـی از فرزنـدان شـما  2؛م َعُدّوًا َلُکم َفحَذُروُهمَاوالِىکُ 

یعنـی زمـانی کـه «. دشمن شـمایند از آنهـا پرهیـز کنیـد و بـر حـشر باشـید

« هجـرت»خواهید اقدام به یک کار ملبت و مورد رضای خداونـد، چـون می

و زمـانی شما با کفر و نفـاق « جهاد»شوند و گاهی هم مانع کنید آنها مانع می

گردند؛ بنابراین باید از اینها که مانع تکامش معنـوی مانع انفاق به مستمندان می

گردنـد، و تقربتان به درگاه خداونـد و در نتیجـه دشـمن شـما محسـوب می

گیرد که یک راه به سوی خـدا پرهیز کرد و وقتی انسان بر سر دو راه قرار می

ی رضـایت زن و فرزنـد، بـه شود و راه دیگر به سـوو رضایت او منتهی می

 یقین باید رضای حق را بر همه چیز مقدم دارد. 

 به وسیلۀ فرزندان هایی از امتحان مردان خدانمونه

 و مرگ فرزندشان رسول خدا

از دنیا رفت، ایشان بر مـرگ ابـراهیم  رمکهنگامی که ابراهیم فرزند پیامبر ا

ردى؛ امـا خـود کـدن نهـی رکـریخت. به او گفتند شما ما را از گریهمی کاش

تعمه العین و یحَْ القللب و »در جواب فرمود:  ریزید؟ پیامبرمی کشما اش
شود؛ ولی چیـزى می کگرید و قلب اندوهنا؛ چشم میَل ْقول ما یسخط ال ب

خـوانیم کـه فرمـود: در جاى دیگـر می«. گویمه خدا را به خشم آورد، نمیک
                                                           

 .28. انفال: 1
 .14. تغابن: 2
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گریـه [نیسـت، ایـن رحمـت  ]بی تابی[ ؛ این گریهاء اْ هذا رحمةکلیس هذا ب»

ه در سینه انسان قلب است؛ نـه سـنگ و طبیعـی کاشاره به این«. است ]عاطفی

نش کـترین وادهـد و سـادهنش نشـان میکه در برابر مسائش عاطفی واکاست 

از چشم است. این عیب نیست، این حسن اسـت. عیـب آن  کآن، جریان اش

  1ه غضب آورد.ه خدا را بکه انسان سخنی گوید کاست 

 و مرگ فرزندشان  امام سجاد

بـاب که خادم آن حضـرت سـیخ کبودند  اى نزد امام سجادنقش است عده
را با عجله از تنور بیرون آورد؛ ولی سیخ از دستش افتاد و بـه سـر بچـه امـام 

از منـزل شـتابان  رد و کودک از دنیا رفت. امـام سـجادکاصابت  سجاد
رد بـه غـالم خـود و کـه مـرده اسـت، رو کرا دیدند بیرون آمدند. وقتی بچه 

ار را کـ: تـو در راه خـدا آزادى؛ زیـرا تـو عمـدا ایـن اِْ ح  لوجه اللهفرمود: 
  2فن و دفن فرزندش نمود.کردى. سپس حضرت شروع به تجهیز و کن

 صبر پدر در مرگ فرزند خویش  

همانی دعـوت اى از برادران و دوستان خود را به ممردى از طایفه قریش عده

ی از آنها بچـه میزبـان را لگـد زد و بچـه از دنیـا کرد. از قضا اسب یا االغ یک

ه کـاش نیز سپرد رد و به خانوادهکرفت. میزبان این قضیه را از مهمانان مخفی 

سر و صدا و گریه و ناله سر ندهند تا به خـوبی از مهمانـان پـشیرایی گـردد. 

وقتی مهمانان بـا فراغـت و آرامـی سپس مشغول خدمت و پشیرایی آنها شد. 

رد. مهمانـان کفن فرزند خود کغشایشان را خوردند، شروع به تجهیز، غسش و 

                                                           

 فضائش، باب رحمة.و صحیح مسلم، کتاب  135، ص 3. برگرفته از فتح البارى، ج 1
 .کشف الغمه، ریش بیان کرامات اخالقی امام سجاد . برگرفته از2



۳0  ۱۳۹8زده کشور توشه راهیان نور ویژه مناطق سیلره 

رد. آنهـا کـکه تابوت را دیدند، قضیه را جویا شدند. میزبان جریـان را بـازگو 

 1ردند.کهمگی از صبر و بزرگوارى آن مرد تعجب 

 . فقر و غنا 4

ا َبْعَضُهْم بِ  َک ذلِ کَ َو » ُه َعلَ یَ َبْعٍض لِ َفَتن  وُه یْ ِننا َأَلویْ ِهْم ِمْن بَ یْ ُقوُلوا َأ هُؤالِء َمن  الل  َس الل 
ا بـه [م تـا آنکـه یازمودیـب یرا به برخ ین ما برخیو همچن 2؛َن یرکِ ِبَأْعَلَم ِبالش 

بـه نعمـت [ یان مـا برتـریـران را خـدا در مین فقیا ایگفتند: آ ]طعن و انکار

اقــت ین منکــران بــه لیــا خــدا از ایــان را نــداد؟ آداد و مــا ثروتمنــد ]اســالم

 «.  ست؟!یسپاسگزاران داناترن

ن طبقـات مـردم یکـه بـ یان تفـاوت و فاصـلهید: ایفرمایامبر میخداوند به پ

ش شـده و افـراد یاسـت کـه اشـخاص بـا آن آزمـا یوجود دارد، امتحان اله

 شوند. یناسپاس از شکرگزار جدا م

 ثروت بدون ارزش 

دا یـرا پ ی، صندوق بزرگـیشناسبه هنگام باستان« شیرود ن»نار ک در یروزگار

ه در کـدند یرا د یاشده ییایردند، جسد مومکدِر صندوق را باز  یردند. وقتک

از  یکــیدنـد یق، فهمیـاطـرافش جـواهر بســیاری قـرار داشـت. بعــد از تحق

ن یـانـد. در اردهک ییایه بعد از مرگش، جسدش را مومکمصر بوده  یهاهکمل

آن نوشـته شـده  یه روکـردند کدا یز پیرا ن یصندوق همراه جواهرات، لوح

ند، بدانـد یبیام را مس جنازهکنامه من است. پس از مرگم هر تیل ن وصیبود: ا
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  ۳۱ ابتالء

ه کـد مـن یار به آنجا رسـکشد و  یتم قحطکه در زمان سلطنِت من، در مملک

دد نـان در ع کین جواهرات را بدهم و یۀ مصر بودم، حاضر شدم تمام اکمل

بـه بسـتر مـرگ افتـادم.  یه از گرسنگکنیسر نشد؛ تا ایرم؛ اما میعوِض آنها بگ

خداونـد نخواهـد،  یرند و بفهمند تا وقتید بخوانند تا عبرت بگین را همه بایا

اگـر تمـام  یند. اگر خداوند نخواهد، حتکاز ینیتواند انسان را بیز نمیچ چیه

 1.یش ببریاز پ یتوانینم یارکچ ی، هینکها را فراهم نهیش و زمیوسا
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  *هاى قرآنیآموزه در صبر

آزماید تا ثبات قدم آنان را بسـنجد و ایـن، سـنت الهـی خداوند انسانها را می

تـر اسـت. یکـی از راه است که هر کس ایمانش بیشتر باشد، آزمونش سخت

های آزمایش الهی، آزمودن انسان به صبر است. در مکتـب اسـالم، صـبر بـه 

  1زله سر برای ایمان دانسته شده است.من

  اقسام صبر تعریف و

 آن یـافتن آرامـش و سـکون و جزع و اضطراب از نفس حفظ معنای به صبر

 و شـدن تسلیم و کردن سکوت معنای به صبر، عمومی ارهان در البته 2.است

 ایسـتادگی معنـای بـه ،صبر اسالمی منابع در اما است تالش از کشیدن دست

 اکـرم پیـامبر از. باشـدمـی مشکالت با مداوم درگیری و حوادث برابر در

 صـبر: گفت جبرئیش چیست؟ صبر معنی: پرسیدند جبرئیش از که شده روایت

 در و هسـتی، خوشـی در کـه چنـان کنـی، پیشه صبر سختی در که است آن

 هسـتی، سـالمتی در که چنان بالها در و ،نیازی بی در که چنان آن تهیدستی
                                                           

 .1386ان توشه راهیان نور رمضبرگرفته از ره *
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۳4  ۱۳۹8زده کشور توشه راهیان نور ویژه مناطق سیلره 

 مخلـوقی هـیچ نـزد اسـت، رسیده تو به که بالیی و خود حال زا و کنی صبر

 1نکنی شکایت

 بـر صـبر و معصـیت بـر اسـت: صـبر کـرده قسم سه را صبر اکرم پیامبر
 برابـر در ایسـتادگی طاعـت بر صبر از منظور 2مصیبت بر صبر و خدا طاعت
 ماننـد فـرائ  انجـام برابـر در صبر ملش است، الهی فرمان اطاعت مشکالت
 و هـوا برابـر در ایسـتادگی معصـیت، بـر صبر از منظور. غیره و روزه و نماز
 مصـیبت، بـر صـبر از منظـور. اسـت خدا نافرمانی و معصیت ترک و هوس
 مشـکالت وها بیماری و طبیعی بالیای و زندگی نامالیمات برابر در مقاومت
 3است زندگی

 اهمیت صبر

 بـر بردبـارى و شتحمـ انسـانی هـاى تیفضل وها خصلت از یکی گمان بی
 وها ســختی برابــر در توانــدمــی زمــانی انســان. ییهــا ســختی و التکمشــ
 از هکـ نـدکن فـزع و جـزع بتییمصـ هـر بـا و دیـنما مهیب را خودها بتیمص

 عنـوان بـه قرآنـی هـاى آموزه در خصلت نیا. باشد برخوردار صبر خصلت
 میرکـت و دهستو بزرگی به دارندگانش و شمردهانسانی شیفضا نیبرتر از یکی
  .اند شده
 هیـآ 93 در بـار 103 آن مشتقات با هک صبر واژه قرآنی اربردهاىک به توجه با
 هکـ ردکـ دیکتا مفهوم و معنا نیا بر توانمی است اررفتهک به قرآن سوره 45 و

 قـرآن دیـکتا و توجـه مـورد ارکان قابش ریغ لتییفض معناى به آن قرآنی مفهوم
 .است
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  ۳5 های قرآنیصبر در آموزه

 و ایـبال وها سـختی برابر در ییبایکش و تحمش از ارتعب صبر مفهوم نیا در 

. اسـتیدن در آن بـا مرتبط شییمسا و مالی و جانی دادن دست از وها بتیمص

 دسـت از وها بتیمصـ نیـا از قییمصـاد برشمردن با هیآ در قرآن رو نیا از

َو »: دیـفرمامـی و پـردازدمـی ورزان بایکشـ و صـابران شیسـتا بـه ،ها دادن
َموراِت َو ْی ْم ِبَش کُ َون  َلَنْبلُ  ْنُفِس َو الث  ِِ َو اْْلَ ْموا ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اْْلَ

اِبر ِر الص   و گرسـنگی و نـدهیآ از ترس چون ییزهایچ به را شما ما و 1؛َن یَبشِّ

 بـه تـو و مییآزمـامـیهـا وهیم و مـال و جان در ییها دادن دست از و مبودک

  «!بده را بهشت مژده و بشر هستند باورزانیکش آن برابر در هک افرادى

 شـماردمـی بـر سانیک را صابران و باورزانیکش عمران آل سوره 146 هیآ در 

 شـودمی وارد انسان بر هک فشارى و سختی و بال هر وها بتیمص برابر در هک

 دسـت شـانیا بـه ضـعف و سستی و ردهک تحمش ،ردیگمی او از را زىیچ و

َْ ی  قاَتَل َمَعُه ِربِّ  ی  ْن ِمْن َنبِ یِّ أَ کَ َو ». شوند نمی عاجز و ناتوان و دهد ینم ٌر یوثکَ و
ِه َو ما َضُعُفوا َو َموا اْسوتَ یَسب یَفما َوَهُنوا ِلما َأصاَبُهْم ف وُه کِل الل  ِحوب  یُ اُنوا َو الل 

اِبر ردنـد و کارزار کـهاى انبوه ه همراه او تودهکامبرانی یار پیچه بسو 2؛َن یالص 

دنـد و نـاتوان نشـدند و ید سستی نورزیشان رسیدر برابر آنچه در راه خدا بد

  .ان را دوست داردیبایکدند و خداوند شیم ]دشمن[ نگردیتسل

 صبر ایجاد  هاىنهیزم

؛ زیـرا یکی از مسایش مهم مسئله مربوط به صبر زمینـه هـای ایجـاد آن اسـت

زلزله، ممکن است صـبر خـویش را یش و سمانند  ییهاانسان دربرابر مصیبت
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 از دست دهدو حال اینکه ناراحتی های غیر معقول دربرابر مصـایب ثـواب را

 : دیفرمامی علیامام  .نمایدمی ضایع
ُل یَ  َِ ْ ُ  َدَلع ْن َعُه َدَللع َفِخلِذِه ِدْنلَع َیلَ ِة َو َمْن َضلَ َب یَقْعِر اْلُمِص  الصى

 و شـودمـی نـازل بتیمصـ انـدازه به صبر 1؛َ َِِّه َحِ َط َدَمُلهُ یُمِص 

 انیم از را عمش بزند رانش بر دست با بتیمص هنگام در سکهر

برابـر  امـا اگـر انسـان در .است داده دست از را پاداشش و برده

 مصایب صـبور باشـد نتیجـه آن پیـروزی دربرابـر مشـکالت و

 .ها استنامالیمتی

 همـراه بـه را روزىیـپ تیـنها در ییبایکشـ و صـبر»: فرمـود رسول خدا

  2«.شدک درازا به زمان چند هر داشت خواهد

-مـی گـردد بایکشـ و صـابر و ابـدی دست صبر مقام به شخص هک نیا براى

 التکمشـ هکـ باشد اىگونه به نگرشی زین و نشییب و اعتقادى نظر از ستیبا

 بـه اتیـآ از برخـی در قـرآن. نزنـد جـا و برتابد را گوناگون هاى بتیمص و

 از برخـی بـه جا نیا در هک است ردهک اشاره صبر جادىیابسترهاى و هانهیزم

 .شودمی پرداخته هاآن

 شناسى  هستى. 1

 بـا دسـت در هسـتی همه هک ابدی دست نشییب مقام نیا به ستیبامی انسان 

 وعلـم قدرت رهیدا از زىیچ چیه و گرددمی توانا و دانا و آگاهاى اقتدارفرزانه

 علـم بـا رسدمی خوب و بد از زىیچ هر هک بداند رو نیا از. ستین رونیب او

 از هکـ بدانـد رسـد او بـه بییآسـ و بدى اگر نیبنابرا. است خداوند آگاهی و
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  ۳7 های قرآنیصبر در آموزه

 زىیـچ افرادى به و گرداندمی را هستی امور هک اوست و است خداوند سوى

ْْ » .ردیگمی ای و دهدمی ََ َقوْر کُ ْمَسْس یَ ِإ  َک ٌح ِمْثُلوُه َو ِتْلوْم َقْرٌح َفَقْد َمس  اْلَقوْو
َُ ُنداِوُلها بَ ی  اْْلَ  ُِ َو لِ یْ ا ا ذیَ َن الن  ُه ال  ِخَذ ِمونْ یَ َن آَمُنوا َو یْعَلَم الل  وُه ال کُ ت  ْم ُشوَهداَء َو الل 
اِلمیُ  د یر آن رسـیبی نظیز آسیده آن قوم را نیبی رسیاگر به شما آس 1؛َن یِحب  الظ 

م ]تـا یگـردانان مردم به نوبت مییرا م روزى[یست و پکن روزها]ى شیو ما ا

اند معلوم بـدارد و مان آوردهیه ]واقعا[ اکسانی را کرند[ و خداوند یآنان پند گ

 «.دارداران را دوست نمیکرد و خداوند ستمیان شما گواهانی بگیاز م

ِه ُثم  ِإذا َمس  کُ َو ما بِ » ر  َفِإلَ کُ ْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن الل  َْ یْ ُم الض  و هـر نعمتـی  2؛ِه َتْجَئُرو

مـی بی به شما رسـد بـه سـوى او روىیسپس چون آسد از خداستیه دارک

 «.د[ینالد ]و مییآور

ا ِإلَ یِإذا َأصاَبْتُهْم ُمص» :هک پافشارد باور نیا بر و ِه َو ِإن  ا ِلل  َْ یْ َبٌة قاُلوا ِإن   3؛ِه راِجُعوو

