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ﺳﻮال

اﻟﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻋﺒﺎدﺗﺶ آﻓﺮﯾﺪه ،اﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻊ دﯾﺮی از ﻗﺮآن ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺧﻠﻘﺖ را
اﺑﺘﻼی ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﻗﻀ ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
زﯾﺮا ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت ﯾ اﻣﺘﺤﺎن از ﺳﻮی اﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﭼﻪ ﮐﺴ اﯾﻤﺎن ﻣآورد ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺷﻮد
و ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴ اﻃﺎﻋﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﻮﮐﺎر را ﺑﺮای ﻧﯿﻮﮐﺎریاش ﭘﺎداش دﻫﺪ و ﺑﺪﮐﺎر را ﺑﺮای
ﺑﺪیاش ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﺖ اﺑﺘﻼ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪه در ﻫﻨﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺗﺎﺑ ﻣﮐﻨﺪ؟ ﺣﺎل ﺑﻨﺪه در
ﻫﻨﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ آﺷﺎر ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﻣورزد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻫﻢ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه از وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺾ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ اﺑﺘﻼ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ ﺛﻮاب ﻣﺑﺮد و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺗﺎﺑ و ﺑﺻﺒﺮی ﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾ ﺗﺼﻮر ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ از ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﻼ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺑﺘﻼ ﻫﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ اﯾﻦ اﺑﺘﻼ ﻋﺎمﺗﺮ از ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ،و اﻣﺘﺤﺎن در ﻫﻤﻪی
اﻣﻮر اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل او و در ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔ و اﻣﻮرش وارد اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﻧﺪﮔ اﻧﺴﺎن و ﺳﻼﻣﺘاش و ﺑﯿﻤﺎریاش و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘاش و ﺛﺮوﺗﺶ و روزیاش و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔاش ،و ﻋﻠﻤﺶ ﻫﻤﻪ اﺑﺘﻼ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻠﻮک و رﻓﺘﺎر
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن را ﻣآزﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣرود ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﭗ ،در ﻃﺎﻋﺖ رﺣﻤﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ در ﻃﺎﻋﺖ ﺷﯿﻄﺎن ،و ﺑﺮای ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ
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ﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖ اﻟْﻤﻮت واﻟْﺤﻴﺎةَ ﻟﻴﺒﻠُﻮﻛﻢ اﻳﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤ ًوﻫﻮ اﻟْﻌﺰِﻳﺰ اﻟْﻐَﻔُﻮر ]ﻣﻠ[۲ :
)آﻧﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔ را آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ ﻧﯿﻮﮐﺎرﺗﺮﯾﺪ و اوﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ آﻣﺮزﻧﺪه(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارض ﻓ ﺳﺘﱠﺔ اﻳﺎم وﻛﺎنَ ﻋﺮﺷُﻪ ﻋﻠَ اﻟْﻤﺎء ﻟﻴﺒﻠُﻮﻛﻢ اﻳﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤ] ًﻫﻮد[۷ :
)و اوﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ را در ﺷﺶ روز آﻓﺮﯾﺪ و ﻋﺮش او ﺑﺮ آب ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ ﻧﯿﻮﮐﺎرﺗﺮﯾﺪ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻮ ﺷَﺎء اﻟﻪ ﻟَﺠﻌﻠَﻢ اﻣﺔً واﺣﺪَةً وﻟَﻦ ﻟﻴﺒﻠُﻮﻛﻢ ﻓ ﻣﺎ آﺗَﺎﻛﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺒِﻘُﻮا اﻟْﺨَﻴﺮاتِ اﻟَ اﻟﻪ ﻣﺮﺟِﻌﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓَﻴﻨَﺒِﯩﻢ ﺑِﻤﺎ ﻛﻨْﺘُﻢ ﻓﻴﻪ
ﺗَﺨْﺘَﻠﻔُﻮن ]ﻣﺎﺋﺪه[۴۸ :
