 ‐ 35914ﺣﻤﺖﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶ
ﺳﻮال

ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺣﻤﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔ در ﭘﺲ وﻗﻮع اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻤﺖﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﻠﻪ ،اﺑﺘﻼ ﺣﻤﺖﻫﺎﯾ ﺑﺰرگ را در ﺧﻮد دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ـ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن:
زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻨﺪۀ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻨﺪۀ اﻟﻪ .اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاﯾﻨﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ
ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را از دﺳﺖ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن زﯾﺎن آﺷﺎر اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪُ اﻟﻪ ﻋﻠَ ﺣﺮفٍ ﻓَﺎنْ اﺻﺎﺑﻪ ﺧَﻴﺮ اﻃْﻤﺎنﱠ ﺑِﻪ وانْ اﺻﺎﺑﺘْﻪ ﻓﺘْﻨَﺔٌ اﻧﻘَﻠَﺐ ﻋﻠَ وﺟﻬِﻪ ﺧَﺴﺮ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ واﺧﺮةَ ذَﻟﻚَ ﻫﻮ
اﻟْﺨُﺴﺮانُ اﻟْﻤﺒِﻴﻦ

]ﺣﺞ[۱۱ :

)و از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﯾ ﺣﺎل ]و ﺑﺪون ﻋﻤﻞ[ ﻣﭘﺮﺳﺘﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ
و ﭼﻮن ﺑﻼﯾ ﺑﻪ او رﺳﺪ روی ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ؛ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت زﯾﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن زﯾﺎن آﺷﺎر(.
۲ـ اﺑﺘﻼ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮای ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ:
ﺑﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺪام ﯾ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ :ﺻﺒﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻨﺖ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﻦ )ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ(؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻤﯿﻦ درﺟﮥ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ و ﺗﻤﯿﻦ رخ ﻧﻤدﻫﺪ ﻣﺮ ﭘﺲ از ﻣﺤﻨﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺳﺎزد و ﭼﻮن ﺻﺒﺮ
ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﻗﺪرت و ﺗﻤﯿﻦ ﯾﺎﺑﺪ.
۳ـ ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎن:
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ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۹۹از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻼ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻧﻔﺲ و
ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎل ﻣﺮد و زن ﻣﺆﻣﻦ رخ ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻟﻪ ﺑﺮود در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی )(۲۳۹۹
و آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۲۲۸۰آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهاش ارادۀ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ
ﻣﺠﺎزاﺗﺶ را زودﺗﺮ در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ و ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهاش ارادۀ ﺑﺪ ﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﻧﻪ ﻣدارد ﺗﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از وی
]ﻣﺠﺎزاﺗﺶ[ ﺑﺎز ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۹۶و آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۲۲۰آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۴ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭘﺎداش و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﺎت:
ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۵۷۲از ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺎری ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن
ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻤرﺳﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ اﻟﻪ ﺑﺎ آن درﺟﻪای ﺑﺮ درﺟﺎت او ﻣاﻓﺰاﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫ از او ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
۵ـ اﺑﺘﻼ ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻋﯿﺐﻫﺎی ﻧﻔﺲ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ:
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺑﺘﻼ ،ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎ ﺧﻄﺎﯾ رخ داده؟
۶ـ ﺑﻼ ،درﺳ اﺳﺖ از دروس ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﯾﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ:
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻠ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﻮ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهای ﺿﻌﯿﻔ و ﻗﺪرﺗ ﻧﺪاری ﻣﺮ از ﺳﻮی
ﭘﺮوردﮔﺎر ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻠ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﮐﻨ و آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﻣآوری .آنﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺖ و ﺗﺒﺮ و ﺧﻮدﺑﯿﻨ
و ﻏﺮور و ﻏﻔﻠﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣرود و ﻣداﻧ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻫﺴﺘ و ﺿﻌﯿﻔ ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻮی ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮی.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ او ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ـ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺎ داروی ﺳﺨﺘﻫﺎ و اﺑﺘﻼ ﻣﺪاوا ﻧﻤﮐﺮد ،ﺳﺮﮐﺸ ﻣورزﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺠﺎوز ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
و اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﻨﺪهاش ﺧﯿﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﺎﻟﺶ داروﯾ از اﺑﺘﻼ و اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ او ﻣﻧﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻼک
ﮐﻨﻨﺪه را از او ﺧﺎرج ﺳﺎزد و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭘﺎک و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪ او را ﺑﺮای واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨ ﺑﻨﺪﮔ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺛﻮاب آﺧﺮت
ﮐﻪ دﯾﺪن و ﻧﺰدﯾ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ )زاد اﻟﻤﻌﺎد.(۱۹۵ /۴ :
۷ـ اﺑﺘﻼ ،ﺧﻮدﺑﯿﻨ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی را از درون اﻧﺴﺎن ﺧﺎرج ﻣﺳﺎزد و او را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﺗﺮ ﻣﺳﺎزد.