م یند ما از آن خـدا هسـتیگومیبتی به آنان برسد یه چون مصکسانی ک]همان[ 

  .میگردو به سوى او باز می

 الهى  سنت. 2

یابیم که امتحان، به گروه خاص و یـا افـراد مشخصـی طبق این آیات، در می

شود؛ ملالا فقط برای گروه مسلمانان نیست؛ بلکه قـانون عمـومی محدود نمی

ی گششـته و هاو سنلتی جاودان است؛ به سخن دیگر، همان طور که همه امت

انـد، تمـام ها مورد امتحان قـرار گرفتـهتمام انبیا و فرستادگان الهی و اقوام آن

تـوان دریافـت کـه شوند. عالوه بر ایـن، میهای امروزی نیز امتحان میانسان
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رساند که قـوی عمومیت امتحان را می« ناس»خصوص کلمه خطاب آیه و به»

بردار، فقیر و غنی، جاهش و عـالم و ضعیف، حاکم و محکوم، فرمانده و فرمان

بنـابراین، اراده الهـی بـر  1«شـوند.و... همه و همه در معرض امتحان واقع می

است که تمام بندگانش را بدون استلنا امتحان کنـد. همچنـین  این تعلق گرفته

یعنی سنلت ابـتال، از ،این باور باید وجود داشته باشد که امتحان جاودانه است

دارای استمرار است و در جوامع کنونی و آینـده نیـز حکومـت نظر زمان نیز 

ُسّنَة الله ِفی اّلوذیَن »فرماید: که خداوند متعال در قرآن میداشت؛ چنان خواهد
َْ أمُراللِه َقَدرًا َمقدُوراً  سنلت الهی در میان آنـان هـم کـه در 2؛َخَلوا ِمن َقبل َو کا

« ش و حتمـی خواهـد بـود.گششتند، همین است و فرمـان خـدا، حکمـی نافـ

بـا ارعـان بـه امتحـان همـه افـراد، در خصـوص فلسـفه و  حضرت علی

ِْ »فرمایـد: ها مـیحکمت امتحان انسان لاِل
ْى اْللَ ََلَء ِللَّى َدب   ِإ

َ
ْ   َوِلْلُملْؤِمِن  أ  اْمََِّحلا

 ِ ْْ ْولِ یَ َوِلْْلَ اد ظالم، تأدیـب و سختی و گرفتاری برای افر 3؛َ اَملة  کَ اِء یَ اِء َدَرَجة  َوِلْْلَ

برای مؤمن، آزمایش و برای پیامبران الهی، وسیله کسب درجه و برای اولیـا و 

 «باشد.دوستان خدا، وسیله کرامت و َسروری می

 . شناخت اهداف ابتال 3

زندگی سراسر رنج و مشقت انبیا و اولیای الهی، گویای ایـن حقیقـت اسـت 

با بالها مواجـه نشـود، الیـق مقـام  نگیرد وکه تا انسان در بوته آزمایش قرار 

 خلیفة الللهی نخواهد گردید. امتحانات سخت و متعـدد حضـرت ابـراهیم

َو إِذ ابَتلوی »باعش شد که لیاقت مقام امامت و رهبری جهانی را کسـب کنـد: 
                                                           

 .23، ص امتحان؛ سنلت الهی و عامش تکامش. حسین شفائی، 1

 .38. احزاب: 2
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  ۳۹ های قرآنیصبر در آموزه

ُِ إمامواً  َِ إّنوی جاِعُلوک ِللّنوا و بـه یـاد آور  1؛إبراهیَم َرّبُه ِبَکلماٍت َفَأتّمُهن قا

که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان نمـود. پـس همـه را بـه هنگامی 

جای آورد. ]خداوند به او[ گفت: همانا من تـو را بـرای مـردم امـام و پیشـوا 

 «قرار دادم.

 فرمود:  امام محمد باقر
عّیلة ِملن  َُ جل أهَلله ِبال ْى اللَه َیَّعاَهع الُمؤمَن ِبال َلِء َکما َیَّعاَهع ال ى إ

کنـد و مـورد همانا خداوند مؤمن را به وسیله بال یاد می 2؛الغیَ ة

دهـد؛ آن گونـه کـه یـک مـرد در وقتـی کـه در نوازش قرار می

کنـد و مسافرت است، با فرستادن هدیه خاندان خود را یـاد مـی

 دهد.مورد نوازش قرار می

 به قول شاعر:
 گهن جدنم بال ب دش خش  دی    تخ استهخ که گر این بزم  قخّب

 پاداش سنت .4

 اطاعـت و وىکـین ارک هر به عمش و خدا اتیآ ازاى هیآ به مانیا هر هک نیا 

 دنبـال بـه را پاداشـی اولـواالمر و امبریـپ و خـدادستورهاى از دستورى هر از

 ابـدیمی درخور پاداشی خدا از ندک صبرها بتیمص بر اگر پس. داشت خواهد

وذیَن َصوَبُروا َو  *ْعَم َأْجُر اْلعواِملیَن نِ » :خداوند هک باشد داشته باور و بداند و ال 
َْ  َعلی ُلو ِهْم َیَتَوک   همـه در هکـ ییبایکشـ و پـرتالش هـاىانسـان پاداش 3؛«َربِّ

 .دهدمی خوب اریبس ورزندمی شکتو خدا بر شانیارهاک
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ذ» ِة ُغ یَو ال  ُهْم ِمَن اْلَجن  َئن  اِلحاِت َلُنَبوِّ ِموْن َتْحِتَهوا  یَرفوًا َتْجورَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الص 
ْنهاُر خاِلد ذ *َن یها ِنْعَم َأْجُر اْلعاِملیَن فیاْْلَ ِهْم  َن َصَبُروا َو َعلییال  َْ ک  َتَو یَ َربِّ و  1؛ُلوو

ی یهـااند قطعا آنان را در غرفـهردهکسته یارهاى شاکمان آورده و یه اکسانی ک

اسـت جـاودان در آنجـا هـا روان یر آنها جویه از زکم یدهاز بهشت جاى می

ی یبایکه شـکـسانی کهمان *  نندگانکوست پاداش عمشکیخواهند بود چه ن

 «.اندش نمودهکده و بر پروردگارشان تویورز

 نشـیکوا از فراتـر و دهنـدمی انجام هک است عملی از فراتر پاداش و اجر نیا

َو موا ِعْنوَد  ْنَفوُد یَ ْم کُ ما ِعْنَد » .دهندمی بروز خود از بتیمص به نسبت هک است
ِه باٍق َو َلَنْجِز  ذیَ الل  َْ یَ اُنوا کَن َصَبُروا َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما ین  ال  ش یآنچـه پـ 2؛ْعَمُلوو

سـانی را کدار اسـت و قطعـا یش خداست پایشود و آنچه پشماست تمام می

 «.م دادیردند پاداش خواهکردند به بهتر از آنچه عمش میکی یبایکه شک

  شیگشا به عىقط دیام. 5 

 و سـختی و تنگنا هر پی در هک باشد داشته دیام مساله نیا به ستیبامی انسان

 هکـ برسـد بـاور از مقـام نیا به هکبل است؛ آسانی و شیآسا و آرامشبییمص

 سختی و بتیمص از تر افزون زین شمار نظر از و تر شیب و فراتر شیگشا نیا

 هـر از پـس هکـ دیـفرمامـی داوندخ رو نیا از. بود شده مبتال بدان هک است

ْ  َمَع اْلُعْسِر » .استآسانی دو سختی و عسر ْ  َموَع اْلُعْسوِر  *ْسرًا یُ َفِإ  3؛ْسوراً یُ ِإ
 «.آرى با دشوارى آسانی است*  ه[ با دشوارى آسانی استکپس ]بدان 
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 دو وى هکـ معنـا نیـا به. باشدمی آخرت در هم و استیدن در هم آسانی نیا

 برخـورداراى دوگانـه آسـانی و شیگشا از مک دست ای و بردمی ایدن در سود

 . گرددمی

 فرماید: در قرآن کریم می خداوند 
ذ ُهْم ِفو یَن هاَجُروا فِ یَو ال  َئن  ِه ِمْن َبْعِد ما ُظِلُموا َلُنَبووِّ نْ  یالل  ا یالود 

ْجُر اْلِْخَرِة أَ  َْ یَ اُنوا کَبُر َلْو کْ َحَسَنًة َو َْلَ وذ *ْعَلُموو َن َصوَبُروا َو یال 
ِهْم  َعلی َْ ک  َتَو یَ َربِّ دگی در راه یه پـس از سـتمدکـسـانی کو  1؛ُلو

م و یدهی به آنان مییوکیا جاى نین دنیاند در اردهکخدا هجرت 

ه کـهمانـان *  اگر بدانند قطعا پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود

 .نندکش میکصبر نمودند و بر پروردگارشان تو

 بـه اختصـاص و بـود خواهـد ایـدن نیهمـ درهـا پاداش نیا هک داردمی انیب

 در خوب پاداش و وکین گاهیجا ایدن نیهم در صابران براى ما و ندارد آخرت

 است گرفته نظر

 صبر قهرمان ردکادی. 6 

 زنـدگی سرمشـق را آنـان و نـدکمـی روىیپ الگوها از عییطب طور به انسان 

 از عبـور بـه توانـا هـم انسـان هک آورندمی ادی به الگوها. دهدمی قرار شیخو

 مـودهیپ نیـا از شیپ راه نیا هک نیا هم و هاست بتیمص و التکمش بحران

 و مقصـد و روزىیـپ بـه ییبایکشـ و صبر راه از روىیپ با ییها انسان و شده

 هسـتند بتیمصـ گرفتـار هکـ سـانیک بـه قـرآن رو نیا از. اند دهیرس مقصود

: هسـتند السالم هیعل اولعزم امبرانیپ انیم آن از هک سازدمی مطرح ار ییالگوها
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ُسِل کَ َفاْصِبْر » َِ ِمَن الر   و عـزم داراى امبرانیـپ هماننـد پس 1؛ما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْز

 «.ورز ییبایکش قوى اراده

 قدر و قضا به مانیا. 7 

 برابـر در تـا رسـاندمـی ارىیـ و کمـک انسـان بـه هک لییمسا از گرید یکی

. اسـت وقـدر قضـا به باور ند،ک شهیپ ییبایکش صبروها بتیمص وها دشوارى

 ازاى برنامـه هیپا بر شده گرفتار بدان انسان هک زىیچ هر هک بداند انسان وقتی

 فـزع و جزع و دهدمی بروز خود از ترى مک مقاومت است، شده نییتع شیپ

 و میکـح خداونـدى هیـناح از نیـا هکـ دانندمی هک سانیک ژهیو به. ندک نمی

 . استاى فرزانه

 نیـا هاسختی و هابتیمص در قدر و قضا به دیحد سوره 22 هیآ در خداوند 

ْرِض َو ال فو یَبٍة فِ یما َأصاَب ِمْن ُمص»: ندکمی اشاره گونه  یْم ِإال  فوکُ َأْنُفِسو یاْْلَ
ْ  ذلِ کِ  ْْ َنْبَرَأها ِإ ِه  َک تاٍب ِمْن َقْبِل َأ  رونیـب در بتییمص سک چیه به ؛ریسیَ َعَلی الل 
 تـابیک در نیـا از شیپـ از هکـ آن مگـر رسـد نمـی جانشان در ای و(  نیزم)

 سـتیبا نمـی انسـان نیبنابرا. است آسان ارک نیا خداوند و باشد شده نوشته

 بـه چـه آن بـه و بخـورد افسوس و شود نیاندوهگ بداده دست از چه آن از

 . گردد شادمان آورده دست
 بنگرنـداى گونـه بـه وارده هاى بتیمص به هک خواهدمی مردم از هیآ نیا در 
 و شـود جـادیا ستیبامی هک استحتمی قدر و قضا و خداست جانبت از هک

 بـه و بخـورد حسـرت و افسـوس هکـ آن نه ندک ییبایکش برابرش در انسان
 .شود دچار اندوه و حزن
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 دخـو از ملبـت نشـیکوا باشـد الهی سنت و قدر و قضا به معتقد هک انسانی 

 نیقـوان و سنت هک داندمی رایز است؛ صبر و ییبایکش همان هک دهدمی بروز

ْرِض َو َم  یبارًا فِ کْ اْستِ » .ستندین شیتحو و رییتغ قابش الهی ُق یحیَ ِئ َو ال یِّ َر الس  کْ اْْلَ
لیَ ُئ ِإال  ِبَأْهِلِه َفَهْل یِّ ُر الس  کْ اْلَم  و  َت اْْلَ َْ ِإال  ُسن  ِه َتْبد َن َفَلْن یْنُظُرو ِت الل  اًل َو یَتِجَد ِلُسن 

ِه َتْحو ِت الل  شـی در ]روى[ کارشـان فقـط گردنکن یزه[ ای]انگ 1؛الً یَلْن َتِجَد ِلُسن 

رد پـس یرنگ زشت جز ]دامن[ صاحبش را نگیرنگ زشت بود و نین و نیزم

برنـد و هرگـز بـراى ان را انتظـار مـیینیشـیشوم[ پا جز سنت ]و سرنوشتیآ

 «.افتیدگرگونی نخواهی خدا سنت

 تـا نـدکمـی کمک انسان به هک است نگرشی و نشییب امور از شمارىها نیا 

 نـهیزم و بستر اعتقادات و شیمسا نیا قتیحق در.شود بایکش و صابر شخصی

 .آوردمی فراهم را صبر جادىیا

  املىکت ابزار. 8 

 بـراى ىبسـتر انسـان بـراى ایـدن هکـ برسـد بـاور نیـا به ستیبامی انسان 

 شیپـ در را امشکت راه توانمی هک جاست نیا در و هاست تیظرف آزادسازى

 هکییها بتیمص و ابتالئات هک نیا به باور. برسد اش ستهیشا مالک به و ردیگ

 اسـت ییها توانمندى و استعدادها بروز ساز نهیزم و بستر شودمی وارد او بر

 و سـازدمی آزاد را خودا هسختی و التکمش نیا در و شده سرشته او در هک

 وها بتیمصـ از ارىیبسـ وجـودى فلسـفه نیـا بـه باور. رساندمی تیفعل به

 امـشکت و رشـد بـراى سـازى تیـظرف و توانمندسازى ابتالئات وها شیآزما

 از یکـی برسـد، خود مالک به تواندمی هک است ییبایکش در هک نیا و اوست
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َن یِموَن اْلُمْرَسول َک ما َأْرَسْلنا َقْبلَ  َو » .است بشر امشکت و تعالی مناسب بسترهاى
ُهْم لَ  ََ َو کُ أْ یَ ِإال  ِإن  عا َْ الط  َْ فِ یَ ُلو ْم ِلوَبْعٍض ِفْتَنوًة َأ کُ اْْلَْسواِق َو َجَعْلنا َبْعَضو یْمُشو

َْ َو  َْ َرب  کَتْصِبُرو م جـز یامبران ]خـود[ را نفرسـتادیش از تو پیو پ 1؛راً یَبص َک ا

رفتند و برخـی از شـما را خوردند و در بازارها راه میغشا میز[ یه آنان ]نکنیا

د و یـنکی مـییبایکا شـیـم آیـش قـرار دادیله[ آزمـایگـر ]وسـیبراى برخی د

 «.ناستیپروردگار تو همواره ب

  موانع زدایی. 9

 بیآسـ بـه دهـدمـی توجـه صبر جادىیا عوامش و علش هک گونه همان قرآن 

مـی شـخص در صـبر جـادیا از مانع هک یعوامل و علش و پرداخته آن شناسی

 نیـا نیتـر مهـم از یکـی بـه تنهـا جا نیا در .ندکمی نییتب و حیتوض را شود

 هکـ اسـت مهمـی موانـع از مـانع نیا رایز شود؛می بسنده بدان و اشاره موانع

 هشـدار بـدان نسبت را امبریپ حتی و ندکمی اشاره بدان هیآ چند در قرآن

 مهـم اریبسـ عـاملی رایز ست؛ین شتابزدگی جز زىیچ مانع، نیا. دهدمی باش

 .استییبایکش و صبر تحقق راه در

ُْ ِمْن َعَجوٍل »: ندکمی شتابزده را وى هک است عتییطب داراى انسان  ْنسا ُخِلَق اْْلِ
ده شـده اسـت بـه زودى یانسان از شتاب آفر 2؛َفال َتْسَتْعِجُلوْ یاتیْم آکُ یَسُأر

  «.دیدهم پس ]عشاب را[ به شتاب از من مخواهیاتم را به شما نشان میآ

 آلـوده شتاب رفتارى و شودمی زیلبر صبرش جام نرفت مراد به ارهاک گاه هر

 سـفارش و دهـدمـی دستور رامبیپ به خداوند رو نیا از. ردیگمی شیدر پ
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 شـهیپ شـتابزدگی ارهـاک در و نـدک عمش اولوالعزم امبرانیپ همانند هک ندکمی