)و اﮔﺮ اﻟﻪ ﻣﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﯾ اﻣﺖ ﻗﺮار ﻣداد وﻟ] ﺧﻮاﺳﺖ[ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﭘﺲ در
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ از ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ]ﻫﻤﻪی[ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ اﺳﺖ آﻧﺎه در ﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻣﮐﺮدﯾﺪ
آﮔﺎﻫﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد(
و در ﺟﺎی دﯾﺮی ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺟﻌﻠَﻢ ﺧََﺋﻒ ارضِ ورﻓَﻊ ﺑﻌﻀﻢ ﻓَﻮق ﺑﻌﺾٍ درﺟﺎتٍ ﻟﻴﺒﻠُﻮﻛﻢ ﻓ ﻣﺎ آﺗَﺎﻛﻢ انﱠ رﺑﻚَ ﺳﺮِﻳﻊ اﻟْﻌﻘَﺎبِ واﻧﱠﻪ ﻟَﻐَﻔُﻮر رﺣﻴﻢ
]اﻧﻌﺎم[۱۶۵ :
)و اوﺳﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ]ﯾﺪﯾﺮ[ ﻗﺮار داد و ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﺑﻪ درﺟﺎﺗ ﺑﺮﺗﺮی داد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .آری ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ زودﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ و ]ﻫﻢ[ او ﺑﺲ آﻣﺮزﻧﺪهی ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ آﯾﺎت دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راز ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻠﯿﻒِ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت را ـ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﻮاع ﺧﯿﺮ را در ﺑﺮ ﻣﮔﯿﺮد ـ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺳﻮد ﮐﺮده و
آﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ ورزد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻮﺗﺎﻫاش زﯾﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
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اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎن و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔ و زﯾﻨﺖ داده ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻣﺎ را آﮔﺎه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪی
اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ ﻧﯿﻮﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر دوﺳﺖ
دارد ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺪﻓ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﻪی ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و آن ﻋﺒﻮدﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ
دارﻧﺪهی ﻣﺤﺒﺖ و ﻃﺎﻋﺖ اوﺳﺖ...
روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ ).(۶۱
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ اﻟْﺠِﻦ واﻻﻧﺲ ا ﻟﻴﻌﺒﺪُونِ ]ذارﯾﺎت[۵۶ :
)و ﺟﻦ و اﻧﺲ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم ﺟﺰ ﺑﺮای آﻧﻪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ(
ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺤﻘﯿﻖ ـ ان ﺷﺎءاﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﯾﻌﻨ :ﻣﺮ آﻧﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﻮرد اﺑﺘﻼﯾﺸﺎن ﻗﺮار
دﻫﻢ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻣﺘﺤﺎﻧﺸﺎن ﮐﻨﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﭘﺎداﺷﺸﺎن دﻫﻢ ،اﮔﺮ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﺧﯿﺮ و اﮔﺮ ﺷﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺮ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا آﯾﺎﺗ ﻣﺤﻢ از ﮐﺘﺎب اﻟﻪ دال ﺑﺮ آن ﻣﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در
آﯾﺎﺗ از ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن را آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و آﻧﺎن را آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
ﭘﺎداﺷﺸﺎن دﻫﺪ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در اول ﺳﻮرهی ﮐﻬﻒ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ ﻣﺎ ﻋﻠَ ارضِ زِﻳﻨَﺔً ﻟﱠﻬﺎ ﻟﻨَﺒﻠُﻮﻫﻢ اﻳﻬﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤ] ًﮐﻬﻒ[۷ :
)در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ زﯾﻮری ﺑﺮای آن ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﻮﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ(.
