ابتال در فرهنگ قرآنی
شريفه شريعتي

*

اشاره
در فرهنگ اسالمی و قرزنی ابتال (ززماحش) حکی از سنتهای الهی اسةت کةه از
هما ابتدای خلقت زدمی در بهشتی که خداوند برای اولین فرد از نوع ما زفرحةد
زداز گردحد .خداوند زد

و حوا

را با پرهیزداد از شاره ممنوعه ززماحش

کرد و اگرچه زنا در احن اولینامت ا موفق نبودند امّا احن سنت همچنا ادامةه
حافت و تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت .در احن نوشتار میکوشیم سنّت ابةتال را
از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
 .1مفهومشناسی ابتال
«ابتالء» از ماده «بَلَيَ» به معنای امت ا میباشد« .إبتَالهُ اهلل إمتَحنَده  4خداونةد او
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه خواهران.
 .2جمال الدين محمد بن مکرم ،ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت :دار احیـاء التـراث العربـی2042 ،ق ،ج ،2
اوّل ،ص .077
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را امت ا کرد ».احن واژه با اختبار هممعنا است« :أبلَي اهللُ عِبادَه إختَبَدرَهُم بِصُدنعٍ
جَميلٍ  4خداوند بندگانش را مورد ابتال قرار داد حعنی ز ها را با کار زحبةا امت ةا
کرد».
ابتال و بال هر دو از حک ماده و به معنای امت ا و ززماحشاند به احن ترتی

کةه

کاری را به کسی پیشنهاد میکننةد تةا صةفات بةاطنی او ماننةد :اطاعةت عفّةت
شااعت سخاوت و میزا ز ها را درحابند .امت ا اشخاص دالباً از طرحق عم
ز ها است و نه گفتارشا زحرا تنها چیزی که میتواند صةفات واقعةی انسةا را
زشکار سازد عم است.
 .2واژههاي قرآنی ابتال
در قرز کرحم «ابتالء» با واژههای مختلفی زمدهاست واژههاحی که جهات اشتراک
و اختالفی نیز با حکدحگر دارند .در احنجا به چند نمونه اشاره مینماحیم:
ـ امتحان:

امت ةةا از رحشةةه «مِ َةةن» و متةةرادف ابةةتال اسةةت «المِحَددنُ و اإلمتحددانُ نَح دوَ
اإلبتالءِ3».پس امت ا به معنای ززماحش است مانند زحه« :اوُلئكَ الذينَ امدتَحنَ اهللُ
قُلوبَهم لِلتّقوي  2ز ها کسانی هستند که خداوند قل هایشا را برای تقوا ززموده
است ».مراد از امت ا تکلیف به امری است که به واسطه ز اطاعت و مخالفت
مکلف در خارج ت قق و ظهور حابد.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2لويس معلوف ،المنجد فی الغة ،قم :اسماعیلیان2110 ،ش ،دوم ،ص .07
 .1ابوالقاسم حسین بن محمد ،راغب اصفهانی ،مفردات فی غريـب القـرآن ،تهـران :دار الکتـب االسـالمیة،
2171ق ،ص .020
 .1حجرات ،آيه .1
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13

ـ فتنه:

فتنه از رحشه «فَتن» گرفته شده است« .اص فتن وارد کرد طال در زتش است تا
خالد و ناخالری ز زشکار شود 4».فتنه بةه معنةای امت ةا نیةز زمةده اسةت
«فَتَنَّاكَ فُتُوناً  3و ما تو را ززمودحم ززمودنی ».فتنه امت انی است که خداوند اناا
میدهد تا افراد را طبق اعمالشا که از زنا صادر میشود ماازات کند نه ز که
بر طبق علمشا بیز که عملی از زنا سر زده باشد ماازات نماحد.
ـ تمحیص:

تم ید از رحشه «مَ د» و «به معنای خالد کرد شیء از هر عیبی است».

2

خداوند احن واژه را در مورد اتفاقی که در جنگ اُحد واقع گردحد و منافقا از
مؤمنا واقعی شناخته شدند به کار برده و میفرماحد« :وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُ ْم  1و تا خدا زنچه را در سینهها دارحد امت ا
کرده و زنچه [از شرک و نفاق] را که در قل ها دارحد خالد گرداند».
ـ استدراج:

استدراج از مةاده «دَرج» گرفتةه شةده و «بةه معنةای مرتبةه و منزلةت اسةت .در
استدراج فرصت فرد بهتدرحج و درجهدرجه گرفته میشود به احةن صةورت کةه
فرد بدکار در کفر خوحش مشغول لذت بةوده ولةی بةیخبةر اسةت [از احةن]کةه
بهتدرحج استعداد هداحت را از دست میدهد و عمرش کوتاه میگردد تةا بةاالخره
فرصت از دستش میرود 1».بنابراحن وقتی انسا از حةاد خداونةد دافة گشةت
زمینه سرنگونی خوحش را فراهم کرده روزبهروز بر عذاب خود میافزاحد.
ـــــــــــــــــــــــ
 .2راغب اصفهانی ،مفردات فی غريب القرآن ،پیشین ،ص .172
 .1طه ،آيه .04
 .1راغب اصفهانی ،مفردات فی غريب القرآن ،پیشین ،ص .021
 .0آل عمران ،آيه .210
 .1قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،دار الکتب العربی2171 ،ق ،ج  ،1ص .111
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ـ اِمهال:

امهال از رحشه «مَهة » و «بةه معنةای زرامةی و عالةه نکةرد اسةت 4».خداونةد
میفرماحد« :فَمَهّلِ الكافِرينَ أمهِلهُم رُوَيداً  3پس به کافرا مهلت بده مهلةت کمةی
(در باره ز ها عاله نکن)».
امهال در اصطالح حعنی «خداوند پس از اجرای امت ا و مشخد شد کةافرا
و مشرکا بالفاصله ز ها را دچار عقوبت و هالکت نمیکند بلکه به زنا مهلت
میدهد تا شاحد به حق روی زورند».

2

ـ مصیبت:

مریبت از رحشه «صَوب» گرفته شده و اسم فاع از باب افعال میباشد .احن
لغت معانی متعددی دارد که به برخی از ز ها اشاره میشود« :مریبت به معنای
نزول و نیز به معنای قرد است و إصابه حعنی درک طل

و اراده»  1مث کال

خداوند که میفرماحد« :أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ  1مانند زنچه به قو نوح
رسید به شما نیز برسد ».همچنین به معنای گرفتاری و بلیّه نیز زمده است مث
زحه« :أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هذَا  1زحا چو به شما
مریبتی [در جنگ احد] رسید [با ز که در نبرد بدر] دو برابرش را [به دشمنا
خود] رساندحد .گفتید« :احن مریبت از کاا [به ما رسید]؟».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2همان ،ص .142
 .1طارق ،آيه .27
 .1حامد مقدم ،احمد ،سنمتهای اجتماعی در قرآن کريم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،دوم ،ش،2117
ص .212
 .0علیاکبر قرشی ،قاموس قرآن ،پیشین ،ج  ،0ص .212
 .1هود ،آيه .27
 .1آل عمران ،آيه .211
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 .3ابتال ،در نظام تکوین و تشریع
ـ ابتال و سازندگی:

تربیت و سازندگی در سراسر جها مادی ارزشزا است .امتیاز گة هةای زحبةا و
معطر باغ بر بوتههای وحشی کوه نیز به سب

زحمت و تربیت بادبا است .احةن

حقیقت در باره انسا که از تمامی زفرحدگا خداوند رشدپذحرتر است بهمرات
بیشتر صدق میکند چو انسا دارای عق

اراده و ززادی است.

حکی از مراح اساسی در نظا تربیتی امت ا و ززماحش است زحرا از حک سةو
ابزار ارزحابی است و از سوی دحگر عام روحش و پرورش میباشد.
شهید مطهری

در بیا علت امت انات الهی میگوحد:

«پروردگار سب ا برای تربیت و پرورش جةا انسةا هةا دو برنامةه تشةرحعی و
تکوحنی دارد و در هر برنامه شةداحد و سةختیهةا را گناانیةده اسةت .در برنامةه
تشرحعی عبادات را فرض نموده و در برنامه تکوحنی مراح

را بر سةر راه بشةر

قرار داده است .روزه حج نماز و جهاد شداحدی هستند که با تکلیف احااد شده
و صبر و استقامت در اناا ز ها موج

کمةال نفةس و پةرورش اسةتعدادهای

عالی انسا است .گرسنگی ترس و زحا های جانی و مالی هم شةداحدی اسةت
که در تکوحن پدحد زورده و به طور قهری انسا را در بر میگیرد 4».بنةا بةر زحةه
«لَقد خَلَقنَا االنْانَ فِي كَبددٍ  3بةهت قیةق انسةا را در رنةج و مشةقت زفرحةدحم».
مریبتها و سختیها برای تکام بشر ضرورت دارد.
ـ ابتال و استقامت:

انسانی که در معرض سختیهای زندگی و امت انةات الهةی قةرار گرفتةه بسةا
درختی است که در دل بیابا هةای خشةک و در معةرض بادهةای سةوزا قةرار
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مطهری ،مرتضی ،عدل الهی ،تهران :صدرا ،سوم2117 ،ش ،ص .272
 .1بلد ،آيه .0
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میگیرد و چنین درختی در مقاب نامالحمات مقاومت خاصی پیةدا مةیکنةد در
حالی که درخةت لة

جوحبةار از مقاومةت کمةی برخةوردار اسةت و در برابةر

خشکسالی و بادهای سوزا و وحرانگر مقاومت و تواناحی زحادی ندارد.
حضرت علی

در نامهای خطاب به والی برره عثما بن حنیةف مةینوحسةد:

«أال وَ إنّ الشَّجرة البَريَّةَ أصدلََُ عُدوداً وَ الرَّواقِدعَ الََضِدرَةَ أرَقُّ جُلدوداً وَ النّباتداتِ
البَدويّة أقوي وُقوُداً وَ أبََّأُ خُموداً زگاه باشید! همانا درختا بیابةانی چةوبشةا
سختتر و درختا کناره جوحبار پوستشا نازکتر است .درختا بیابانی که با
بارا سیراب میشوند زتش چوبشا شعلهورتر و پردوا تر میباشد».