ُسِل َو ال َتْسوَتْعِجْل َلُهوْم کَ ْصِبْر َفا» .ندکن َِ ِمَن الر  ُهْم َکوما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْز ََ َیوَأن  ْو
َْ ما یَ  َْ َلوْم یُ َرْو َُ  ُک ْهَلویُ ْلَبُثووا ِإال  سواَعًة ِموْن َنهواٍر َبوالٌه َفَهوْل یَ وَعُدو ِإال  اْلَقوْو

ن و بـراى کـصبر  ردندکامبران نستوه صبر یه پکپس همان گونه  1؛اْلفاِسُقوْ

شـوند بنگرنـد ه آنچه را وعـده داده مـیکآنان شتابزدگی به خرج مده روزى 

ن[ ابالغـی اسـت یـانـد ]اا[ نماندهیه آنان جز ساعتی از روز را ]در دنکی یگو

 «.افتیخواهند تکا جز مردم نافرمان هالیپس آ
 نیـا. ستا دارى معنا ارتباط صبر و ییسو از عچله و شتابزدگی انیم نیبنابرا
 گـرید درى از صـبر آمددرى از شتاب گاه هر هک ندکمی انیب صراحت به هیآ
 تـا نگـشارد و ردهکـ مهـار و نترلک را خود انسان است الزم نیبنابرا. ختیگر
 نـدک تالش هکبل شود؛ رهیچ وى بر شتابزدگی عتیطب ای و فطرت ای و زهیغر
 قلـب و جـان بر تا شاردنگ و ندک تیریمد تقوا و خرد و عقش روىین را آن تا
 .گردد مکحا عقلش و
 اساسـی و نیتـر مهـم هکبل جادىیا موانع جمله از هک گفت توانمی نیبنابرا 
مـی همگـان هکـ است شتابزدگی شمارد،می بر صبر براى قرآن هک مانع نیتر
 .باشند اریهوش و حساس آن به نسبت ستیبا

 شناخت آثار. 10

ی مانند زلزله و امتحانـات الهـی قـرار های زندگانسانی که در معرض سختی
های خشک و در معـرض بادهـای گرفته، بسان درختی است که در دل بیابان

گیرد و چنین درختی، در مقابش نامالیمات، مقاومـت خاصـی سوزان قرار می
 کند؛ در حالی که درخت لـب جویبـار، از مقاومـت کمـی برخـوردارپیدا می
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های سوزان و ویرانگر، مقاومت و توانـایی ، خشکسالی و بادزلزله است و در
 زیادی ندارد. 

أَل َو »نویسـد: ای خطاب به والی بصره، علمان بن حنیف، میدر نامه علی
واِقلَه الَخِضلَ َة أَرجو ُجللودا  َو الّن اتلاِب الَ عوّیلة  َة أصَلُب ُدلودا  َو ال ى ج ة الَ  یى ّْ الشى إ

 ُخملودا  
ُ
شـان آگـاه باشـید! همانـا درختـان بیابـانی، چوب 1؛أقوی ُوقُودا  َو أبَطلأ

تر است. درختـان بیابـانی شان نازکتر، و درختان کناره جویبار، پوستسخت

 «باشد.تر میورتر و پردوامشان شعلهشوند، آتش چوبکه با باران سیراب می

توان دریافت که چرا خداوند علیم و حکیم، بندگان صالح خود را بـا پس، می

دیده، طاقـت و قـدرت های رنجکه انسانآزماید؛ چه اینگوناگون می بالهای

 شان از افراد نازپرورده بیشتر است. تحمش

 به قول حافظ:
  تنز پخورگه تنعّم تبخگ راه به گوست

  عنشقی ش وه رت ان بالکش بنش 

گویند که ابی طلحه، صحابی پیامبر، به پسـرش عالقـه زیـادی داشـت. پسـر 

فرسـتاد  ک مرگ فرزند، همسرش او را به دیدار پیـامبرمری  شد و نزدی

تا هنگام مرگ فرزندش حضور نداشته باشد و جزع و فزع نکند. پسر ُمـرد و 

مادر او را در گوشه منزل گشاشت و غشایی آماده کرد. شوهر کـه آمـد، بـه او 

ای اش را بر آورده کرد. سپس بـه او گفـت: اگـر ودیعـهغشا داد و نیاز جنسی

شوی؟ گفت: خیـر. ا باشد و ما آن را به صاحبش برگردانیم، ناراحت مینزد م

گفت: فرزند، ودیعه خدا است. خداوند فرزندمان را باز پس گرفت. ابوطلحه 

گفت: من سزاوارترم که صبر پیشه کنم تا تو کـه مـادر او هسـتی. خبـر ایـن 
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رسید. حضـرت آنـان را تحسـین کـرده و فرمـود: حمـد  ماجرا به پیامبر

اسـرائیلی کـه دایی را که در امت من، زنی این چنـین صـابر، ماننـد زن بنیخ

صابر بود، قرار داد. سپس داستان آن زن را که دو فرزندش کشته شده بودنـد 

 1و صبر کرد، نقش نمود.
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 *عتیخدا و امور طب تیربوب

« یعل ِّ» نیاسـت کـه همـان قـوان مقرر نمودهرا  ینیعالم قوان نیخداوند در ا

را دارد  یافتـد اثـرات خاصـمـی عالم اتفـاق نیکه در ا یهر کار یعنی است،

 نیـوزلزله هـم از ا شیخواهد شد. س دهیعالم ماده برچ ههم نین قوانآ ونوبد

 ینیارن تکـویو بـ باشندمی و تحت اراده وقدرت خدا ستندین یمستلن نیقوان

ِإال  ُهوَو  ْعَلُمهایَ ال  ِب یْ اْلَغ َو ِعْنَدُه َمفاِتُح »افتد. لشا فرمود: یاز درخت نم یاو برگ
ٍة ف ْعَلُمهایَ ما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإال   اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو  یما فِ  ْعَلُم یَ َو  ُظُلمواِت  یَو ال َحب 

ْرِض َو ال َرْطٍب َو ال  تنهـا نـزد  ب،یـغ دهاىیـکل 1؛«ٍن یِکتواٍب ُمبو یِإال  ف اِبٍس یاْْلَ

 اسـتیها را نمی داند. او آنچـه را در خشـکی و دراوست؛ و جز او، کسی آن

از آن آگـاه اسـت؛ و نـه  نکهیبرگی )از درختی( نمی افتد، مگر ا چیداند؛ همی

تـر و خشـکی وجـود دارد، جـز  چیو نه ه ن،یزم هاىیکیاى در تاردانه چیه

تحـت ها وزلزلـه شیسـ نیـاز ا یبعضـ یدر کتابی آشکار ثبت است. ول نکهیا

امتحـان مـا  یمـا وفقـط بـرا اریـعالم وبدون اخت یعیفعاالت طبفعش وان ریتاث

کـه بـاز هـم  باشندمی وگناهان ما اریسوء اخت جهینت زین انهآاز  یهستند وبعض
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قسم از قدرت خداوند خارج  دو نیاز ا کیچیه و گشارندمی عالم اثر نیدر ا

 .ستندین

 ایـان را در دنمؤمنـ یشود، خداوند گـاهمی استفاده شیبراساس آنچه از احاد

کفاره گناهان آنان شـود و در ها یگرفتار نیکند تا امی مبتالها به بالها و رنج

نباشـد و وجود  ،شوند فریکه به خاطر آن عقوبت و ک یزیچ گرید امتیروز ق

که کافر و مشـرک هسـتند  یافراد یرا از نعمت خود برخوردار سازد، ول آنان

جهـان بـه  نید، پاداش آنان را در همـداشته باشن کین یکارها یچنانچه برخ

 یگـاه حاضر خواهند شد یدر آن جهان با دست خال جه،یدر نت ؛دهدمی آنان

 یالهـ یهـا میحـراز گناهـان و شکسـتن  یها، برخـ یعامش بالها و گرفتار

 نیـ.. از ا.اقوام گششته مانند قوم نوح، عاد، ثمـود و یاست. هالک شدن برخ

ْ  َأْهَل اْلُقوری  َو »از جمله:  ی وجود داردادیز اتیباره آ نیاست. در ا شیقب َلْو َأ
َقْوا َلَفَتْحنا َعلَ  ُبوا َفَأَخوْذناُهْم  ِهْم یْ آَمُنوا َو ات  ْرِض َو لِکْن َکوذ  ماِء َو اْْلَ َبَرکاٍت ِمَن الس 

َْ یَ ِبما کاُنوا   یکنند درهـا شهیو تقوا پ اورندیب مانیاها یاگر اهش آباد 1؛«ْکِسُبو

مـا را[  اتیـآنهـا ]آ یول م،ییگشامی آنها یبه رو نیا از آسمان و زمرحمت ر

 2.«میکردند و ما هم آنها را به مجازات اعمال خودشان گرفتـار سـاخت بیتکش

به خاطر اعمال مردم آشکار شـد تـا  ایو در یفساد در خشک»فرمود:  همچنین

 برگردند  دیاز اعمال آنها را به خود آنها بچشاند، شا یبرخ جهیخداوند نت

 از وارد شـدن شـدن خسـارت، حیصـح ریتوان با تدبمی از موارد یاریبس در

 یبرنـامگ یکرد بـ ریتفس،توان به عقوبت ینمود وهمه موارد را نم یریجلوگ
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 هـم تـزاحم در عـالم مـاده، یمشکالت اسـت وگـاه یسبب بعض مسئوالن،

در بـر سـد و یخواهد به کسمی یرحمت یعنی مشکالت است، شیدایباعش پ

 کند. یبر خورد م یگریمنافع د اب ریمس

 حکمت بالیا و مصایب . 1

َْ » :ندیفرمایم  نیرالمومنیام ِْ  ِإ اِل
َدب   اْلَ ََلَء ِللَّى

َ
ْ   َو ِلْلُمْؤِمِن  أ ِ َیلاِء  اْمََِّحلا ْْ َو ِلْْلَ

ْوِلَیاِء   یسـت، بـراکردن ا هیظالم ادب نمودن و تنب یبال برا 1؛«َ اَمة  کَ َدَرَجة  َو ِلْْلَ

 کرامت.  اءیاول یدرجه است و برا اءیانب یمومن امتحان است، برا

  حکمت بال بر چهار گونه است: شیحد نیا طبق

  نیظالم بیمجازات و تأد الف(

ه شـده بـه راه  نیاز ا دیتا شا امتحان الهی برای ظالمان مجازات است راه متنبـل

و بـال و عـشاب و مـلال کفـر و ظلـم و گنـاه باعـش قهـر ، راست بازگردنـد

جـو و  زهیکـافران سـت دیفرستد تـا شـامی را ایبال نیخدا ا .است یخشکسال

و از کفـر و ظلـم و گنـاه  نـدیظالمان و گناهکاران متنبه شوند و به راه حـق آ

آورند و تقوا ورزنـد، هـم آن بالهـا  مانیاست که اگر ا یعی. طبندیدست بشو

و...شـامش حـال  تیـو امن شیفـراوان و آسـاها شود و هم نعمتمی بر طرف

ال ِإْذ جاَءُهْم َبْأُسنا  َفَلْو » :دیتوجه کن نهیزم نیدر ا اتیآ یشود. به بعضمی شان
ُعوا )خضـوع نکردنـد و(  د،یهنگامی که مجازات ما به آنـان رسـ چرا 2؛«َتَضر 

 نشدند؟ میتسل
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ُهْم یَو َلُنذ» کْ  َقن  َْ اْلَعذاِب اْْلَ ْىنی ُىو ُهْم ِمَن اْلَعذاِب اْْلَ َْ یَ َبِر َلَعل  بـه آنـان از  1«ْرِجُعوو

مـی )عـشاب آخـرت(رگاز عـشاب بز شی( پـایدن نی)عشاب اکیعشاب نزد

اْلَبورِّ َو اْلَبْحوِر  یَظَهَر اْلَفساُى فِ »فرمود:  نیهمچن، «باشد که بازگردند. م،یچشان
ُِ لِ  یدِ یْ ِبما َکَسَبْت أَ  ا ذ َقُهْم یذیُ الن  ُهْم َعِمُلوا َلَع  یَبْعَض ال  ظاهر شـد  2؛«ْرِجُعوْیَ ل 

تـا  ؛کـه مـردم انجـام داده انـد ییکارهـابـه خـاطر  ایفساد، در خشکی و در

]خداوند جزاى [ برخی از آنچه کرده اند را به آنهـا بچشـاند، باشـد کـه بـاز 

 گردند. 

  الهی امتحان ب(

 یالهـ یاسـتعدادها لهیوس نیتا به ا است نیامتحان مومنیکی از عوامش بالیا  

ش و... آراسـته  یو به صـفات ؛آنها شکوفا شود چـون صـبر، حلـم، رضـا، توکـل

انسان در عالم برزر و آخرت تابع صـفات و  یوجود قتیگردند. چرا که حق

غـم،  نسـپس از پـی آ: » دیـفرمامـی اوست. خداونـد متعـال یملکات درون

آرامشی بر شما نازل کرد، خوابی که جمعی از شما را فـرا گرفـت و گروهـی 

بودند گمان هاى نادرستی، در باره ى خدا چـون  شیتنها در فکر جان خو که

هسـت؟  زىیـکار چ نیما را از ا ایگفتند: آمی داشتند، تیل گمان دوره ى جاهل

 نهـان ییزهـایچ شیبگو: سر رشته همه کارها به دست خداست. در دل خـو

 نیـود در اگفتند: اگر کار دست ما بمی داشتند که بر تو آشکار نمی کردند.می

کسـانی کـه  د،یـ. بگو: اگر در خانه هـاى خـود هـم بودمیجا کشته نمی شد

رفتنـد، و می شیکشته شدن بر آنان مقرر شده بود ]با پاى خود[ به قتلگاه خو
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 دیـو آنچـه در دل دار دیـازمایهاى شما را ب تیسان خدا ن نیکه بد نیبراى ا

ْ  فو: »دیفرمامی نینهمچ 1« آگاه است.ها کند، و خدا به راز دل هیتصف  یَلُتْبَلُو
ذ وذیَن  َن یَأْمواِلُکْم َو َأْنُفِسُکْم َو َلَتْسَمُعن  ِمَن ال  ُأوُتوا اْلِکتاَب ِموْن َقوْبِلُکْم َو ِموَن ال 

ُمورِ  َِ اْْلُ ْ  ذِلَک ِمْن َعْز ُقوا َفِإ ْْ َتْصِبُروا َو َتت   ۀ)همـنیقیبه  2؛«َأْشَرُکوا َأذًی َکثیرًا َو ِإ

از  شی. و از کسـانی کـه پـدیشـومی شیشما( در اموال و جانهاى خود، آزما

( از مشـرکان، سـخنان آزار نیو)همچنـ ،شما به آنها کتاب)آسمانی( داده شده

 د،یسـاز شـهیو تقـوا پ دیـ، و اگـر اسـتقامت کندیشـن دیـفراوان خواه ۀدهند

  است. نانیاز کارهاى مهم و قابش اطم نی( ارایتر است؛ ز ستهی)شا

ه داشت که شدائد و بال دیبادر ضمن  در هر حـال امتحـان خـدا بـوده  ایتوجل

 یویـقهر خدا بـوده مجـازات دن یاگر از رو یاز لطف خدا هستند، حتل  یناش

 نگونـهیداخـش در رحمـت عـامل اسـت. ا زیباشند. چرا که قهر و عشاب خدا ن

اح یزیچ قتیامتحانات در حق کـه کودکان است  ینمودن رو یملش عمش جرل

و پزشک دلسوز به زور هـم  نیوالد یرود ول یبار آن نم ریز چگاهیکودک ه

اح ا بالمی یشده او را جرل شـوند ملـش مـی که مومنان با آن مواجه ییایکنند. امل

اح ا بال یول ندیبزرگساالن است که ناخوشا یعمش جرل  یایـداوطلبانه است. امل

اح اءیانب اسـت.  شـگاهیرایلش رفتن بـه پاز آن م قتریرق هو بلک ییبایز یملش جرل

ل ن دینه تنها از امتحانات نوع دوم بلکه با لشا اسـتقبال  زیـاز امتحانـات نـوع اول

شده تن به آن داده معارالله خدا را مـتلهم بـه  هیعاقش و توج ینموده ملش کودک

کـه  ستین یمعن نینکرد. البته تن دادن به شدائد به ا یعدالت یو ب یحکمت یب
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. بلکه مقصود از تن دادن بـه نکندرفع شدائد  یبرا یکار چیو ه ندیانسان بنش

بـه بـال خـود را نباختـه از آن در  یاست که انسان به هنگام گرفتار نیا ایبال

 نیهمـ زیـچرا که اساساا هدف از بـال ن ،ردیرشد و تکامش خود بهره بگ ریمس

 .و به حقل رو کنند ندیاست که انسانها رشد نما

شود که هـدف از امتحـان و مبـتال نمـودن می ح استفادهبه وضو اتیآ نیا از

نمـودن بـاطن آنهـا و آراستنشـان بـه  هی، تصفمیمومنان از جانب خداوند حک

ابتالئات بـه  نیاز ا یشده که برخ انیب زین اتیروا ی. در برخکوستیصفات ن

اره  ۀعنوان کفلار شـدائد را  نیـو ا ،پوشـاننده یعنـیگناهان مومنان است و کفـل

و پـر  دهیحاصـش از گنـاه پوشـ یشود نقصـهامی اند چون موجبه گفتهکفلار

 شوند. 