ﺗﺼﺮﯾﺢ او ـ ﺟﻞ و ﻋﻼ ـ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﺣﻤﺖ آﻓﺮﯾﺪن ﺧﻠﻖ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾ ﻧﯿﻮﮐﺎرﺗﺮﻧﺪ،
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻴﻌﺒﺪُونِ )ﺗﺎ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ( و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺮآن ،ﺧﻮدِ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
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و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻞ ـ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف آن اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ـ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﺮای
ﻧﯿﻮﮐﺎریاش و ﺟﺰای ﺑﺪﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺪﮐﺎریاش ،و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﺣﻤﺖ از ﺧﻠﻖ آﻧﺎن در آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ
رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ آﻧﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﯿﻮﮐﺎریاش ﭘﺎداش ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﮐﺎر ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺪش ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺳﺨﻦ
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻏﺎز ﺳﻮرهی ﯾﻮﻧﺲ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻧﱠﻪ ﻳﺒﺪَا اﻟْﺨَﻠْﻖ ﺛُﻢ ﻳﻌﻴﺪُه ﻟﻴﺠﺰِي اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ وﻋﻤﻠُﻮاْ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎتِ ﺑِﺎﻟْﻘﺴﻂ واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮواْ ﻟَﻬﻢ ﺷَﺮاب ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻢ وﻋﺬَاب اﻟﻴﻢ ﺑِﻤﺎ
ﻛﺎﻧُﻮاْ ﻳﻔُﺮونَ ]ﯾﻮﻧﺲ[۴ :
)اوﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ را آﻏﺎز ﻣﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎز ﻣﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺎداش دﻫﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای ﮐﻔﺮﺷﺎن ﺷﺮﺑﺘ از آب ﺟﻮﺷﺎن و ﻋﺬاﺑ ﭘﺮدرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ(.
و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﻮرهی ﻧﺠﻢ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟﻪ ﻣﺎ ﻓ اﻟﺴﻤﺎواتِ وﻣﺎ ﻓ ارضِ ﻟﻴﺠﺰِي اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﺳﺎووا ﺑِﻤﺎ ﻋﻤﻠُﻮا وﻳﺠﺰِي اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﺣﺴﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﺤﺴﻨَ] ﻧﺠﻢ[۳۱ :
)و ﻫﺮﭼﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ از آن اﻟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ]ﺳﺰای[ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﯿﻔﺮ
دﻫﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻪ ﻧﯿ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿ ﭘﺎداش دﻫﺪ(.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﮔﻤﺎن اﻧﺴﺎن را اﻧﺎر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮده رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ اﻣﺮ و ﻧﻬﯿ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ او را
از ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺟﻮد ﻧﯿﺎورده ﻣﺮ ﺑﺮای آﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ دوﺑﺎره وی را ﺑﺮاﻧﯿﺰد و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﺶ ﭘﺎداش دﻫﺪ .اﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻳﺤﺴﺐ اﻧﺴﺎنُ ان ﻳﺘْﺮكَ ﺳﺪًى ) (۳۶اﻟَﻢ ﻳﻚُ ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻣﻦ ﻣﻨ ﻳﻤﻨَ (۳۷) ﺛُﻢ ﻛﺎنَ ﻋﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻖ ﻓَﺴﻮى ) (۳۸ﻓَﺠﻌﻞ ﻣﻨْﻪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ
اﻟﺬﱠﻛﺮ واﻧﺜَ (۳۹) اﻟَﻴﺲ ذَﻟﻚَ ﺑِﻘَﺎدِرٍ ﻋﻠَ ان ﻳﺤﻴِ اﻟْﻤﻮﺗَ] ﻗﯿﺎﻣﺖ ۳۶ :ـ [۴۰
)آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻫﺪف رﻫﺎ ﻣﺷﻮد ) (۳۶آﯾﺎ او ﻧﻄﻔﻪای از ﻣﻨ ﮐﻪ در رﺣﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﻧﺒﻮد؟ ) (۳۷ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ در آﻣﺪ و ]اﻟﻪ[ او را آﻓﺮﯾﺪ و ﻣﻮزون ﺳﺎﺧﺖ ) (۳۸و از او دو زوج ﻣﺮد و زن آﻓﺮﯾﺪ ) (۳۹آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ؟(.
أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ﻓ إﯾﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ).(۴۴۵ /۷
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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