4

پس میتوا درحافت که چرا خداوند علیم و حکیم بنةدگا صةالح خةود را بةا
بالهای گوناگو میززماحد چه احنکه انسةا هةای رنةجدحةده طاقةت و قةدرت
ت م شا از افراد نازپرورده بیشتر است.
به قول حافظ:
ناز پرورده ت عّ نبرد راه به دوست

ماشری شیوه رندان بالکش باشد

ـ ابتال و رسیدن به كمال:

حکی از وساح هداحت انسا به سوی کمال و سعادت امت ا الهی اسةت زحةرا
اگر احن ززماحشها در کار نبود افةراد مسةتعد بةه ز درجةه از کمةال نرسةیده و
نیروهای بالقوه زنا هرگز به فعلیت نمیرسید .پس «حکةی از امةوری کةه سةب
تکمی و تهذح

نفوس و ترفیه اخالق و تهیةیج قةوا شةده و در حکةم نیةروی

م رک دستگاه وجودی انسا است شداحد و مریبتها است .در حةدحثی زمةده
است که حضرت رسول اکر

حاضر نبودند از دذای کسی تناول کنند که هیچ

وقت شدت و سختی به سراغ او نیامده است زحرا ز را عالمت عةد قابلیةت و
دور بود او از خداوند میدانستند».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،قم :اسراء ،اوّل 2174ش ،ص  ،170نامه .01
 .1مطهری ،مرتضی ،بیست گفتار ،تهران :صدرا ،پنجم2112 ،ش ،ص .271
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ـ ابتال و قرب الهی:

زندگی سراسر رنج و مشقت انبیا و اولیای الهی گوحای احن حقیقت است کةه تةا
انسا در بوته ززماحش قرار نگیرد و با بالها مواجه نشود الحق مقا خلیفة اللّهةی
نخواهد گردحد .امت انات سخت و متعدد حضرت ابراهیم
مقا امامت و رهبری جهانی را کس

باعث شد که لیاقت

کند« :وَ إذِ ابتَلي إبراهيمَ رَبّهُ بِكَلماتٍ فَأَتمّهُن

قالَ إنّي جاعِلُك لِلنّاسِ إماماً و به حاد زور هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری
چند امت ا نمود .پس همه را به جای زورد[ .خداوند به او] گفت :همانا مةن تةو
را برای مرد اما و پیشوا قرار داد ».
اما م مد باقر

4

فرمود« :إنَّ اهللَ يَتعاهَد المُؤمنَ بِالبالءِ كَمدا يَتعاهَدد الرَّجدل أهلَده

بِالهَديّة مِن الغيبَة  3همانا خداوند مؤمن را به وسیله بال حاد میکند و مورد نوازش
قرار میدهد ز گونه که حک مرد در وقتی که در مسةافرت اسةت بةا فرسةتاد
هدحه خاندا خود را حاد میکند و مورد نوازش قرار میدهد ».به قول شاعر:
هر که در این بب مررّب تر است

جوا بال بیوشترش مویده د

ـ عمومیت و جاودانگی ابتالي الهی:

ابتال جزء سنّتهای الهی است و مانند ساحر سنّتهةا از وحمگةیهةای متعةددی
برخوردار است از جمله احن وحمگیها عمومیت و جةاودانگی مةیباشةد .همةا
طور که قوانین طبیعی استثنابردار نیست سنّتهای حاکم بر جوامةع بشةری نیةز
احن چنین هستند و از جمله احن سنتها سنت ابتال و ززماحش الهی است.
خداوند در زحات ابتداحی سوره عنکبوت عمومیت ابتالی الهةی را بیةا نمةوده و
میفرماحد« :أََََُِْ النّاس أَن يُترَكوا أن يَقوُلوا آمَنّدا وَهُدم ال يُفتَندونَ * وَ لَقَدد فَتَنّدا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بقره ،آيه .210
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،تهران :المکتبة اإلسالمیه2121 ،ق ،ج  ،17ص .121
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الّذينَ مِن قَبلِهم فَلَيَعلمنّ اهلل الذّينَ صَدَقوا وَ لَيَعلمنّ الكاذِبينَ  3زحا مرد گما کردند
همین اندازه که اظهار احما کنند به حال خود واگذارده خواهنةد شةد و امت ةا
نمیشوند و بهت قیق ما کسانی را که قب از ز ها بودند ززمةاحش کةردحم .پةس
باحد علم خدا در مورد کسانی که راست میگوحند و کسانی که دروغ مةیگوحنةد
ت قق حابد».
* عمومیت :طبق احن زحات در میحابیم که امت ا بةه گةروه خةاص و حةا افةراد
مشخری م دود نمیشود مثالً فقب برای گروه مسةلمانا نیسةت بلکةه قةانو
عمومی و سنّتی جاودا است به سخن دحگر همةا طةور کةه همةه امةتهةای
گذشته و تما انبیا و فرستادگا الهی و اقوا ز ها مورد امت ا قةرار گرفتةهانةد
تما انسا های امروزی نیز امت ا میشوند .عالوه بر احن میتةوا درحافةت کةه
«خطاب زحه و بهخروص کلمه «ناس» عمومیت امت ا را میرساند کةه قةوی و
ضعیف حاکم و م کو فرمانده و فرما بردار فقیر و دنةی جاهة و عةالم و...
همه و همه در معرض امت ا واقع میشوند 3».بنابراحن اراده الهی بر احةن تعلةق
گرفته است که تما بندگانش را بدو استثنا امت ا کند.
* لاودانگی :سنّت ابتال از نظر زما نیز دارای استمرار است و هما طور که بر
اقوا و جوامع گذشته حاکم بوده برافراد تمد ها و جوامع کنةونی و زحنةده نیةز
حکومت خواهد داشت چنا که خداوند متعال در قرز کرحم میفرماحد« :سُنّةَ اهلل
فِي الّذينَ خَلَوا مِن قَبل وَ كانَ أمرُاهللِ قَدَراً مَقدوُراً  2سنّت الهی در میا زنا هم که
درگذشتند همین است و فرما خدا حکمی نافذ و حتمی خواهد بود ».حضرت
علی

با العا به امت ا همه افةراد در خرةوص فلسةفه و حکمةت امت ةا

ـــــــــــــــــــــــ
 .2عنکبوت ،آيه 1ـ.1
 .1شفائی ،حسین ،امتحان؛ سنمت الهی و عامل تکامل ،بیجا :ناشر مؤلف ،اوّل2117 ،ش ،ص .11
 .1احزاب ،آيه .12
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انسا ها میفرماحد« :إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَلِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَلِلْأَوْلِيَداءِ
كَرَامَةٌ  3سختی و گرفتاری برای افراد ظالم تأدح
پیامبرا الهی وسیله کس

و برای مؤمن ززماحش و برای

درجه و برای اولیا و دوستا خةدا وسةیله کرامةت و

سَروری میباشد».
 .5اهداف ابتالي الهی
اصوالً امت ا برای زشکار شد و پی برد به چیزهای ناشناخته و ماهول است
و به منظور سناید افکار حاالت اشخاص و میزا داناحی و تواناحی زنا
صورت میگیرد ولی خداوند بلندمرتبه با علم بیپاحا خود بر تما امور چه
نها و چه زشکار زگاه است و خود نیازی به ززماحش کرد بندگانش ندارد «وَمَا
تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَالَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِالَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً  3در
هیچ حال نیستی و هیچ قسمتی از قرز را تالوت نمیکنی و هیچ عملی را اناا
نمیدهید مگر احنکه ما گواه بر شما هستیم».
اگرچه خداوند بر همه چیز احاطه دارد و بر زشکار و نهةا زگةاه اسةت ولةی از
امت ا بندگا اهدافی دارد که به بیا برخی از ز ها میپردازحم:
ـ آزمودن انسانها:

ممکن است هدف از ززماحش الهی احن باشد که انسا های خةوب و بةد را بةا ز
بسناد تا در دنیا و زخرت مشخد شود که چه کسی اه عم نیکو و پسندحده
است «إنّا جَعَلنا ما عَلي االرضِ زينَةً لَها لِنَبلُوَهُم أيُّهُم أَُْنُ عَمَالً  2همانا زنچةه را
روی زمین است زحنت ز قرار دادحم تا ز ها را بیازماحیم که کدا حةک از ز هةا
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،17ص .111
 .1يونس ،آيه .12
 .1کهف ،آيه .7
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بهتر عم میکنند ».اگر خدا ززمو عاشورا را از اص اب اما و کوفیةا نگرفتةه
بود بسیاری از کوفیا خود را شیعه واقعی امیةر مؤمنةا مةیدانسةتند چنةا کةه
افرادی که در راه به اما حسین

پیوستند حا از احشا جدا شدند نیةز بةهخةوبی

ززماحش شدند.
ـ پاداش اخروي:

از جمله بهترحن پاداشهای خداوند نری

صابرا میشةود« :وَ لِنَبلُدونَّكم بِشَديءٍ

مِن الََوفِ وَالجوعِ وَ نَقصٍ مِن االموالِ وَ االنفُسِ وَ الثَّمَدراتِ وَ بَشِّدرِ الصّدابِرينَ  4و
البته شما را به سختیهاحی چو  :ترس و گرسةنگی و نقرةا امةوال و نفةوس و
زفات زراعت بیازماحیم و بشارت بده صبرکنندگا را».
ـ رسیدن به مقامات معنوي:

خداوند متعال ابراهیم خلی

را پس از ززمو های متعدد به مقا رفیع امامةت

رساند «وَ إذِ ابتَلي إبراهيمَ رَبُّه بِكَلماتٍ فَأتَمَّهُنَّ قالَ إنّي جاعِلُك لِلنّداسِ إمامداً  3و
هنگامی که مبتال ساخت ابراهیم را به کلماتی .پس ز ها را تما کرد (اناا داد)
گفت :همانا من تو را برای مرد پیشوا قرار داد ».
ـ آگاهنمودن فرد از میزان ایمان او:

خدا زنچه را در سینهها و قلوب است میداند ولی گاه الز است ز را به خةود
فرد بنماحاند« :وَ لِيَبتَلي اهللُ ما في صُدورِكم وَ لِيُمَحّصَ ما في قُلوبِكم وَاهللُ عَليمٌ بِذاتِ
الصُّدورِ  2و تا بیازماحد خداوند زنچه را در سةینههةای شةما اسةت و تةا خةالد
گرداند زنچه را در دلهای شما است و خدا دانا است به اسرار سینهها ».خداونةد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2بقره ،آيه .211
 .1بقره ،آيه .210
 .1آل عمران ،آيه .210
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میماند و چه کسی میرود و میتوانسةت

با زلزله حا عذاب زسمانی اوضاع ظاهری را به نفع اما حسین

تغییر دهد امةا

احن حادثه اتفاق نیفتد بلکه خدا با احن واقعه میزا احما افراد را به زنا فهماند.
گاه انسا به عبادت خود مغرور میشود در حالیکه اگر امت ا پیش زحد معلةو
میشود که درجه احما وی چه میزا است.
غرّه مشو که مرکب مردان مرد را

در س گال بادیه پیها بریدهاید

ـ اتمام حجت:

امت ا اتما حات است برای زنا که احمانی ظاهری داشته و در ززمةو موفةق
نبودهاند تا در قیامت از احما د نزنند.
«وَ قالوا يا أيُّها الّْاُِر ادعُ لَنا رَبَّك بِما عَهِدَ عِندَك إنَّنا لَمُهتَدونَ فَلَمّا كَشَدفنا عَدنهُم
العَذابَ إذا هُم يَنكُثونَ  3و [زل فرعو خطاب به حضةرت موسةی

] گفتنةد :ای

ساحر! تو از خدای خود چو تعهدی با تو دارد بخواه تا عذاب را از ما برطةرف
کند .ما بدحن شرد البته هداحت میشوحم .پس ز گاه کةه مةا عةذاب را از ز هةا
برداشتیم باز ز ها نقض عهد کردند».
عاشورا نیز اتما حاتی بود بر کوفیانی که از اما

دعوت کرده بودند ولی بةه

احشا خیانت نمودند .طف شیرخوار اتما حاتی بود که در قیامت نگوحند :اگةر
میدانستیم طف داری به او زب میدادحم .حرر و توبه او اتما حاتی بةود بةرای
کسانی که در قیامت میگوحند :نتوانستیم از لشکر فةرار کةرده بةه سةوی حسةین
بروحم .نماز اما در ظهر عاشورا در وسب میةدا جنةگ اتمةا حاتةی بةود کةه
نگوحند :نمیدانستیم نماز میخواند .خطبههای اما و معرفةی خةودش بةه عنةوا
فرزند پیامبر

نیز اتما حاتی برای نازشناحا با اما بود.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2زخرف ،آيه 07ـ.14
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 .6ابزار ابتالي الهی
برخی ابزارهاحی که خداوند بنةدگا خةوحش را از ز طرحةق ززمةاحش مةیکنةد
عبارتاند از:
ـ ذخایر و زینتهاي دنیا:

«إنّا جَعَلنا ما عَلي االرضِ زينة لَها لِنَبلُوَهم أيُّهم أُْنُ عمالً  4همانا ما زنچه بر روی
زمین است زحنت ز قرار دادحم تا مرد را امت ا کنةیم کةه کةدا حةک از زنةا
نیکوتر عم میکنند».
ـ رنجها و مصایب:

شداحد و گرفتاریها گرانیها و مرحضیها همه وسیله امت ا الهی اسةت« :وَمدا
ي إال أخَدذنا أهلَهدا بِالبَأسدا ِء والضّدرّا ِء لَع ّلهُدم َيضَّدرَّعون  8و
أرسَلنا في قر َي ٍة مِدن نبد إ
نفرستادحم ما هیچ پیامبری را به شهر ودحاری مگر ز کةه اهلةش را بةه شةداحد و
م ن گرفتار ساختیم تا شاحد ز ها به درگاه خدا زاری کنند».
ـ جنگ:

شکست و پیروزی در جنگ نیز امت ا افراد است .خداوند در زحةهای راجةع بةه
پیروزی مسلمانا در جنگ بدر میفرماحد« :فَلَدم تَقتُلدوهم وَ لكدنّ اهلل قَدتلهم وَ مدا
رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَ لكن اهلل رَمي وَ لِيُبلي المُومِنينَ مِنهُ بَالءً َُْناً  1احن شةما نبودحةد
که ز ها (کافرا ) را کشتید بلکه خداوند ز ها را کشت و تو نبودی (ای پیةامبر)
چو تیر افکندی بلکه خدا افکند و همانا خداوند میخواست مؤمنا را بةه احةن
وسیله بهخوبی بیازماحد».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کهف ،آيه .7
 .1اعراف ،آيه .70
 .1انفال ،آيه .27
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همچنین جنگی که در عاشورا اتفاق افتاد وسیله ززمةو امةا اهة بیةت
اص اب و دشمنا بود.
ـ خوبی و بدي:

«وَ نَبلوكُم بِالشّر وَالََيرِ فِتنَة و إلَينا تُرجَعونَ  4و شما را به بد و نیةک مبةتال کةرده
بیازماحیم و به سوی ما بازگردحد ».گاه خدا انسةا را بةا نامالحمةات و سةختیهةا
میززماحد و گاه با نعمتها و خوبیها در سةختیهةا باحةد صةبر را پیشةه خةود
ساخت و در نعمتها نیز شکرگزار خداوند بود و از معریت پرهیز کرد.
ـ ترس و گرسنگی:

«وَ لَنَبلُوَنّكم بِشَيءٍ مِنَ الََوفِ وَ الجوعِ وَ نَقصٍ مِنَ األموالِ وَ األنفُدسِ وَ الثّمَدراتِ وَ
بَشّرِ الصّابِرينَ  3و البته شما را به سختیهاحی چو  :تةرس و گرسةنگی و نقرةا
اموال و نفوس و میوهها بیازماحیم و بشارت و ممده بده صبرکنندگا را ».احن زحةه
عالوه بر ترس و گرسنگی نقرا مال و جا و ثمره را نیز متةذکر شةده کةه در
ادامه میزحد .در احن زحه با الفاظ و حروف تأکیدی امت ا به تةرس و گرسةنگی
و ...را حتمی دانسته و ز را وسیلهای برای امت ا الهی برشمرده است.
ـ فرزند و مال:

اموال و فرزندا نیز ابزار امت ا الهیاند «وَ اعلَموا أنّما أموالُكم وَ أوالدُكم فِتنََة وَ
أنّ اهللَ عِندَهُ أجرٌ عَظيمٌ  2و بدانید که اموال و فرزندا شةما فتنةه و ابتالحةی بةیش
نیست و همانا پاداش بزر

نزد خدا است ».نقرا اموال که در زحه  355سةوره

بقره اشاره شد نیز از چند راه است :خسرا تاارت پرداخت زکات و صةدقات
ـــــــــــــــــــــــ
 .2انبیاء ،آيه .11
 .1بقره ،آيه .211
 .1انفال ،آيه .12
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نابودی زراعت و تاراج و اتالف مال .نقرا انفس نیز بةه چنةد صةورت اسةت:
کشته شد در جنگ بیماری و ضعف و مر  .نقرةا ثمةرات از طرحةق نقةد
میوههای درخت به سب

زفات و حا مر

فرزندا (میوه دل) صورت میگیرد.

ـ معجزات:

معازههاحی که اقوا مختلف از پیامبرا خواستهاند نیز ابزاری برای امت ةا زنةا
است چنا که قرز فرموده« :إنّا مُرسِلوا النّاقَةِ فِتنَةً لَهُدم فَدارتَقِبهُم وَ اصدََّبِر  3مةا
برای امت ا ز ها ناقه صالح را بیرو زوردحم .پس مراق

حالشا بةاش و بةر

ززارشا صبر پیشه کن».
ـ قدرت:

همچنا که مال وسیله امت ا است قدرت و مقا نیز وسیله ززمود افراد است.
باحسته ز است که از قدرت خوحش در مسیر :طاعةت خةدا دفةاع از مظلةو حةا
اجرای عدالت استفاده نماحیم .حضرت علی

میفرماحد« :فَإنّ اهللَ سُبحانَهُ يََتَبِدر

عِبادَهُ المُْتَكبِرينَ في أنفُِْهم بِأوليائه المُْتَضعَفينَ في أعيُنِهِم  3پس همانا خداونةد
منزه و پاک میززماحد بندگا مستکبر و قدرتمند خوحش را با دوستا خةود کةه
در چشم ز ها ضعیف و ناتوا اند».
 .7آثار ابتالي الهی
ابتالی الهی زثار و فواحدی در پی دارد که شماری از ز ها به شرح لح است:
ـ شناسایی انسانها:

حکی از مهمترحن زثار ابتالی الهی تماحز افراد خوب و بد منافقةا و مؤمنةا حةا
مااهدا و صابرا از مةدعیا درودةین اسةت .خداونةد متعةال مةیفرماحةد« :وَ
ـــــــــــــــــــــــ
 .2قمر ،آيه .17
 .1دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،پیشین ،خطبه  ،271ص .170
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لَنَبلُوَنَّكم ُتّي نَعلمَ المُجاهِدينَ مِنكُم وَ الصّابِرينَ و نَبلوَ أخبارَكم  4ما قطعاً همه شما
را میززماحیم تا معلو شود مااهدا واقعی و صابرا از میا شما و اخبار شةما
را بیازماحیم ».امت ا الهی مانند کوره زتشینی اسةت کةه قلةوب انسةا هةا در ز
رحخته شده گداخته می گردد تا زر خالد و مس از حکدحگر جةدا شةوند .امةا
حسین

در مسیر کربال ضمن سخنانی که برای حارا و اص اب با وفةای خةود

بیا کردند فرمودند« :إِنَ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلِْْنَتِهِمْ يَحُوطُونَدهُ مَدا
دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ  3همانا مرد بندگا دنیةا هسةتند و
دحن لعابی است بر زبا هایشا که تا زندگیشا رو به راه است بةه دور زبةا
میگردانند .پس چو دورا ززماحش رسد دحندارا کمیاب شوند».
ـ توبه:

توبه و بازگشت خطاکارا به سوی خداوند از پیامدهای مهم ابتالی الهی اسةت
مانند قو حونس که با دحد زثار بالی الهی توبه کرده و احمةا زوردنةد و همةین
امر به رفع عذاب منار شد .حکی از نمونههای توبه راسةتین در جرحةا کةربال
توسب حر بن حزحد رحاحی واقع شد .وقتی او دحد لشکر کوفه قرةد دارد بةا امةا
بانگد خود را در امت ا بزرگی میا بهشت و جهنم میدحةد .بةه خةود زمةد و
پشیما شد و به اما و حارانش پیوست .خداونةد هةم توبةه او را پةذحرفت و در
نهاحت به فیض عظیم شهادت ناح زمد.
ـ ایجاد روحیه مقاومت:

افرادی که در فراز و نشی

زندگی قةرار مةیگیرنةد و در معةرض امت ةا واقةع

میشوند در مقاب مشکالت زندگی مقاو شده و استقامت و قدرت ت مّ زنا
افزاحش میحابد .همین امر باعث موفقیت زنا در زندگی خواهةد شةد .خداونةد
ـــــــــــــــــــــــ
 .2محمد ،آيه .12
 .1حرانی ،حسن بن علی بن شعبه ،پیشین ،ص .101
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حکیم مؤمنا را ززماحش میکنةد تةا مثة پةوالد زبدحةده دارای عةز و ارادهای
مست کم شوند و در برابر دشواریها صبور و باتقوا باشند .حضرت علةی

در

وصف متّقین میفرماحد« :نُزّلت أنفُُْهم مِنهم فِي البَالء كالّتي نُزّلَت فِدي الرّخداءِ در
سختی چنا به سر میبرند که گوحی در زساحش و خوشی هستند»3.
ـ عبرتآموزي:

زگاهی از ابتالئات امتهای گذشته میتواند نوعی هشدار برای زدمی باشد تةا از
خواب دفلت بیدار شده و متذکر گردد .حضرت علی

میفرماحد« :إنّ اهللَ يبتَلي

عبادَه عندَ االعمالِ الّْيئَة بِنَقص الثّمَراتِ وُبسِ البَركاتِ و إغالقِ خَزائنِ الََيدراتِ،
لِيَتوبَ تائٌَِ وَ يُقلِعَ مُقلِع وَ يَتذكّرَ مُتذكِّر وَ يَزدجِدر مُزدجِدرٌ  8خداونةد بنةدگانش را
ززماحش میکند هنگامی که کارهای بةد اناةا مةیدهنةد بةا کمبةود میةوههةا و
جلوگیری از نزول برکات و بستن در خزانههای خیرات تا توبهکارا توبه کنند و
کسی که باحد دست از گناه بکشد خودداری کند و کسی که پندپذحر اسةت پنةد
گیرد و کسی که از گناه میترسد از اناا کار خالف اجتناب کند».
ـ از بین رفتن غرور و تکبر:

حضرت علي

در این زمینه ميفرمایـد« :لَكِدنَ اللَّدهَ يََْتَبِدرُ عِبَدادَهُ بِدأَنْوَاعِ

الشَّدَائِدِ وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ الْمَجَاهِدِ وَيَبْتَلِديهِمْ بِضُدرُوبِ الْمَكَدارِهِ إِخْرَاجداً لِلتَّكَبُّدرِ مِدنْ