 درجه  عیترف یبرا ج(

دارد کـه  یدرجه بوده اختصاص به کسان عیترف یکه برا ییها بتیبالها و مص

 نیبـارزتر اءیـهسـتند و البتـه روشـن اسـت کـه انب یفاقد هر گونه گناه

بزرگـواران  نیـنها مخـتصل ات یمقام نیهستند؛ لکن چنادی افر نیمصداق چن

 ، ماننـداسـت رقابش تصـول  یمقام نیچن زین ینب ریافراد غ یبرخ یو برا ستین

 یو حضـرت ابـ نبیحضرت ز ای حضرت معصومه ای میحضرت مر

چـون  نهـایشـده انـد. ا یعلما که صاحب عصمت اکتساب یو برخ الفضش

جنبـه ارتقـاء درجـه  آنها صرفاا  یبرا ایلشا بال ،زدوده شدن ندارند یبرا یگناه

آمـاده  افتهی شیافزا نبزرگوارا نیا یریپش  یف تیل قابل ایبال نیبا ا یعنیدارند 

 شوند. می شتریب  یف رشیپش یبرا
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 ظهور کمال  د(

مطلق آن است کـه عبـارت از چهـارده  یبه معن اءیاول یبرا ایقسم بال نیآخر

می محسوب ینسبت به مادون خود ول یو مومن یهستند. هر نب معصوم

ا وقت الله  یل رکر شد مقصود از آن ولـ نیو مومن اءیواژه در کنار انب نیا یشود امل

 نیـدارنـد. ا تیـوال زیـن اءیـبـر انب یکامش خود بود که بر همگان و حتـل

مقام  یکلمه از ترقل  یقیحق یمعصومند که به معن تیبزرگواران نه تنها از معص

هند چون مقام زین ر  شـانیا باالتر از آنچه یمنزل در آن مسـتقرل شـده انـد تصـول

سـه و خداونـد متعـال تنهـا حجـاب مخلوق نیـا نیندارد. ب و  تیـلروات مقدل

هَ  َما َدَ َف  َیا َدِل ُ» :ستین یدنیدر زیحائش است که آن ن تیل خالق  َمْعِ َفَِّلِه  َحَق  اللى
ِه َو َغْیلِ يَغْیُ  ا َا َحقى َمْعِ َفَِّ  َا َو َما َدَ فَ  َک َو َغْیُ   َغْیِ ي جـز مـن و  یعل ای 1.«للى

آنچنان کـه  زیتو را ن وخدا را چنان که حقل معرفت اوست نشناخت؛  یتو کس

 . میحقل معرفت توست جز من و خدا نشناخت

اَک َحلقى ِدَ اَدِتلَا َو َملا َدَ ْفَنلاَک َحلقى َمْعِ َفَِّلَا »فرمود:  نیهمچن َْ  2؛«َملا َدَ لْع

توست و آنچـه مـن از  یتو نمودم حقل بندگ یدگ( آن گونه که من بن ای)خدا

تـوان  ینـه عبـادت نیـبـاالتر از ا گرید یعنی« حقل معرفت توست  شناختمتو 

 راتاا محال است.  نیاز ا شیچرا که ب ؛توان حاصش کرد ینمود و نه معرفت

ا است کـه در هنگـام  نیکرامت است مقصود ا اءیاول یکه فرمود بال برا نیا امل

شـود. آنگونـه مـی ظاهر زین گرانید یبزرگواران برا نیا یجودبال کماالت و

چون حـرل آن را  یکس یظهور نمود به نحو ینیکه در کربال عظمت روح حس

شـد تـا مـی ظـاهر یحلم و خلق نبو یادیدر شدائد ز ای افتیاعجاز امامت 
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تش یآن حضرت پ یاز عظمت صفات اخالق رکیافراد ز یآنجا برخ  بـه نبـول

 برند. می

 و شدائد اینوع بال صینحوه تشخ .2

از سـنخ سـوم و  یعاد یها و مصائب وارد بر ما انسان ایاست که بال روشن

ل و دوم  نیداشته باشند ب یدی. لشا افراد متعارف اگر تردستیچهارم ن قسـم اول

 ۀکـه ملکـ یباشد بـه نحـو مانیا یدر مراتب باال یخواهد بود. حال اگر کس

 یاز چـه سـنخ ایـبال نیـا نکـهیا صیباز تشخ عدالت در او راسخ شده باشد

معـار الله  یاگـر کسـ نیآسان خواهد بـود. همچنـ یادیز اریهستند تا حدل بس

 یایـدر مـورد بال یغرق در ظلم و گناه و فساد بوده باشـد بـاز حـدس قـو

ـا  هیـو شـدائد تنب ایخواهد بود که قسم بال نیعارض بر او ا کننـده اسـت. امل

 صیراه تشـخ قتاا یشده اند حق قعدو مرتبه وا نیا نیه باز افراد ک یاریبس یبرا

خود رجـوع نمـوده  ۀاعمال گششت ۀبه پروند دیافراد با گونه نیدشوار است. ا

آنهـا ـــ افـزون بـر عـشاب  یبـرا ،اتیـو آ اتیرا که در روا یخاصل  یمعاص

 نیداده شده جستجو کننـد. و اگـر بـه چنـ زین ییایعشاب دن ۀــ وعد یاخرو

عمـش خـود دانسـته در  ۀجیاست که آن را نت نیاکار عاقالنه  نددیرس یمورد

دائماا گرفتار مشـکالت  دید یملال اگر کس ی. براندیصدد جبران گناه خود برآ

 آن را یجـا یگـریکند مشکش دمی شود و هر کدام را چارهمی و درشت زیر

 ،اسـت نیرا آزرده و عـاقل والـد نشیملتفت شد که والـد یو از طرف ردیگمی

شـدن خـود دانسـته آن را  نیعاق والد جهیمشکالت خود نت کهبهتر آن است 

نه تنها در آخرت کـه  نیرکر شده که عاقل والد اتی. چون در روادیعالج نما

مـال خـود را باخــت و  یاگـر کســ ایـ. نـدیب یروز خـوش نمــ زیـن ایـدر دن
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وجـود دارد عاقالنـه اسـت کـه  یاو ربـاخوار ۀورشکست شد و در کارنامـ

خود کند چون خدواند متعـال فرمـوده  یبه رباخوار منتسبخود را  یگبازند

با َو  ْمَحُق یَ »است:  ُه الرِّ وُه ال  یْرِبویُ الل  وَدقاِت َو الل  واٍر َأثو ِحوب  یُ الص   1؛«ٍم یُکول  َکف 
 چیدهـد. و خداونـد، هـمی شیکند؛ و صدقات را افزامی خداوند، ربا را نابود

 .نمی دارد وستدانساِن ناسپاِس گنهکارى را 

ط ی، کار عاقالنه برانیبر ا بنا بـه  شیمردم که گناه و ثواب را کمـا بـ نیمتوسل

رسـد آن را بـه گناهـان مـی است هر چه از شدائد به آنهـا نیاند ا ختهیهم آم

 یامر بـا بنـدگ نیچرا که ا افتندیآن ن یبرا یاگر محمل یخود نسبت دهند حتل 

و  اتیـاسـت. در آ کتـریزدنجـات ن ۀدل نفس سازگارتر و به جا ۀیخدا و تصف

را در خـود  یبـاور نیشده که انسـانها چنـ دیو تأک هیتوص اریبس زین اتیروا

وِه َو موا : »دیفرمامی پرورش دهند. خداوند متعال ما َأصاَبَک ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الل 
 طـرف رسـد، ازمـی بـه تـو هـایکیآنچه از ن 2؛«َفِمْن َنْفِسک َئةٍ یِّ َأصاَبَک ِمْن َس 

 رسد، از سوى خود توست.می خداست؛ و آنچه از بدى به تو
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 *رسانی و کارگشاییخدمت

 اهمیت

دیـدگان اسـت دردی بـا آسـیبهم رسانی ویکی از وظایف مهم مردم کمک

هستند. امـروزه نیـز  بوده و دارمردم ما در این خصوص طالیه -بحمدالله  -که

آسیب دیده مـا در شـهرهای غـرب وظیفه مردم ما کمک رسانی به هموطنان 

دانند که این امر ثواب دنیوی واخروی دارد، زیـرا می کشور است.مردم خوب

از مجموعـه تعـالیم حیـات بخـش اسالم بر این امر تاکید نموده است، یعنی 

شود که پس از ادای فرای ، بـاالترین اسالمی و سیره اولیای خدا استفاده می

 خصلت نیکو است. از این رو، انبیا و ائمـه ، اینخداوسیله برای تقرب به 

در خدمت مردم بودنـد و شخصـاا در رفـع حـوایج و مشـکالت آنـان اقـدام 

بـرآوردن  کردند و برای آن اهمیت خاصـی قائـش بودنـد. امـام صـادقمی

ْفَضلُل ِملْن »حاجت مؤمن را برتر از هزار حج دانست: 
َ
َقَضلاُء َحاَجلِة اْلُملْؤِمِن أ

ٍة  ْلِف ِحجى
َ
َلٍة ِبَمَناِس أ ا.ِک ُمَََّق ى َُ»1  
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ْى »نیازمندی مردم را نعمت الهی خوانده است:  امام حسین
َ
 َحلَواِئَ   إْدَلُملوا أ

اِس  ِْ  ِمْن  ْْ کُ یْ ِإلَ  النى َع ِه  ِْ َل ِإَللع َغ  ْْ کُ یْ َدَلل اللى َْ َفَََََّّحلوى َع لوا اللنِّ بدانیدد   1؛ْکُ ِ  ْیلَفلََل َتَملو

ها را افسرده نسدازدد؛  های الهی است. پس نعمتعمتهای مردم از ننیازمندی

دعنی: مبادا با رنجاندن مردم نیازمندد  فردران نعمدت فنیدد. در اددن  دور        

از سوی ددگر  اسالم بنددگان خددا را   «. شوندگردان میها از شما روینعمت

داند فه بدرای عیدال خددا    تردن انسان را فسی میعیال خدا دانسته و محبوب

لِه  اُل َیلِد  اْلَخْلُق »فرمود:  . پیامبرخدمت فند َحلُب  اللى
َ
لِه  َدَللع اْلَخْللِق  َفأ  َملْن  اللى

ْدَخَل 
َ
ْهِل  َدَلع أ

َ
خواران خداوندد هسدتند.   مردم عائله و جیره 2؛ُسُ ورا   ُمْؤِمٍن  ِِ یْ بَ  أ

تردن مخلوقا  نزد خدا فسی است فه سودش به عائله خدا برسدد و  محبوب

 «منی را خوشحال فند.خانواده مؤ

در حال طدوا  خاند     فند فه در خدمت امام  ادقابان بن تغلب نقل می

خدا بودم. فسی مرا  دا فرد و من جواب او را نددادم. در دور دومم طدوا     

فرمودندد: مگدر تدو را     مجدداً مرا  دا فرد و پاسخ او را ندادم. امام  ادق

! فرمودند: شیعه اسدت؟ گردتم: آری   زند؟ گرتم: آری دابن رسول اهلل دا نمی

شیعه است و از من درخواستی دارد. فرمودند: چرا درخواسدت او را اجابدت   

فنی؟ عرض فردم: ددابن رسدول اهلل! مودغول طدوا  هسدتم. فرمودندد:       نمی

   3طوا  را رها فن و به سوی او برو.

د سؤال شد: اگدر خداوندد     جواهراز محمدحسن نجری د معرو  به  احب  

انی عمدر  دن ساعا  پادی نمانده  افه از عمر شما جز اندفا اطالع دهد به شم
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ن چند ساعت عمدرم را  دوان در جواب فرمود: ادد؟ اینفار میفرا  ر  چه 

اری فد ه فد دم دد نم و اگر دف ر  خدمت به خلق و گره گوادی از مردم می

د دشدا نم تدا  ینوام میروم جلوی در خانهسی انجام دهم  میفتوانم برای نمی

 1د.دریای بگم استخارهدد حاج آقا برادسی به من بگوف
 سددحخ گیدد م گرکددت ارغددواتی   

 

 کش  ه سخ به بدنم کتد ه جدنتی   
 

 رسانی موارد خدمت

رسانی در اسالم حـد و مـرزی نـدارد و خـدمت، ویـژه اری و خدمتکوکنی

س باشد، مسلمان یا غیر مسلمان، همه بایـد از کگروه مخصوصی نیست؛ هر 

سـی نـزد خداونـد کسؤال شد: چه  رمکمند گردند. از پیامبراهخدمات بهر

تـر ها بیشه نفعـش بـه انسـانکـآن»فرمودند:  محبوب تر است؟حضرت

 2«برسد.

ــن ــی از مهماز ای ــترو یک ــرین خواس ــهت ــق  های ائم ــد توفی از خداون

 خدمتگزاری به مردم است. 

رای مـردم، بـه عرضه داشت: خداوندا! انجام کارهای خیر را بـ امام سجاد

  3گزاری ضایع مگردان.دست من اجرا کن و خدمات نیکم را با منت

در ایام اقامتم در بروجـرد، »از مرحوم آیت الله بروجردی نقش است که فرمود: 

آنجـا  ای وارد شـدم. گفتنـد: رسـول خـداشبی در خواب دیدم بـه خانـه

بود، نشسـتم. تشریف دارد. وارد شدم و سالم کردم و در آخر مجلس که جا 

                                                           
1. http://akhlagh.porsemani.i. 

 .164، ص2، ج الکافی. کلینی، 2

 .92، ص الصحیفة السجادیة، . علی بن الحسین3



62  ۱۳۹8زده کشور توشه راهیان نور ویژه مناطق سیلره 

در صدر مجلـس نشسـته اسـت و بزرگـانی از  دیدم حضرت رسول خدا

ـاد در کنـار ایشـان نشسـته تر از سـایرین بـه رسـول اند و نزدیـکعلما و ُزهل

تر عالمه سید مهدی بحرالعلوم ـ سیدجواد طباطبایی ـ برادر کوچک خدا

تر هم عـالِمنشسته است.به فکر رفتم که در میان این جمع، کسانی هستند که 

از سید جوادند و هم زاهدتر از او، چرا این امتیاز، نصـیب اوشـده اسـت. در 

سـیدجواد بـه کـار مـردم و اهـش »فرمود:  همین اندیشه بودم که نبی اکرم

 1«.حاجت، از همه کوشاتر بوده است

 های مختلف صورت گیرد:تواند در عرصهخدمت می

  بدهکاران دین ادای ـ

رو رسانی، ادای دین بدهکاران اسـت. از ایـنمهم خدمتهای یکی از عرصه

در  کوشیدند قرض برخی بدهکاران را بپردازند، از جمله بیمـاران.می ائمه

این حادثه دلخراش نیز ممکن است کسانی باشـند کـه مـدیون وباشـند وبـاز 

 .مادگان توان پرداخت آ پرداخت دین اینان ثواب چند برابر دارد

ه مالقات بیماری بدهکار به نام اسامة بن زیـد رفـت. ب روزی امام حسین

گفت: ای وای از دست غـم کرد و مکرر میاو در بستر بیماری آه و زاری می

و اندوه! حضرت از او پرسید: چه اندوهی داری؟ اسـامه گفـت: بـدهکارم و 

غم و غصه شصت هزار درهم قرض، تمام وجودم را فرا گرفتـه اسـت. امـام 

کنم. اسـامه گفـت: های تـو را پرداخـت مـیباش! من بدهیفرمود: ناراحت ن

هایم بمیــرم. حضـرت فرمــود: مـن تمــام ترسـم قبـش از پرداخــت بـدهیمی

که وعده داده بود، قبـش چنانپردازم. امام همهایت را قبش از مرگ تو میبدهی
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بر این اساس اگر کسـی ویـا  1های وی را پرداخت.از مرگ اسامه تمام قرض

 توان دین اینان پرداختمی ، ر گششتگان مدوین هستندد کسانی از

 شادی ایجاد ـ

مندی را برآورد، شایسته است با زبـان خـوش و اگر انسان نتواند نیاز حاجت

رفتاری دل انگیز او را خوشحال کند؛ چراکه برای خدمتگزار، همیشـه کمـک 

، ایجـاد توانـد بـا رفتـار دل پـشیرمالی به درماندگان ممکن نیست، امـا او می

ردن افـراد، تـا کـشادی نماید که ایجاد شادی نیز خدمت به مردم است. شـاد 

بـاُب »هـای حـدیش بـه نـام تابکه باب مخصوصـی در کآنجا اهمیت دارد 

رور علی المؤمنین فرمایـد: شـما می وجـود دارد. رسـول خـدا« ادخاِل السُّ

یشی در زنـدگی توانید همه مردم را با بشل مال ]راضی کرده[ و گشاهرگز نمی

  2«ایشان ایجاد کنید، ولی با اخالق خوشتان آنان را خشنود کنید.