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اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ آﯾﮥ وﻳﻮم ﺣﻨَﻴﻦ اذْ اﻋﺠﺒﺘْﻢ ﻛﺜْﺮﺗﻢ) و روز ﺣﻨﯿﻦ ،آن ﻫﻨﺎم ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺷﻔﺖ آورد( ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﯿﺮ در زﯾﺎدات اﻟﻤﻐﺎزي ﻣﮔﻮﯾﺪ :از رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﻧﺲ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی در روز ﺣﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤ ﺗﻌﺪادﻣﺎن ﺷﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﺮان آﻣﺪ و
ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺴﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ....
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﻤﺖ اﻟﻬ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻏﺎز ،ﺗﻠﺨ ﺷﺴﺖ را ﺑﺎ وﺟﻮد زﯾﺎدی ﺗﻌﺪاد و اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻫﺎﯾ را
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺘﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﺮ اﺳﺒﺶ وارد ﺣﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد آنﻗﺪر
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﭼﺎﻧﮥ اﯾﺸﺎن از ﺷﺪت ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻓﺮوﺗﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺰت او ﺑﻪ اﻓﺴﺎر ﺑﺮﺳﺪ ،وارد
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺣﺮم او ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )زاد اﻟﻤﻌﺎد.(۴۷۷ /۳ :
ﻗﺎﺳﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﻌﻨ :آﻧﺎن را ﺧﺎﻟﺺ و از ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﻓﺖﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﭘﺎک ﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن را از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺧﺎﻟ ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻧﺎن
ﺗﻤﯿﯿﺰ داده ﺷﺪﻧﺪ… ﺳﭙﺲ ﺣﻤﺖ دﯾﺮی را ذﮐﺮ ﮐﺮده و آن ﻫﻼک ﺷﺪن ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﮐﺶ ﻣﺷﻮﻧﺪ
و ﺗﺒﺮ ﻣورزﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی و ﻫﻼﮐﺖ آﻧﺎن ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺳﻨﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻼﮐﺖ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﻮد ﺷﻮد اﺳﺒﺎﺑ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﻼﮐﺖ آﻧﺎن ﻣﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﻌﺪ از ﮐﻔﺮ ،ﺗﺠﺎوزﮐﺎری و
ﺳﺮﮐﺸ آﻧﺎن در آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اوﻟﯿﺎﯾﺶ و ﺟﻨﯿﺪن ﺑﺎ آﻧﺎن و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ… و اﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ در روز اﺣﺪ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺟﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤ ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪ ).(۲۳۹ /۴
۸ـ اﻇﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮدم و ﻣﻌﺪن دروﻧ آﻧﺎن،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮیﺷﺎن آﺷﺎر ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺳﺨﺘﻫﺎ.
ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻋﺎﻓﯿﺖاﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻼ ﻧﺎزل ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد
آﺷﺎر ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻤﺎﻧﺶ ﻣرود و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻔﺎﻗﺶ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘ در دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺲ از واﻗﻌﮥ اﺳﺮاء ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ )ﯾﻌﻨ
ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﮥ اﺳﺮاء ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺮان آﻣﺪ و از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ( ﭘﺲ ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ را ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
ﮔﻮاﻫ ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ او راﺳﺘﻮﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎور ﻣﮐﻨ ﮐﻪ او در ﯾ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ
در دورﺗﺮ از آن او را راﺳﺘﻮ ﻣﺷﻤﺎرم ،او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﺳﻤﺎن را ﻣآورد .راوی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ او ﺻﺪّﯾﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه
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ﺷﺪ.
۹ـ اﺑﺘﻼ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮدان و آﻣﺎدﮔ آﻧﺎن ﻣﺷﻮد:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﮐﻮدﮐ زﻧﺪﮔ ﺳﺨﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺮای وﻇﯿﻔﮥ
ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮد آﻣﺎده ﺳﺎزد .وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺮدانِ ﻗﻮی ﺗﻮان ﺻﺒﺮ ﺑﺮ آن را ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﺮداﻧ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﻫﺎ آﻧﺎن را
ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺒﺘﻼی ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﺑﻪ درازا ﻧﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﯿﺰ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
اﻟَﻢ ﻳﺠِﺪْكَ ﻳﺘﻴﻤﺎ ﻓَﺂوى ]ﺿﺤ[۶ :
)ﻣﺮ ﻧﻪ آنﮐﻪ ﺗﻮ را ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﭘﻨﺎه داد(.