کسی که غم و غصه را از دل مؤمنی بـردارد، خداونـد »فرمود:  امام صادق

هاى آخرت را از او دور کنـد و او را بـا دلـی آرام از ها و گرفتاریهمه اندوه

 3«.قبر برانگیزد
 استکنطخ تنشنگ را گلشنگ کخگن همت 

 

 
 

 

 بنغ  نت گی ه را  بنگ کخگن همدت اسدت  
 

 ص    خغننِ حخم کخگن تد ارگ ان ادنر  
 

 
 

 طنیخی را از قفس  زاگ کخگن همت است 
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 سرپرستی یتیمان و فقیران ـ

یکی ازمصادیق خدمات رسانی، تحت پوشش گرفتن یتیمان وفقیـران اسـت. 

شود و افراد خیلر به ایـن میای در کشور ما اجرا این امر ـ بحمد لله ـ تا اندازه

ران، امر اقدام می نمایند، اما این مسأله کافی نیسـت. انتظـار آن اسـت کـه خیـل

به ایـن امـر،  که امام سجادتعداد بیشتری را تحت پوشش قرار دهند؛ چنان

ث قمی می ایـن بـود  نویسد: از جمله کارهای امام سـجاداقدام کرد. محدل

حدود صد خانوار از فقیران مدینه را بر عهـده  که تأمین هزینه مخارج زندگی

مند بودند که یتیمان و مردم نابینا و... بر سر سـفره گرفته بودند و خیلی عالقه

با دست خـود، بـه  شدند، امامگاه که فقیران حاضر میاو حاضر شوند. آن

شا ها هـم غـوار بودند، برای آنها که عیالدادند و هر کدام از آنایشان غشا می

  1فرستادند.می

شهروندان ما نیـاز بـه کمـک  در این شرایط خاص که بیشتر از هرزمان دیگر

دارد وکمک به اینان از اولویت بیشتر ی برخورد دارد، زیـرا تعـدادی از ایـن 

مـی عزیزان بچه های یتیم هستند وتعددی دیگر اینان فقیـر وبـی سرپرسـت

 دباشن که شدید نیاز به کمک وسرپرستی ما دارن

  خدمت آثار

دارد، امـا ایـن امـر بـرای  آسـیب دیـدگان رسانی آثاری بـرایگر چه خدمت

 گزاران نیز دارای آثار است. خدمت
 ت خه روزان جهنن را به چخاغی گریدنب 

 

 
 

 که پس از  خگ تخا شمع  زاری بنشد   
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کـه خداونـد نمایـد؛ چناناین آثار هم در دنیا وهم در آخـرت نمـود پیـدا می

َه ُیِحب  اْلُمْحِسنیَن »دارد: یاعالم م ْ  الل  « دارد.خدا نیکوکاران را دوسـت مـی 1؛ِإ

َه ال ُیضویُع َأْجوَر اْلُمْحِسونیَن »فرماید: چنین در آیات دیگر تأکید میهم ْ  الل   2؛ِإ
در بسـیاری روایـات نیـز بـر آثـار « کنـد.خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی

فرمـود:  دم اشاره شده اسـت. رسـول خـدادنیوی و اخروی خدمت به مر

به راستی خداوند، مؤمن را تا زمانی که برادر مـؤمن خـود را یـاری رسـاند، »

هـای بـرادر مـؤمنش را در کند و کسی که یک گرفتاری از گرفتارییاری می

هـای آخـرت او را دنیا بر طرف کنـد، خداونـد هفتـاد گرفتـاری از گرفتاری

 » چنین فرمـود:هم آن حضرت 3« کند.برطرف می
َ
ٍْ یو أ  َقْوملا  ِملَن  َخلَعَ   َملا ُمْسلِل

ْدَطاهُ  َن یاْلُمْسِلِم 
َ
هُ  ِإَلى أ َل  اللى َْ ْْ  ِم لةِ  َدلَعِدِه اما  ِفلع اْلَجنى هـر مسـلمانی کـه بـه  4؛ُخلعى

ــان،  ــداد آن ــه تع ــال ب ــد متع ــد، خداون ــدمت کن ــلمانان خ ــی از مس گروه

هـر کـس نیـز فرمودنـد:  واهد کرد.گزارانی را در بهشت به او عطا خخدمت

برای نیکی ]و خدمت رسانی[ به برادر خود بشتابد، فردا نتیجه آن را خواهـد 

دید و کسی که برای خدا به برادر دینی خود یاری نمایـد، خداونـد او را بـه 

هـا تر از آن او را از بالها و گرفتاریهنگام نیازمندی یاری خواهد کرد و بیش

آن کسی کـه انـدوه و غـم را از دل مـؤمنی بـر طـرف دور خواهد ساخت و 

های دنیا و آخـرت ]او[ را برطـرف خواهـد نماید، خداوند متعال غم و غصه

 5نمود.
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 *مصیبت عدالت خدا و
 های وارده به انسان و عدالت خداوند چیست؟رابطه مصیبت

لی فته انـد، و مسـائترین ایام تا امروز گروهی بر عدالت خدا خرده گر قدیماز 
ها با عدالت خدا سـازگار نیسـت از جملـه، ه به اعتقاد آنکاند را مطرح نموده
  .مصائبسایر زلزله و  ، سیش،ناگوار مانند طوفان وجود حوادث

در نظـام هسـتی ها اینکه با برخی از علش و چرائی حوادیـش و مصـیبت برای
 شود:آشنا شویم به چند نکته اشاره می

 محدودقضاوت نسبى و معلومات  .1

اى روى رابطـهها معموال همه ما در قضاوت هاى خود و تشـخیص مصـداق
 کگـوییم فـالن چیـز دور یـا نزدیـمی نیم. ملالکمی یهکه اشیاء با ما دارند تک

  است یعنی نسبت به ما.
س قوى یا ضعیف است، یعنی با مقایسه به وضع روحی یا جسـمی کیا فالن 

سائش مربوط به خیر و شر و آفـت و بـال حالتی است. در م چنینما، او داراى 
 نیز داورى مردم غالباا همین گونه است.

ه تـأثیر ایـن بـاران در کـار نـداریم کملال اگر بارانی در سطح منطقه ببارد، ما 

مجموع چگونه بـوده اسـت، مـا تنهـا بـه محـیط زنـدگی و خانـه و مزرعـه 
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گـوییم مـی ی داشـتهنیم، اگر اثـر ملبتـکمی نگاه شهرمانلر کخودمان، و یا حدا

 گشاریم.می بر آن« بال»نعمت الهی بود، اگر منفی بوده نام 

بنا بر این اگر ما بخواهیم گرفتار اشتباه نشویم باید به معلومات محـدود خـود 

ه کـتنها روى روابط اشیا بـا خودمـان ننگـریم؛ بلها نیم، و در قضاوتکنگاه ن

 نیم.کنبه تمام جوانب را در نظر بگیریم و قضاوت همه جا

َن اْلِعْلِم ِإال  َقِلیال»گوید: قرآن مجید می بهره شما از علم و دانش  1؛َو َما ُأوِتیُتم مِّ

 «است. کاند

 رد.کنباید در قضاوت عجله  کو با این علم و دانش اند

 حوادث ناخوشایند و هشدارها .2

ر و غـرو»شـوند گرفتـار مـی ه وقتی غرق نعمتـیکما افرادى را دیده ایم  همه

گردنـد، و در ایـن حالـت بسـیارى از مسـائش مهـم انسـانی و مـی «خودبینی

 سپارند.می وظایف خود را به دست فراموشی

ه در هنگام آرام بـودن اقیـانوس زنـدگی و راحتـی و کو نیز همه ما دیده ایم 

مـی به انسان دست« خواب زدگی و غفلت»حالت  کامش چگونه یکآسایش 

 گردد.می مه یابد منجر به بدبختی انسانه اگر این حالت اداک دهد

قسمتی از حوادث ناخوشایند زندگی براى پایان دادن به آن حالت  کش بـدون

 غرور، و از بین بردن این غفلت و خواب زدگی است.

ه خـالی از کـه رانندگان با تجربه از راه هاى صاف و هموار کحتماا شنیده اید 

ایت دارنـد، و ایـن کدنه هاسـت شـهر گونه پیچ و خم و فراز و نشیب و گر

ه  سـببهـا نـواختی ایـن جادهکه یکنند، چرا کمی توصیف کرا خطرناها جادل
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حال خواب زدگی فـرو رود، و درسـت در اینجاسـت  کشود راننده در یمی

 آید.می ه خطر به سراغ اوک

هکحتلی دیده شده در بعضی از  و ها فراز و نشـیبها شورها در این گونه جادل
 نند تا جلو این گونه خطرات را بگیرند.کمی ندازهاى مصنوعی ایجاددست ا

مسیر زندگانی انسان نیز عیناا به همین گونه است. اگر زندگی فـراز و نشـیب 
و دست اندازى نداشته باشد و اگر گه گاه حوادث نامطلوبی پـیش نیایـد، آن 

ن بـر ه انسـاکـحالت غفلت و بی خبرى از خدا و از سرنوشت و از وظائفی 
 عهده دارد حتمی است.

هرگز نمی گوییم انسان باید با دست خود حوادث ناخوشایند بیافرینـد و بـه 
ه همیشه این امـور در زنـدگی انسـان بـوده و کبرود، چرا ها استقبال ناراحتی
ایـن  ه فلسـفه قسـمتی ازکـگوییم باید توجـه داشـته باشـد می هکهست، بل

ه دشـمن سـعادت او اسـت کـرا ه جلو غرور و غفلـت کحوادث این است 
نیم این فلسفه قسمتی از این حوادث ناخوشـایند اسـت نـه کمی رارکبگیرد، ت

ه به خواست خـدا بعـداا از که بخش هاى دیگرى وجود دارد کهمه آنها، چرا 
 آن سخن خواهیم گفت.

اءِ » گوید:می قرآن مجید در این زمینه چنین ر  ُهوْم  َفَأَخْذناُهْم ِباْلَبْأساِء َو الض  َلَعل 
ُعوْ گرفتـار سـاختیم ها و رنج کما آنها را به حوادث سخت و دردنا 1؛یَتَضر 

 «تا به درگاه خدا روى آورند.

 یابدالت پرورش مىکانسان در آغوش مش .3

ش و حادثـه کنیم ما نباید بـا دسـت خـود بـراى خودمـان مشـکمی رارکباز ت
ا با این حال بسیار حوادث سخت و ناگوار اراده مـا را  هکشود می بیافرینیم، امل
وره کـه بـه کـدهد، درست همانند فـوالدى را می قوى و قدرت ما را افزایش
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وره ایـن حـوادث کـشـود مـا هـم در می برند و آبدیده و مقاوممی هاى داغ
 شویم.می آبدیده و پرمقاومت

 کجنگ سخت و طـوالنی اسـتعداد یـ کجنگ چیز بدى است ولی گاهی ی

ل به وحدت و عقب ماندگیکند، پراکمی اوفکمللت را ش را بـه ها ندگی را مبدل

 نماید.می سرعت جبران

رده بـه دنبـال کاز جهان ظهور اى هر تمدن درخشانی در طول تاریخ در نقطه

قـدرت بـزرگ خـارجی قـرار  کشور مورد هجوم یک که یکاین بوده است 

 رده است.کگرفته، و نیروهاى خفته آنها را بیدار و بسیج 

سـان کدر برابر حوادث تلخ زنـدگی یها نش همه افراد و همه جامعهکالبته وا

مـی شوند و نتیجـه منفـیمی نیست. گروهی گرفتار یأس و ضعف و بدبینی

ا افرادى  و  که زمینه هاى مساعد دارند در برابر این حوادث تحریـکگیرند، امل

نقطـه هـاى خروشـند، و می جوشند ومی ت درمی آیند وکتهییج شده به حر

 نند.کمی ضعف خود را به سرعت اصالح

ننـد تنهـا کمی منتها چون در این گونه موارد بسیارى از مردم قضاوت سطحی

ا آثار ملبت و سازنده را نادیدهمی راها و سختیها تلخی  گیرند.می بینند و امل

نیم همه حوادث تلـخ زنـدگی در انسـان چنـین اثـرى دارد ولـی کادلعا نمی 

 سمتی از آنها چنین است.حداقش ق

بینید تقریباا همه آنهـا در میـان می نید،کشما اگر زندگی نوابغ جهان را مطالعه 

را پیـدا اى توان افراد نـازپروردهمی مترکبزرگ شدند، ها الت و ناراحتیکمش

ه در زندگی نبوغی از خود نشان داده باشند و به مقـام واالئـی برسـند، کرد ک

هـاى نبـرد سـخت و طـوالنی میـدان هکـمی آنها هستند فرماندهان بزرگ نظا
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ه در بازارهـاى بحـران زده کـهسـتند ها ر اقتصادى آنکاند، مغزهاى متفدیده

 اقتصادى گرفتار شده اند.

الت سخت سیاسی دسـت که با مشکسیاستمداران قوى و بزرگ آنها هستند 

 به گریبان بوده اند.

ْْ تَ  َفَعسی»خوانیم: می در قرآن مجید چنین ُه فیِه َخیرًا کْ َأ َرُهوا َشیئًا َو یْجَعَل الل 
ـا خداونـد در آن خیـر فـراوان  1؛ثیراً کَ  اى بسا چیزى را ناخوشایند بشمرید امل

 «.قرار داده است

 الت خودساخته!کمش. 4

ه بسـیارى از کـدانـیم ایـن اسـت می ه اشاره به آن را ضرورىکته دیگرى کن

 دث ناگوار و مصائب گاهی گرفتار اشـتباهمردم در محاسبه علش و عوامش حوا

ه به دست انسان هاى ستمگر انجـام شـده اسـت بـه کشوند و ظلم هایی می

ار بشـر را بـه کـگشارند، و بی نظمـی می حساب بی عدالتی دستگاه آفرینش

 حساب بی نظمی سازمان خلقت.

هـای هواشناسـی جـدی گرفتـه شـود، بینیزا، پیشهای سیشاگر قبش از باران

هـا و سازی شود و نیز جنگـشها الیروبی و آمادهها و رودخانهمچنین مسیشه

های مـالی و جـانی در مراتع به دست بشر از بین نرود، از بسیاری از خسات

 شود.آسا جلوگیری میهای سیشزمان باران

زلزله این همـه سیش و نند، کم و مقاوم مانند آنها بنا کهایی محخانهمردم اگر  

 گیرد.نمیقربانی از آنها 
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ا هنگامی  مشت گش یا سنگ و چوب به طور سـاده  کهاى آنها از یه خانهکامل

ان خفیـف زمـین فـرو کـت شدید باد یا تکحر کروى هم چیده شده و با ی

ا این ربطی به می ار خـدا کـریزد، نباید انتظار داشت وضع بهتر از آن باشد، امل

 .داردن

صـد نـاز و اى ی را دادهکـی»رده بگـوییم کـنباید مانند آن شاعر، خرده گیرى 

ار نشـین کـی را کرللت نشانده اى، ی که دیگرى را بر خاکدر حالی « نعمت

 ور نشین!کو دیگرى را اى ردهک

ه وضع ناموزون و نظام غلط جامعه  رد. بایـد بـه پـا کباید این انتقادها را متوجل

ومیت و اگر همـه خاست و به این بی عدالتی هاى اجتماعی پایان داد. با محر

افی و بهداشـت و درمـان الزم بهـره منـد باشـند در برابـر کـقشرها از تغشیه 

 همگی پرقدرت و پرمقاومت خواهند بود.ها بیمارى

ا هنگامی  م بر آن بـه کجامعه و استلمار حا که وضع غلط نظام اجتماعی یکامل

و  که حتلی سگ و گربه خانگیش داراى پزشکدهد می اناتکی آن قدر امکی

ا دیگرى ابتدایی ی را بـراى پـرورش تترین وسیله بهداشدرمان و دارو است امل

 خورد.می هاى ناگوار، فراوان به چشمنوزادش ندارد چنین صحنه

ار کـار خدا بگیریم باید ایراد بـر که در این گونه موارد ایراد بر کبه جاى این 

 ن.کخود بگیریم.باید به ظالم بگوییم ظلم م

 لوم بگوییم زیر بار ظلم مرو!و باید به مظ

جامعه از حـداقش وسـایش بهداشـتی و  که همه افراد یکنیم کوشش کو باید 

 مند باشند.ن و فرهنگ و آموزش و پرورش بهرهکدرمانی و غشا و مس

 ه نباید ما گناه خود را به گردن نظام خلقت بیندازیم.کخالصه این 
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جـا چنـین نظـامی را کو رده؟ کـی خداوند به ما چنین زنـدگی را تحمیـش ک

 توصیه فرموده است؟

 امش و ترقلی ماست.که آزادى رمز تکالبته او ما را آزاد آفریده، چرا 

نیم و ظلـم و سـتم بـر کمـی ه از آزادى خـود سـوِء اسـتفادهکولی این ماییم 

داریم و نتیجه این ظلـم و سـتم بـه صـورت نابسـامانی هـاى می دیگران روا

 .ندکمی اجتماعی خودنمایی

فانه این اشتباه دامن گیر گروه زیادى شده و حتلی نمونـه هـاى آن در  ا متأسل امل

 شود.می اشعار شعراى معروف دیده

َُ »فرماید: می وتاه و پر معنیکجمله  کقرآن مجید در ی وا وَه ال یْظِلوُم الن  ْ  الل  ِإ
َُ َأْنُفَسُهْم یْظِلُموِْک َشیئًا َو ل ا سـی نمـی کمی بـه م ترین ظلکخداوند 1؛ن  الن 

 «.دارندمی ند ولی مردم به خویشتن ظلم و ستم رواک

 

                                                           

 .44. یونس: 1





 

 *داث طبیعیوعلل ح

آن،  ۀکنیم، عالمی مادی است که خدای آفریننـدعالمی که ما در آن زندگی می

ساختارش را بر اساس نظام علیت و معلولیت بنیـان نهـاده اسـت؛ یعنـی هـر 

 یابد.تحقق می ناشناخته،های معین و شناخته شده یا چیز بر اساس علت

کنـد، سوزاند، آب سـرد میمحال است معلولی بدون علت پدید آید؛ آتش می

 ۀکنـد؛ همـآفریند و دارو درمان میآید، ویروس بیماری میابر به بارش درمی

 دهند.ی معینی، نظام عالم را تشکیش میاین حوادث بر اساس ضابطه

علت و معلول است که بـر تمـام عـالم بنابراین معلوالت عالم بر اساس نظام 

 حکمفرما است.ها هستی و از جمله زندگی انسان

 :دهد، چند گونه استعلش حوادثی که در جهان طبیعت روی می

 لف( مصایب خود ساختها

دناک از نـوع  درشود؛ این حوادثبرخی بالها به دست خود انسان ساخته می

آیـد و . اگر در شهری زلزلـه میهاستی دست انسانطبیعی است که پرورده

گیرد، اگر بیماری فراگیـر یـا ، هزاران قربانی مینشینهای مستضعفاز بخش
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گیـرد، بـر اثـر قحط سالی همه گیر، تنها از افراد بینوا و از پا افتاده قربـانی می

، تحت تأثیر عوامش اجتماعی از جمله: زورگویی سـتمگران یـا عملکرد انسان

، ، نظـمگیری صحیح از طبیعـتستورهای دینی مبنی بر بهرهعمش نکردن به د

 .تعهد و...، است

های مقـاوم در برابـر حـوادث اگر افراد محروم همچون ثروتمنـدان از خانـه

ساختند که با مختصر حرکتی در هـم ها را طوری نمیبرخوردار بودند و خانه

 شد.فرو ریزد، چنین نمی

، طبـق نظـام شـود؛ بنـابراینیکسان تلقـی می گونه بالیا، کافر و مؤمندر این

های الزم بـرای ، هـر کـس زمینـهعلت و معلول کـه بـر عـالم حـاکم اسـت

رویارویی با حوادث طبیعی )ملالا زلزله بـرای کسـانی کـه روی خـط زلزلـه 

 پشیر خواهد بود.کنند( را فراهم نکند، آسیبزندگی می

هِإْ»فرماید: قرآن کریم می اَُیْظوِلم  الَ  الل  واُ َشویئا َو َلونِکن الن    َأنُفَسوُهم الن 
کنـد؛ ولـی ایـن مردمنـد کـه بـر خداوند هیچ بر مردم سـتم نمی 1؛َیْظوِلُموْ

 «.کنندخویشتن ستم می

 ( عاملی برای بیداری و بازگشتب

دهد تـا عـاملی ها رر میگاهی حوادث ناخوشایند و ناگوار در زندگی انسان

ای تنبه و بیداری و بازگشت انسان به اصش فطرت خویش باشـد؛ بـر ایـن بر

تواند گششته از سنت طبیعـی، و بـالی زلزله میحوادثی مانند سیش و اساس، 

آسمانی برای بیداری غافالن و تنبیه فاسقان یـا امتحـان همگـان باشـدو ایـن 

اتی موضوع با طبیعی بودن و در کمربند زلزلـه قـرار گـرفتن یـک شـهر منافـ
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ندارد، چرا که حکمت الهی تعلق گرفته کـه هـر چیـزی بـر اسـاس علـش و 

 قانون علیت خارج نیست. ۀها ضرورت پیدا کند و حتی معجزه از دایرزمینه

 گناهان ۀ( کفارج

ها را متوجـه ، برخی بالها و مصـیبتگاهی خدا برای از بین بردن آثار گناهان

کاران را در از گناهان برخی گنـه کند تا به لطف و کرمش، بخشیها میانسان

 های دردناک نشوند.، گرفتار عشابدنیا بشوید تا پس از مرگ

 ( امتحاند

های دهد؛ چرا که یکی از سـنتبرخی بالها برای آزمایش کردن مردم رر می

 .الهی است و به هیچ وجه تعطیش بردار نیست

 :در قرآن کریم آمده است

َمراِت ْم ِبَشْی کُ َو َلَنْبُلَون  » ْنُفِس َو الث  ِِ َو اْْلَ ْموا ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اْْلَ
اِبریَن  ِر الص  ترس و گرسنگی و کاهشـی  قطعاا شما را به چیزی از قبیش 1؛َو َبشِّ

 «آزماییم و مژده باد شکیبایان را.ها و محصوالت میدر اموال و جان

رد؛ گـاهی در قالـب فقـر اسـت و گـاهی در امتحان الهی شکش خاصـی نـدا

 پوشش غنا؛ گاهی به کلرت مال و اوالد است، گاهی به کاستن از آن ها.

 فرماید:و می

رِّ َو اْلَخْیِر ِفْتَنةً کُ َو َنْبُلو» ؛ گاهی بـه «آزماییمبه خوبی و بدی شما را می 2؛ْم ِبالش 

ُهوْم َو َبَلْونواُهْم بِ »کند: ها آزمایش میها و بدینیکی ئاِت َلَعل  ویِّ اْلَحَسوناِت َو الس 
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؛ )یعنـی «آزماییم، شاید بازگردنـدها میها و بدیما آنان را با خوبی 1؛َیْرِجُعوْ

 سازیم(.زمینه را برای بیداری و بازگشتشان فراهم می

باش همگـانی بـه  در جریان وقوع این حوادث، افزون بر اعالن خطر و بیدار
مرگ و زندگی بسیار کوتـاه اسـت و فوایـد دیگـر، بین  ۀاین مطلب که فاصل

آزمون حس نوع دوستی و امتحان حرکت در مسـیر انسـانیت نیـز بـه عمـش 
دهـد؛ آید و در جریان این آزمایش، هر کسی هویت خـودش را نشـان میمی

هـا بـرای روز قیامـت رسـانیشـود و یـاریدر عده ایی این حس تقویت می
 شود.رخیره می

هـا و هـا اظهـار همـدردی کـرده، دولـتها و حکومته ملتمضافاا بر این ک
شوند، و بسیاری از مستمندان منطقه ایی در صورت ها به هم نزدیک میملت

ها فوایـد کنند و دهایی پیدا میسالم ماندن، سامان گرفته و زندگی شرافتمندانه
دیگر اجتماعی و اقتصادی و روحی و معنوی که بر وجود این نـوع حـوادث 

 بار مترتب است. غم

تـرین فوائـد ایـن گونـه حـوادث، درس گـرفتن جهـت و یکی دیگر از مهم
هـای الزم بـرای رعایت اصـول مهندسـی در سـاخت و سـازها و پیشـگیری

 ناپشیر آتی است.جلوگیری از تلفات و خسارات جبران

آیـد و آثـار وضـعی عمـش برخی بالها بر اثر گناه و خالفکاری پیش می (هِّ
اندیشـه و عمـش خـود  ۀ! این نوع بالها نیزبه گونه ایی زاییداستخود انسان 
 .انسان است

 فرماید:قرآن کریم می

ْ  َأْهَل اْلُقری» َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَر  َو َلْو َأ ْرِض َو کوآَمُنوا َو ات  وماِء َو اْْلَ اٍت ِموَن الس 
ُبوا َفَأَخْذناُهْم ِبما کَ ْن ِک ل َْ ِسبُ کْ اُنوا یَ کذ  هـا اگر مردمی که در شهرها و آبادی 2؛و
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کنند، ایمان آورند و تقوا پیشه کنند، درهای برکات آسمان و زمـین زندگی می
ها آیات ما را تکشیب کردند، پس مـا هـم گشاییم، ولی آنها میرا به روی آن

 .«ها را به مجازات اعمالشان گرفتیمآن

، سـیش و...، کـه در جهـان زلزلـه :پس: این گونه نیست که تمام حوادث، ملش
توانـد علـش دیگـری دهد، در اثر اعمال انسان باشد، بلکه میطبیعت روی می

ایی از این شـرور تکـان دهنـده، بـرای غفلـت نیز داشته باشد، در این که پاره
ها هـم کیفـر زدایی و تأدیب است، تردیدی نداریم، چنان که بعضی از عشاب

 باشد.میاعمال مردم  ۀکردار و ثمر

 فرماید:می ، های لرزش زمیندر خصوص یکی از حکمت امام صادق

ها با کمی زمـان زلزله ۀای مفضش! عبرت بگیر از سرنوشت مردمی که به وسیل
آن )چند ثانیه( چگونه جمعی هالک شدند و گروهـی منـازل خـود را تـرک 

 کنند!!کرده و فرار می

ییم: زلزلـه و نظـائر آن موعظـه و گولرزد؟ میاگر کسی بگوید: چرا زمین می
انشاری است برای مردم تا بترسند و تقوا را مراعات کرده و از معاصـی کنـده 

 شوند.

شود، به خاطر مصالحی اسـت؛ اگـر سایر بالهایی که بر ابدان و اموال نازل می
مردم شایسته و صالح باشند، در عوض آن، ثواب هایی برای آخرتشان رخیره 

و گاهی این نـوع بالهـا  ـ کندچیز در دنیا با آن برابری نمی که هیچـ شود می
رسـد( کـه بـه خـاطر مصـلحت فـردی و گیـرد )در جـوانی مـیسرعت می

 1اجتماعی است.
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 *غربی کشورهاىدر و مصیبت بال 

در بـا توجـه بـه اینکـه  داننـد.یمـ زلزله و سیش عامشترین را مهمگناه برخی 

پس چرا در آنجـا بـال و مصـیبت  کند.یم ددایگناه و فساد ب یغرب یکشورها

 بسیار کم است، اما در ایران زیاد است؟ 

 ؟اندگرفته هرا نشان رانیفقط ا یعیطب یایبالآیا  (الف

کشـورها  گـریانـد و در دگرفته هرا نشان رانیفقط ا یعیطب یایادلعا که بال نیا

 ، زیرا:است سست و خالف ییوجود ندارند، ادلعا

کشور رر داده اند را کـه  نیکه در ا یگرید یاپن و دهها زلزلهژ ریاخ یزلزله

 یشـده اسـت. خشکسـال کسانیبارها با خاک  وینرفته است. شهر توک ادمانی

 یامـر زیـن ییایو آس ییقایآفر یکشورها یچون هندوستان و برخ یدر مناطق

 است جیرا

 اورنـد؛یه بار نب یرانیو رانگریو یکه طوفانها ستین یسال باا یتقر زین کایآمر در

کشـور هنـوز هـم  نیا ۀگششت یسالها یهاطوفان یحاصش از برخ یکه خراب

 یبخشـ ،یالدیمـ 2005در سـال  ناینمونه، طوفان کاتر یدرست نشده اند. برا

تـا  انـایزیالـت لوئیدر ا واورلئـانیاز ن کیـمکز جیخلـ ییکـایآمر یهااز کرانه
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در پگـاه  نای. طوفان کاتردیکش یانریو به و دیآالباما را درنورد التیدر ا شیموبا

 یتـن و آوارگـ 1863و باعش مـرگ  دیرس یبه خشک ایاز در 2005اوت  29

دالر  اردهـایلیم کیـمکز جینفر شد. در سال گششته نفـت در خلـ ونیلیم کی

منطقـه را نـابود کـرد.  ییایـدر عیوارد نمـود و صـنا کایخسارت به مردم آمر

از  یادیـانـد. تعـداد ز دهیاروپا به ثبت رسـ و کایدر آمر زین یفراوان یهازلزله

 یدائم یخودشان سرپناه یهنوز هم که هنوز نتوانسته اند برا واورلئانیمردم ن

 درست کنند.

بـا  2010 هیـژانو 12 خیکـه در تـار یالـرزهنیزم :2010در  یتیهائ لرزهنیزم

رر داد،  ،یجنـوب یکـایواقـع در آمر ،یتیدر کشـور هـائ شتریقدرت هفت ر

 صـدیها، بـالغ بـر سنقش یبود؛ مجموع کشتگان آن بنا به برخ میعظ یاعهفاج

فاجعـه در  نیآورتـرمرگ یتیهائ لرزهنیزم نصورتیکه در ا شود،یهزار نفر م

 مدرن بشر خواهد بود. خیتار

 میعظـ یهـاشیبا س ایسال است که استرل نیچند :ایدر استرل رانگریو یهاشیس

 شـود.مـی آب غـرق ریکشور ز نیشهر ا نیچند یمواجه است و هز از چند

 ریـهمـه گ یهـایماریب یسال است که غرب جوالنگاه برخ نیچند نیهمچن

کـه  دیادهی. حتماا بارها دواناتیح نیانسانها و چه در ب نیشده است؛ چه در ب

  کردند.یخاک دفن م ریقطعه مرغ را چگونه ز هاونیلیکشورها م نیدر ا

 مصائب ا،یب ( حوادث، بال

 بتیمص. 1

. یعرفـ بتیو مصـ یقـیحق بتیرود؛ مصـمـی بـه کـار یدر دو معن بتیمص

ـا مصـمی اطالق یندیبه هر امر ناخوشا یعرف بتیمص  یقـیحق بتیشـود؛ امل
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او شرل است؛ چه ظاهر آنچـه  یبرا قتاا یو حق دیآمی آنچه که بر سر انسان یعنی

 یبسـا امـر . لـشا چـهنـدیباشد و چه نـاخوش آ ندیخوش آ د،یآمی بر سر ما

مـلالا  سـت؛ینباشد؛ چون در واقع، شـرل ن یقیحق بتیمص یظاهراا شرل باشد ول

حادثه، اگر چـه  نیشکند. امی شیافتد و پامی رود شراب بخورد کهمی یکس

 یشکسـته درسـت شـدن یلطف است. چون پا قتاا یباشد؛ املا حقمی ظاهراا شرل 

ـ زیـاست؛ و به فرض هم کـه درسـت نشـود، چ ـا. اسـتین یچنـدان مهمل  مل

 یکند، شـقاوت اخـرومی آن انسان را نابود یایدن نکهیافزون بر ا یشرابخوار

باشـد؛  بتیدر واقع مص یباشد ول ریظاهراا خ یچه بسا امر ایدارد.  یدر پ زین

 ریـشـود، دانـش آمـوزان آن را خ یکه معللم سر کالس حاضر نم یملالا روز

درس نخوانـدن؛  یعنی ممعلل  امدنیشوند؛ حال آنکه نمی نموده خوشحال یتلقل 

به نـام علـم. پـس آن روز کـه  یمحروم ماندن از کمال یعنیو درس نخواندن 

 رر داده است.  یبتیدر واقع مص د،یآ یمعللم نم

 بال. 2

مـی داریـامتحان. لشا ما از آن لحظه که از خـواب ب یعنی نیدر اصطالح د بال

. اگـر زلزلـه میهست ایانواع بال گرفتار م،یرومی تا آن لحظه که به خواب میشو

بالست. اگـر  میبالست. اگر ثروتمند شد م،یآمد، بالست. اگر ازدواج کرد یا

اسـت،  یخوشـو نا یبالست. خالصه آنکه هر چـه خوشـ م،یورشکسته شد

 بالست. یهمگ
ه شود که بال با مص پس  د،یـایبـر سـر مـا ب یبتیخلط نشود. هر مصـ بتیتوجل

ـا هـر بال یگرید زیبودن، چ از بال ریبالست؛ ـ گرچه غ از  یـیهم باشد ـ امل
باشـند. مـلالا در  رهایاز سنخ خ ایبال یبلکه چه بسا برخ ست؛ین بتیسنخ مص

لمی دو ملال فوق، هر دو بال شکر خدا نمـود؛  دی)شکستن پا( با یباشند؛ در اول
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کـرد. حـال اگـر  یناراحت بود و اظهار ناراحت دیمعللم( با امدنی)ن یو در دوم
ل یکس در واقع در بـال  ،یاظهار خوش ینمود و در دوم یاظهار ناراحت یدر اول

 خود را باخته؛ و در امتحان رفوزه شده است.