ﮔﻮﯾﺎ ارادۀ اﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزد.
۱۰ـ از دﯾﺮ ﺣﻤﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﺑﺘﻼﻫﺎ و ﺳﺨﺘﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎن واﻗﻌ و دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﻔﻌﺘ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣدﻫﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻫﺎ ﺧﯿﺮ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن دوﺳﺖ را از دﺷﻤﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم!
۱۱ـ اﺑﺘﻼ ،ﮔﻨﺎﻫﺎنِ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد او ﻣآورد ﺗﺎ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ:
اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚَ ﻣﻦ ﺣﺴﻨَﺔ ﻓَﻤﻦ اﻟﻪ وﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚَ ﻣﻦ ﺳﻴِﯩﺔ ﻓَﻤﻦ ﻧﱠﻔْﺴﻚَ ]ﻧﺴﺎء[۷۹ :
)ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺧﻮﺑﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣرﺳﺪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ اﺳﺖ و آنﭼﻪ از ﺑﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣرﺳﺪ از ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﺎ اﺻﺎﺑﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓَﺒِﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ اﻳﺪِﻳﻢ وﻳﻌﻔُﻮ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮٍ ]ﺷﻮری[۳۰ :
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)و ﻫﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﺎورد ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ و ]اﻟﻪ[ از ﺑﺴﯿﺎری درﻣﮔﺬرد(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻼ ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪ ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻋﺬاب ﺑﺰرگِ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻨُﺬِﻳﻘَﻨﱠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟْﻌﺬَابِ ادﻧَ دونَ اﻟْﻌﺬَابِ اﻛﺒﺮِ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺮﺟِﻌﻮنَ ]ﺳﺠﺪه[۲۱ :
)و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﺘﺮ ]آﺧﺮت[ از ﻋﺬاب اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﭼﺸﺎﻧﯿﻢ ،اﻣﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ]ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ[ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ(.
ﻋﺬابِ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺘﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣرﺳﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﺪﮔ در ﺧﻮﺷ و آﺳﺎﯾﺶ اداﻣﻪ ﻣﯾﺎﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻏﺮور و ﺗﺒﺮ ﻣرﺳﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻧﯿﺎز از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣداﻧﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎزﮔﺮدد.
۱۲ـ اﺑﺘﻼ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﯿﺎ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ:
و اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺪﮔ ﺣﻘﯿﻘ ﮐﺎﻣﻞ در ﭘ اﯾﻦ زﻧﺪﮔ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،آن زﻧﺪﮔای ﮐﻪ در آن ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺨﺘ:
وانﱠ اﻟﺪﱠار اﺧﺮةَ ﻟَﻬِ اﻟْﺤﻴﻮانُ ﻟَﻮ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ]ﻋﻨﺒﻮت[۶۴ :
)و زﻧﺪﮔ ﺣﻘﯿﻘ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﺮای آﺧﺮت اﺳﺖ ،ای ﮐﺎش ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ(
اﻣﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷ و ﺧﺴﺘ و ﻏﻢ:
ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘﻨَﺎ اﻻﻧﺴﺎنَ ﻓ ﻛﺒﺪٍ ]ﺑﻠﺪ[۴ :
)ﺑﻪ راﺳﺘ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در رﻧﺞ آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ(.
۱۳ـ اﺑﺘﻼ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه و ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد او ﻣآورد:
اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎ رﺳﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،ﻣﻌﻨ ﺳﻼﻣﺘ و ﻋﺎﻓﯿﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮ آﺷﺎر ﻣﺳﺎزد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮدی اﻣﺎ
ﺷﯿﺮﯾﻨاش را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﮐﺮدی و ﻗﺪرش را ﻧﻤداﻧﺴﺘ.
ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ دﻫﻨﺪه و ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎدت ﻣآورد و ﺳﺒﺒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺮ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ.
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۱۴ـ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ:
ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺨﻮاﻫ ﺷﺪ ﻣﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻠﺨ دﻧﯿﺎ را ﺑﭽﺸ .ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان ﺷﻮق ﺑﻬﺸﺖ را داﺷﺖ ،اﮔﺮ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪاش
ﺧﻮﺷ و ﻟﺬت ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧ از ﺣﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘ اﺑﺘﻼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد و ﺣﻤﺖﻫﺎی اﻟﻬ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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