 حوادث .3

توانند امتحان و بـال باشـند. می که هر دو ؛یعیطب ریغ ایاند  یعیطب ای حوادث
ت طبمی به ارن خدا واقع زیو البته هر دو ن  کیـداشـتن  یعـیشـوند. لـشا علـل
 یعللتـ زیـن یعی. چون آن عللت طبستیعدم ارتباط آن با خدا ن یحادثه به معن
.. تـا برسـد بـه .دارد؛ و یللتع زیدارد؛ عللت عللت آن ن یعللت زیدارد؛ عللت آن ن

 ریجهـان را تـدب یو معلـول یخداست که نظام علـل خداوند متعال. لشا همواره
 فرمود:  افتد. لشا یاز درخت نم یارن او برگ یکند و بمی

اْلَبرِّ َو اْلَبْحوِر  یما فِ  ْعَلُم یَ ِإال  ُهَو َو  ْعَلُمهایَ ال  ِب یْ َو ِعْنَدُه َمفاِتُح اْلَغ 
ٍة ف ْعَلُمهایَ ما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإال   َو  ْرِض َو ال  یَو ال َحب  ُظُلماِت اْْلَ

نهـا نـزد ت ب،یـغ دهاىیـکل 1؛ٍن یِکتاٍب ُمب یِإال  ف اِبٍس یَرْطٍب َو ال 

اوست؛ و جز او، کسی آنها را نمی داند. او آنچـه را در خشـکی 

 نکـهیبرگی )از درختی( نمی افتد، مگر ا چیداند؛ همی استیو در

و نـه  ن،یزمـ هـاىیکیدر تـاراى دانه چیاز آن آگاه است؛ و نه ه

در کتـابی آشـکار ثبـت  نکهیتر و خشکی وجود دارد، جز ا چیه

  .است

 مصائب و ایاقسام بال .4 

مـی را بـه کـار بتیبال و مص یعرف یبه بعد، عمدتاا معنا نیا ازگفتنی است  
 هایو سـخت بتهایو مصـ بالها باشند.یم ندیکه ظاهراا ناخوشا یامور یعنی م؛یبر

                                                           
 .59 انعام: .1
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 مختلـف دارنـد. رینسبت به افراد مختلف، تفاسـ ،ینیدر فرهنگ د ها،یماریو ب
 یمجازات هسـتند بـرا ای هیمنان. تنبمو یگناه هستند برا ۀگونه امور، کفلار نیا
 یظهور کماالت موجود هستند بـرا ایارتقاء مقام  ۀلیو وس ن؛یو فاسق نیظالم
-نیز دقیقا به این تقسـیم بنـدی اشـاره مـی . علییاله یایو اول نیمعصوم

 : فرماید
 ِ ْْ ْ  َو ِلْْلَ َدب  َو ِلْلُمْؤِمِن اْمََِّحا

َ
ِْ أ اِل

ْى اْلَ ََلَء ِللَّى ْولِ  اِء یَ ِإ  اِء َیلَدَرَجة  َو ِلْْلَ
و بـراى مـؤمن  ،بال و گرفتارى براى ستمگر ادب است 1؛َکَ اَملة

 باشد. می متکرا اءیدرجه و براى اول امبرانیو براى پ ،امتحان

خداونـد متعـال بـا  یعنـ؛ یگونه است هارحکمت بال بر چ فوق، شیحد طبق

دب شـوند و از ظلـم ا دیکند تـا شـایستمگران را مجازات م ایمصائب و بال

و امتحـان  دیـکند تا امتحانشـان نمایم ایخود باز گردند. مؤمنان را گرفتار بال

ا انب یاله یشکوفا ساختن استعدادها یبرا زین ندارنـد و  یکه ظلمـ اءیاست. امل

، اوصاف کمال موجودشـان ای، به سبب بالشکوفاست زیآنها ن یاستعدادات اله

آن بزرگـواران موجـب ارتقـاء درجـه  یبال براگردد؛ لشا می دتریو شد تریقو

هـا قـرار داد تـا بـه مقـام یرا در انواع سـخت میخداوند ابراه ، از این رواست

 :امامت نائش گردد
هُ  َم یَو ِإِذ اْبَتلی ِإْبراه َِ ِإنِّ  َرب  ُهن  قا ُِ  یِبَکِلماٍت َفَأَتم  وا جاِعُلوَک ِللن 

َِ َو ِمْن ُذرِّ  َِ ال یتی  ِإمامًا قا ُِ یَ  قا ( دیـو )بـه خـاطر آور2؛یَعْهدِ  نا

را با امور گونـاگونی آزمـود. و او  میهنگامی را که خداوند، ابراه

مـن »به او فرمود:  دبرآمد. خداون شهایآزما نیا ۀبه خوبی از عهد

از »عـرض کـرد:  میابـراه« مردم قـرار دادم شواىیتو را امام و پ
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-ه ستمکاران نمـیمن، ب مانیپ»خداوند فرمود: «  زیدودمان من ن

 رسد. 

ا  موجـب یعنـی؛ آنهاسـت ینشان بزرگوار ی، بال و گرفتاریاله اءیاول یبرا امل

 میعظـ یایـدر بال یگرفتـار ای؛ ابدی یآنها ظهور خارج یشود که بزرگوارمی

ه خاصل خدا هستندمی نشان  ،یالهـ شگاهیپ ر؛ چرا که ددهد که آنها مورد توجل

بتر است، ب خطـاب  صادق امام دهد.می متحانات بزرگ پسا شتریآنکه مقرل

 کبـارهیرا دوست بدارد او را به اى چون خدا بنده»فرمودند:  یرفیص ریبه سد

  1«.میکنمی و شب صبح! ما و شماها با بال ریدر بال فرو برد. و اى سد

  همچنین حضرت فرمود:
َى َو َجلى ِدَ ادا  فِ  ِه َد ْى ِللى ُل یُ ِلِص ِدَ لاِدِه َملا اْْلَْرِض ِمْن َخلا عِإ َِ ِملَن  ْنل

ْْ ِإَلع َغ  ُُ ا َدْن َُ َماِء ُتْحَفة  ِإَلع اْْلَْرِض ِإَلى َصَ َف ْْ ْیلالسى لَو ََل َبلِ  ِ ِه ِإَلى  ة  یى
ا ِإَلل َُ ْیْ َصَ َف پاک و  ییبنده ها نیروى زم رخدا عزل و جشل را د 2؛ُِ

 جـز کـه دیایفرود ن نیبه زم یخالص است که از آسمان تحفه ا

جـز  دیـاین یـیو بال گرى،یخدا آن را از آن بندگان بگرداند به د

 بگرداند.  شانیآن را به سوى ا نکهیا

ُه ِبَقْوٍ  َخ »فرمودند:  خدا رسول َراَد اللى
َ
 یچون خـدا بـر قـوم 3؛اْبََََّلُهْ  ا  یْ ِإَذا أ

  .«خواهد آنان را در بال افکند یریخ

  فرمودند: خدا رسول
اُل یَ ََل  لع  عاْلُمْؤِمِن َو اْلُمْؤِمَنِة فِ  عُء فِ اْلَ ََل  ََ َجَسِعِه َو َماِلِه َو ُوْللِعِه َحَّى
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َه َو َما َدلَ  ْلَقعیَ  و گرفتـارى همـواره  بتیمصـ 1؛َئلةیِملْن َخِط  ِه یْ اللى

بـدن خـود  ایو آنها در مال و  ردیگمی مرد و زن مؤمن را بانیگر

دهنـد ست مـیفرزندان خود را از د ایکنند و نقصان مشاهده می

است که هر گـاه در محضـر پروردگـار حاضـر  نیبراى ا نهایو ا

 .شدند گناهی نداشته باشند

ارمـی مجـازات یو مصائب برا ایبال گاه حاصش کالم آنکه:  ۀباشـند؛ گـاه کفـل

 یخـاصل آن؛ گـاه شـرط حصـول برخـ یگناهان هستند؛ گاه امتحانند به معن

آن هسـتند  یبـرا زیباشند و گاه نمی ارتقاء درجه یباشند؛ گاه برایکماالت م

-یکـربال رر نمـ ۀمردم ظاهر گردند. لشا ملالا اگر واقع یبرا اءیکه کماالت اول

 ایـاهـش دن یبـرا چگـاهیکـربال ه یشهدا و اسـرا یها کرامات و عظمت ،داد

بـه  دیما حاصش شد با یبرا یماریب ای یسخت ایاگر بال  پسگشت  یظاهر نم

آن  ،میاهـش تقـوا و عـدالت بـود قتـاا ی. اگـر حقمیخود نظر کن ینداریوضع د

 تهایهـدا تیـلما پاک شوند و قابل ۀهستند که گناهان گششت نیا یبرا هایدشوار

مـا شـکوفا  یالهـ یگـردد و اسـتعدادها جـادیخاصل خدا در ما ا یو پادشها

ا اگر در ددندگر  میبـدان دی، بامیو تقوا پبشه نبود میخود سست بود ینداری. امل

نمودن ( و ادب کـردن مـا هسـتند تـا در آن  داری)ب هیتنب یبرا هایختکه آن س

و تقـوا و عـدالت بـاز  قـتیحق ینموده بـه سـو ادیشرائط خدا و آخرت را 

 ریـدر غ ،بود اهندما نعمت خو یبرا های، آن دشوارمیکه اگر باز گشت ؛میگرد

تـه نخواهنـد داشـت. الب یدر پـ یصورت صرفاا مجازات و عشابند و کمال نیا

 ۀبنـد ایـنشـود  انیمومن دچار طغ ۀهستند که بند نیا یمشکالت برا نیگاه ا

کَـال  ِِن  » . لـشا خداونـد فرمـود: دیـننما یرو ادهیخود ز انیمومن در طغ ریغ
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ِنإساَن لَ  غییَ اْلإ تَغإنی َأنإ ؛ طإ  نیقـی( بـه دیـپندارمی )که شماستین نیچن 1؛«َرآُه اسإ

هرگـاه »فرمـود:  نیهمچنـ «ندیبب ازیود را بی نخ نکهیکند؛ از امی انیانسان طغ

مـی و سـتم انیطغ نیخداوند روزى را براى بندگانش وسعت بخشد، در زم

کنـد، مـی داند( نـازلمی خواهد)و مصلحتمی رو به مقدارى که نیکنند؛ از ا

 2« ناستیکه نسبت به بندگانش آگاه و ب

 معادالت غلط .5 

سـعادت و شـقاوت فرمـول  ۀدربار ای سندینومی یزندگ ۀمعادل یوقتها یبرخ

را هـم در معادلـه و فرمـول  تیل رود که آخرت و ابدمی ادشانیکنند، می ارائه

 دیـدهـد. لـشا بامـی کار دستشـان یسهش انگار نیداخش کنند؛ و هم شیخو

ْ  َع »شـود؛  ینم وهیم یکس یاست که برا یگل ایدن کهدانست   َک ْیونَ یْ َو ال َتُمود 
نْ  اةِ یْعنا ِبِه َأْزواجًا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَح ِإلی ما َمت   َک َخ  هِ یِلَنْفِتَنُهْم ف ایالد  َو  ٌر ْیوَو ِرْزُق َربِّ

از آنـان  ییاهرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادلى، که به گـروه هـ و3؛َأْبقی

 م؛ییازمـایتا آنان را در آن ب است؛یشکوفه هاى زندگی دن نهای! افکنیم م،یاداده

کرده اند کـه هـر کـه  الیخ یاست برخ دارتریى پروردگارت بهتر و پاو روز

باشـد؛ حـال آنکـه می وضعش خوش زین قتاا یظاهراا وضعش خوش است حق

ما ُنْمل َن یذال   ْحَسَبن  یَ َو ال . »ستین نیچن ما ُنْملو ٌر یْ َلُهْم َخ  یَکَفُروا َأن  ْنُفِسِهْم ِإن   یِْلَ
آنها که کافر شدند، تصور نکنند اگـر بـه  4؛«ٌن یَلُهْم َعذاٌب ُمه ِإْثمًا َو  ْزىاُىوایَ َلُهْم لِ 

فقـط بـراى  میدهـمی به سودشان است! ما به آنان مهلت م،یدهمی آنان مهلت
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  8۹ بال و مصیبت در کشورهای غربی

فقـر و  اسـتاى و براى آنها، عشاب خوارکننده ند؛یفزایبر گناهان خود ب نکهیا

و  یو سـالمت بلکه ثـروت ستند؛ی.. چندان ترسناک ن.و شیو زلزله و س یماریب

و املال آن، هزاران بار ترسناکترند. اگـر ثـروت و رفـاه  شینبود زلزله و نبود س

متعـال آن را  خداونـدبـود،  یخوشـبخت قتـاا ی.. حق.و یجـان تیـلو امن یظاهر

ه ایمـ و ائمـه اءیـانب بینص ار و منـافق یکـرد و ررل و  نیاز آن را بـه کفـل

ا ز ینم نیمشرک و  ؛نـداد یمومنان جز اندک یداد و برارا به کفلار  ادشیداد؛ امل

ـت  ؛«فرمود اگر)تمکلن کفلار از مواهب مادلى( سبب نمی شد که همه مردم، امل

مـی واحد)در گمراهی( شوند، ما براى کسانی که به)خداونـد( رحمـان کـافر

ه هـا بانهااز نقره و نرد ییبا سقفها میدادمی قرار ییشدند خانه ها کـه  ییو پلـل

گشـتند،  یخود دچـار شـکل نمـ مانیاگر مومنان در ا یعنی 1؛«داز آن باال رون

از  شـانینمود کـه سـقف خانـه هامی ایخداوند کفلار را چنان غرق در مال دن

در نظـر خـدا اسـت؛ کـه در  زیچ نیپست تر ا،ینقره باشد. چرا که نعمات دن

موجـب  یدارد؛ و در حالـت عـاد یرا در پـ آخـرتحالت، حساب  نیبهتر

گـردد. در مقابـش، مـی انیـحالت، منجـر بـه طغ نیو در بدتر شود؛می غفلت

کرده اسـت. عبـد  و ائمه اءیانب بیمصائب را نص نیخداوند متعال بزرگتر

حمن بن الحجاج گو و از آنچـه خـدا  ،شد ادیاز بال  : نزد امام صادقدیالر 

مومنان قرار داده اسـت. پـس امـام فرمودنـد: از رسـول خـدا  یآن را تنها برا

در بالسـت؟ رسـول خـدا  شتریاز مردم ب یچه کس ایدن نیشد که در ا دهیپرس

و  ؛تـر اسـت بـه آنـان هیشـب بیو سپس هر که به ترت اءیفرمودند: نخست انب

 مـانشیشود. پس هـر کـه امی و عمش صالحش بال داده مانیا ۀمومن به انداز

سسـت  مانشیشود و هر که امی دتریشد شیباشد بال کیو عملش ن حیصح
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ت شـود کـه کمـ 1«گردد.می کم شیبال ،باشد فیملش ضعو ع و  یالبته دقـل

 یـیرا بال زانیـمـلالا مـردم، مـردن عز ست؛یبزرگ آن ن کشیبه ه ا،یبال یادیز

زود  ایـ ریـد یچرا که هر کس ست؛ین یمهمل  زیشمارند؛ حال آنکه چمی بزرگ

ـ رخاستنشست و ب ،یمردم عاد گر،یباالخره خواهد مرد. از طرف د ال با جهل

بزرگتـر  یبتیمصـ اءیانب یکنند؛ حال آنکه برا ینم یتلقل  یبزرگ بتیرا مص

گـاه چنـان  یسیکه با افراد نادان مواجه شوند. لشا حضرت ع ستین نیاز ا

گشاشـت و از جامعـه مـی آمد که سر به کـوهمی از دست جهلال دلش به تنگ

ـد غزنـو لطان: سندی. گوردیگرفت تا دلش آرام گمی فاصله  میاز حکـ یمحمل

ـا قبـول  یرا بـه نـام او نامگـشار شیخواست که کتاب خو یفردوس کنـد؛ امل

ـا حکـ  یفردوسـ مینکرد. پس دستور داد او را به انحاء گوناگون آزار دهند؛ امل

نـادان را در کنـار او  یدسـتور داد چوپـان نکهینگشت، تا ا یو ۀخواست میتسل

او  شیـاز آب بـر ر یخـورد کـه مقـدارمـی با کاسه آب میکنند. حک یزندان

 نیغمگـ دیـصـحنه را د نیـشد. تـا چوپـان ا یجار ششیو از سر ر ختیر

 ی. چوپان گفـت: وقتـدیرا پرس هیعللت گر یفردوس می. حکستیگشت و گر

هنگـام  زیـافتادم. چرا کـه آنهـا ن میبزها ادیشده  ریتو سراز شیآب از ر دمید

انـدازه  نیـرا اچون آن چوپان  میحک. دیچکمی ششانیآب خوردن، آب از ر

 نیـمـرا از دسـت ا ممیکه تسل دیمشت بر در زندان کوب افت،ی هیجاهش و سف

 یرا شاهنامه گشاشت؛ و البتـه از نـادان شی. پس نام کتاب خودینادان رها ساز

حسن استفاده را نمود. چرا که منظور او از شاهنامه، کتـاب بـزرگ  زیسلطان ن

 رش خود اوست.نمود که منظو الیسلطان محمود خ یبود؛ ول

                                                           

 .252، ص2، جالکافیکلینی؛  .1



 

 *امدادرسانیاحکام 

 
دگان، فقط اختصاا  باه یدبین و آسیا وجوب امدادرسانى به مصدومیس: آ

ن یهاای ماالى، هم  اکمکا یااقدام و تاش  باىای نتااا جاان آنااا دارد 
ن یالاى در اکم کاشاود؟  ز شاام  مىیدگان را نیدبینگاداری از اموال آس

 ست؟یخصو  چ
ده بـراى حفـظ جـان مصـدوم یدبیمالی و نگهدارى اموال آس کمکاگر  (ج

روى امـدادى یـز اگر نین صورت نیر ایز واجب است و در غین نیالزم باشد ا

ف به آن باشد واجب است عمش   .ندکاز نظر مقررات ادارى موظل

 
ا ماوا مصادوم یاه م تى به نقص عضاو کا اهمال و مسامحه در امداد یس: آ

 باشد؟ه مىیگىدد، موجب ضمان و د
شـود ولـی موجـب گونه امور گنـاه محسـوب مینیج( هرچند مسامحه در ا

 .ستیه نیضمان و د
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ا اماادادگىان مااا را از اقاادام اماادادگىی و یااها س: چ ان ااه بىخااى سااازمان
مصادوم را نتااا  میتاوانه مىکام یا ان داری د ولى اطمیامدادرسانى ناى نما

 ست؟یفه شىعى چیم، وظی ک کمکا در نتاا مصدوم یم و یده
نان بـه ین مربوطه نباشد بر فرض اطمیا دستور مسئولیج( اگر خالف مقررات 

 .ی بر نجات مصدوم، اقدام واجب استیتوانا

 
ا یاا انباشته شدن آناا یس: اگى در  ال انتقال اجساد، بى اثى پىا شدن جسد 

ا امادادگى ضاامن اسات؟ در تاورا ی د، آیب ببیجسدی آس گى،یبه سببى د
ا ناچااری اقادام یاى یا تقصایه امدادگى از روی قصور کن مواردی یا بیضمان، آ

 نموده تفاوتى وجود دارد؟
 .ستیرده باشد، ضامن نکوتاهی نکفه خود یج( اگر در انجام وظ

 
ى مسلمان ین مسلمان و غین تفاوتى بیا در وجوب امداد و نتاا مصدومیس: آ

 وجود دارد؟
ه در حـال جنـگ بـا کـرمسـلمانی یج( امداد و نجـات مسـلمان واجـب و غ

 .مسلمانان نباشد، مستحب است

 
گوناه نیباشاد؟ در ا ى مىیح با چاه مصادومیس: در مقام تزا م امداد، تىج

 د؟یدانح را چه مىیارهای تىجیموارد مع
ه کـسـت مگـر آنین ن افـرادیج( در وجوب امداد و نجات مسلمان تفاوتی بـ

 ا افرادى مصلحتی اهم وجود داشته باشدینسبت به فرد 
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گاىان باشاد، یب با اساتفاده از اماوال دیس: اگى نتاا انسان مشىوط به تخى
لى از ماوارد ین است در خکست؟ اگى امدادگى ضامن باشد ممیکضامن اموال 

 ست؟یف چیلک د، تکن علت از نتاا مصدوم خودداری یبه هم
 .المال پرداخته شودتید از بیض سؤال، خسارت وارده باج( در فر

 
ه کاا عدم امدادرسانى به آناان ین یاا بعضى مصدومیپوشى از  ا چشمیس: آ

ىی از تلاف شادن یشاگیو ُمساىی و پ کهای مالماریین بىدن بیم ظور از ببه
ا نه؟ در تاورا یز است یىد، جایگادی از مىدم آن م طقه تورا مىیجمع ز

 باشد؟سى مىکا نه و بى عاده چه یه دارد یجواز، د
جـا د مـردم را از آنیـان باکـج( نجات مصدوم واجب است و در صورت ام

رد ولـی در کـرى یگـران جلـوگیدن دید بیگر از آسیقی دیا به طریوچ داد ک

شـوند و ادى تلف مییه با امدادرسانی به مصدوم، جمع زکنین به ایقیفرض 

 .ف ساقط استیلکجود ندارد، تامداد و کچ راهی جز تریه

 
در  کوکص و گواهى اطّبا مب ى بى فاوا افاىاد دارای ماىش مشایا تشخیس: آ

ه بىای کنیا ای د کت مىیفاکو...(  ، سی تهکا )تاعقه، زلزله، سی وادث و بش
ف یالکن نباشاد، تکاىد؟ اگى نگااداری ممکد تا مدتى تبى ین به موا بایقی

 ست؟یچ
 .ب باشدیهرچند به گفته طب ن حاصش شودیقید یج( با

 
ماری مسىی، ُمصّى به ساوزاندن جساد یب کی تىل کن بىای یس: اگى متخّصص

ه هام یا دیز است؟ در تورا جواز آیا سوزاندن آن جایت مسلمان باش د، آیّ م

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=290#4066
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 سى است؟کاده چه ه دارد به عیدارد؟ اگى د
المـال تیى آن از بهیـال ندارد ولـی دکج( در صورت ضرورت و اضطرار اش

 .شودپرداخته می

 

هاا از ن و ج ازهیىون آوردن مصادومیز بیده و نیس: بىای نتاا افىاد  ادثه د
ان، یاهای عىان پوشاندن بدنکى آوار و عدم وجود امدادگى َمحىم، و عدم امیز

 ست؟یفه چیم، وظیا لمس آن هستیدن نامحىم ناچار به نگاه به ب
 .ال نداردکج( در صورت ضرورت، به قدر ضرورت اش

 
ده شاوند، یام و بستگان او مانع امداد و نتاا  ادثاه دیّ ا قیس: اگى مصدوم 

 ست؟یف امدادگى چیلکت
ج( اگر جان وى در خطر باشد، نجات دادن مصـدوم واجـب اسـت و نهـی 

 .رى نداردیگران تأثید

 
  چاه یانامحىم توسط امدادگى در ماوارد   (CPR)  فس دهان به دهانس: ت

جا س و ى همیعدم آشا ا( 2 ج س و َمحىمدر تورا نبود هم( 1 مى داردک 
دن َمحىم و ی اّد بودن  ال مصدوم و عدم متال رس( 3 َمحىم با امور امدادی

 .ج سهم
ت نجـات ن امـور و ضـروریا َمحرمِ آشناى به ایجنس ج( در فرض نبود هم

ق بتواند بـدون یه الزم است ولی اگر به هر طرکز بلیق، جاین طریمصدوم از ا

 .ستیز نیفه را انجام دهد، لمس جاین وظیلمس بدن نامحرم ا
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ا پوشااندن یاا استخى مصدوم شده باشد آیس: اگى شخص نامحىمى در  مام 
ش مضاّى باشاد، م ا  یه پوشااندن باىاکاش از نتاا در تورتى یبدن وی، پ

ى در ین اگاى پوشااندن بادن باعاخ تا خیىمازده باز هم واجب است؟ هم  گ
 طور؟ا م تى به مىش وی شود، چهینتاا مصدوم و 

ا سـبب یـج( اگر پوشاندن بدن مصدوم ضرر معتنابهی براى او داشـته باشـد 

ن است منجر به مرگ او بشـود، الزم نبـوده کر در نجات وى شده و ممیتأخ

 .ستیز نیه جاکبل

 
ى شاىعى )م ا  خورانادن یامصدوم متوّقاف باى اماىی غ کینتاا  س: اگى

 ست؟یفه چیت با گازهای خا ( باشد، وظیلى بىای مسمومکمشىوب ال
ن امـر باشـد بـه مقـدار یـج( اگر نجات جان مصدوم متوقف و منحصر بـه ا

وجـود دارد اقـدام بـه  گـرىیه راه دکال ندارد ولی در صورتی کضرورت اش

 .ستیز نیجا عمش حرام براى نجات وى

 
ع با بدن یتاد تماس بدنى وسیى از راهاای اضطىاری امداد سىمازده، اکیس: 

ن تاورا اگاى امادادگى باه جاات تمااس باا مصادوم یاامدادگى است در ا
ا در مأل عام تورا یی نامحىم خوف وقوع در مفسده را داشته باشد سىمازده

 ست؟یفه چیخوشى ندارد، وظ
د بـراى نجـات مصـدوم از راه یـسـت و باینز یر مقام ضرورت جـایج( در غ

 .ندیانات الزم را قبالا فراهم نماکگرى اقدام شود و امید
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شاود، باى اثاى نخاوردن ىون آورده مىیى آوار بیه از زکای س: اگى انسان زنده
ن است جاان بدهاد، کى و دارو( ممیه بى اثى نبود شکى کودکىه )م ًش یغذا و غ

ها باىای نتااا گىان بدون ا ن آنی  دیدارو و وسا ى،یتوان از مواد غذاا مىیآ
 سى است؟کىد؟ ضمانت مال به عاده چه کگونه افىاد استفاده نیا

گران براى نجـات مصـدوم نباشـد، یچ راهی جز استفاده از اموال دیج( اگر ه

فـه ادارى یه مأمور امداد طبـق وظکز است ولی ضمان دارد و در صورتی یجا

 .شودالمال پرداخته میتید، از برده باشکومتی عمش کو ح

 
ده بادون یاا خصوتى در م طقاه  ادثاه دیاناا دولتى کا استفاده از امیس: آ

دگان یاست( جاات امدادرساانى  ادثاه دیسب اجازه نکان کاجازه )چون ام
 ا دولت؟یالم   به عاده امدادگى است ا اجىةیز است؟ در تورا ضمان آیجا

ال ندارد و چنانچه امـدادگر طبـق کها اشنج( در فرض ضرورت، استفاده از آ

المال جبـران تیالملش آن از برده باشد، اجرةکفه ادارى و استخدامی عمش یوظ

 .شودمی

 
توان اد در  اّد اناد، مىده رفتهیه به م طقه  ادثه دکىوهای امدادی یا نیس: آ

شاده  ىانیها و م ازل وى مغازهیهای درختان م طقه و مواد غذاوهیضىورا از م
ا یا  اد؟ آکسات اساتفاده یان اجازه از آنااا نکه امکن یکا مالی کالمالمتاول

 ى؟یا خیاستفاده موجب ضمان است 
ا یـرقابـش تحمـش یا ضرر نفسـی غیج( در فرض ضرورت، ملالا خوف مرگ 

 .ال ندارد ولی ضمان داردکه اجناس در معرض فاسد شدن باشد، اشکنیا
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ست فقط یه معلوم نکهای مىدمى کمکاز ىوهای امدادی یم استفاده نکس:  
ىوهای امادادی هام یا نیگان فىستاده شده است دهیدی  ادثهجات استفاده

 ست؟ی ق استفاده از آناا را دارند، چ
 .نندگان راضی هستندکه اهداکست مگر از قرائن معلوم شود یز نیج( جا

 
و ماانع  ه در مح   ادثاه هسات دکزده را بتیا مصیا اشخا  مصدوم یس: آ

ا با علم از یتوان اجبارًا از م طقه خارج نمود شوند مىگىان مىیامداد و نتاا د
 ىد؟کاو  ینبود خطى جانى، آناا را چ د ساعتى ب

 .ال نداردکها از منطقه اشج( در فرض ضرورت خارج نمودن آن

 
ا نقص عضاو یه م تى به فوا کى عمدی امدادگى یم اشتباه عمدی و غکس:  

ن ضامان باه عااده امادادگى یاست؟ در تورا ضمان، ایشود چمصدوم مى
 ا دولت؟یاست 

ر امـدادگر باشـد یا تقصیا نقص عضوِ مصدوم، به سبب قصور یج( اگر فوت 

رده باشـد، کـفه امدادگرى عمش ین صورت اگر به وظیر ایضامن است و در غ

 .المال استتیبر ب

 
ه آوار یاز  بقیا تمال ر ىده وکى یش گیى آوار مانده و پایس: اگى مصدومى ز

ش او را یىدن پااکام باا قطاع یتاوانن است تلف شود و ما مىکهم هست و مم
سات؟ و یف چیلکار در تخصص ما نباشد، تکن یه اکم، در تورتى ینتاا ده

ا یاىد آکان فىدی را بىای نتاا جان او قطع یه متخصص، پای چ کدر تورتى 
 ومت؟کا  ی  ده است کاقدام ى و اگى ضمان دارد به عاده یا خیضمان دارد 
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ج( اگر براى نجات مصدوم از مرگ راهی جز قطع پاى او وجود ندارد، قطـع 

ن بـراى یـر از ایـه راهـی غکنیه واجب است و با توجه به اکز بلیپاى او جا

 .نجات مصدوم وجود نداشته، ضمان ندارد

 
 ا قطاعیات موجب متاىو  شادن بادن او یّ ورآالا میىون آوردن زیس: اگى ب

 ست؟یفه چیانگشت وی شود، وظ
د آن یـج( اگر ارزش چندانی ندارد با او دفن شود، ولی اگر ارزشمند است با

رون یـر شـده بـراى بکـده و درآورند و اگر راهی جز آنچه در سـؤال ریرا بر

 .ال نداردکست اشیها نآوردن آن

 
ا مىش مغزی هم مىش شاىعى اسات؟ یست؟ آیدگاه فقاى چیمىش از د (1س

ماار مباتش یا قطع معالته بیآ (2 ىد؟کتوان دفن تشی به مىش مغزی را مىا مبیآ
 ز است؟یمار جایىدن دستگاه ت فس ده ده از بکبه مىش مغزی مان د جدا 

ف یه در سـؤال توصـکمارانی یج( اگر قطع معالجه و استفاده از اعضاى بدن ب

ات آنـان یـحع در مرگ و قطع یگر، باعش تسریماران دیاند براى معالجه بشده

ن صورت اگـر عمـش مزبـور بـا ارن قبلـی وى یر ایست و در غیز نیشود جا

از باشـد، یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیرد و یصورت بگ

 .ال نداردکاش

 
ىقابا  عاشج شاده یه مبتش به ماى  غکماری یشتن بکا مىش تى مى )یس: آ

ا بادون اطاشع و یاا بستگانش یمار یبىد چه با موافقت باست و از درد رنج مى
ا یاسات؟ و آیکه بى عااده یز است؟ در تورا عدم جواز، دیموافقت آناا( جا
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 ى؟یا خیقصا  دارد 
رى در یهـا تـأثا بسـتگان وى حتـی امـر آنیمار یست و موافقت بیز نیج( جا

ه بر مباشر عمش اسـت و در ین عملی دیمسأله ندارد و در صورت اقدام به چن

 .وجب قصاص استفرض عمدى بودن م

 
و تصاادف کاه اشاخا   ، سی  وادث غیىمتىقبه م   زلزله س. در بىخى از

گیىند، ما متبوریم بىای نتاا آناا، با دست یاا ابازار، آنااا را مى زیى آوار قىار
شود.  ال سااال مى بیىون بکشیم ولى در بین عملیاا به بدن آناا آسیب وارد

هیم )البتاه در ایان ماوارد در  اّد معماول، این است که آیا باید دیه آناا را بد
 دقت را انتام داده ایم(؟

 ج. در فرض سؤال که نجات جان مستلزم آن بوده و کوتاهی نکرده، ضامن نیست



 