قُلُوبِهِمْ وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِدهِمْ؛ 2خداوند همواره بندگان خود را به انواع
شداید آزمایش ميکند و تکالیفي گوناگون ،بر خالف طبع آسایشطلب
آنها ،بر آنان مقرر ميدارد تـا رـرور و تکبّـر از دلشـان بیـرون رود و
نفوسشان به تعبد خدا عادت کند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2دشتی ،محمد ،ترجمه نهج البالغه ،پیشین ،خطبه  ،271ص .121
 .1همان ،خطبه  ،201ص .221
 .1ابن ابی الحديد ،شرح نهج البالغه ،قم :دار الکتب االسالمیة2712 ،م ،ج  ،21ص .217
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 .8رمز پیروزي در امتحان الهی
پیروزی در ززماحش های الهی نیازمند برخورداری از شراحطی است که توجةه بةه
ز ها رمز موفقیت در هر گونه ابتالحی است .برخی از احن شراحب عبارتاند از:
ـ درک حضور خداوند:

توجه داشتن به احن حقیقت که حق تعالی همیشه و همهجا شاهد و ناظر اعمال ما
است و احنکه تما حوادث و بالحا در م ضر او اناا میگیرد عام مهمی برای
مقاومت و پاحداری در برابر مشکالت اسةت .خداونةد بةرای ز کةه تمسةخرهای
مرد اراده حضرت نوح

را بر ساختن کشتی سست نکند به او فرمود :کشتی

را جلو دحدگا ما و به دستور ما بساز «وَاصنَعِ الفُلك بِأَعيُنِنا و وَُيِنا».
حضرت حوسف

3

در ز امت ا سخت که در مقاب زلیخا قةرار گرفةت چةو

حضور خداوند را در ز جا درک میکرد به او پناه برده و فرمةود« :مَعداذَ اهلل أنّدهُ
رَبّي أَُْنَ مَثوايَ إنّه ال يُفلِح الظّالِمونَ  8به خدا پناه میبةر  .خداونةد مةرا مقةامی
منزه و نیکو عطا کرده است .همانا او هرگز ستمکارا را رستگار نسازد».
از اما حسین

نق شده است که در ص نه کربال وقتی بعضةی از عزحةزانش بةه

شهادت رسیدند فرمودند« :هَونٌ عَلَيَّ ما نَزَلَ بِي أنّه بِعِينِ اهللِ  1همین که میدانم احةن
امور در برابر دحدگا علم پروردگار اناا میگیرد ت م ز بر من زسا میشود».
ـ ایمان و توكل به خدا:

اگر انسا احما و توک به خدا داشته باشد پیش زمد مشةکالت و حةوادث از
جان

خدای تعالی را جبرا معاصی میداند و احن سب

میشود که ابتال هر چةه

قدر طاقتفرسا باشد احمانش را قویتر ارادهاش را م کمتر و توکلش را بیشةتر
ـــــــــــــــــــــــ
 .2هود ،آيه .17
 .1يوسف ،آيه .11
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص .017
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گرداند و از ززماحشهای الهی سربلند بیرو زحد .از حضرت علی

رواحت شده

که فرمود« :مِن كُنوزِ االيمانِ الصَّبرُ علي المَصائَِِ  3صبر بر مریبتها از گنجهةای
احما است».
ـ صبر:

مهمترحن و اولین گا برای پیروزی در امت ا الهی صبر و اسةتقامت و پاحةداری
در مقاب مشکالت و سختیها است .خداوند متعال در قرز کرحم میفرماحةد« :وَ
لَنبلُونّكُم بِشَيءٍ مِنَ الَوفِ وَ الجوعِ وَ نَقصٍ مِنَ األموالِ واألنفُسِ وَ الثّمراتِ وَ بَشِّدرِ
الصابِرينَ 8».نوحد بشارت بر صابرا کةه در احةن زحةه زمةده همةا کلیةد و رمةز
موفقیت در احن گونه ززمو ها است.
از احن زحه میتوا فهمید که داشتن صةبر در مسةیر زنةدگی بةه انسةا برةیرت
میدهد تا مشکالت را به نفع خوحش دانسةته در برابةر حةوادث نةاگوار احمةانش
ضعیف نشود و همواره با تقوا به پیش رود .گوحند که ابی طل ه ص ابی پیةامبر
به پسرش عالقه زحادی داشت .پسر مرحض شد و نزدحک مر
او را به دحدار پیامبر

فرستاد تا هنگا مر

فرزند همسةرش

فرزندش حضور نداشةته باشةد و

جزع و فزع نکند .پسر مررد و مادر او را در گوشه منزل گذاشةت و دةذاحی زمةاده
کرد .شوهر که زمد به او دذا داد و نیاز جنسیاش را بر زورده کرد .سةپس بةه او
گفت :اگر ودحعهای نزد مةا باشةد و مةا ز را بةه صةاحبش برگةردانیم ناراحةت
میشوی؟ گفت :خیر .گفت :فرزند ودحعه خدا است .خداونةد فرزنةدما را بةاز
پس گرفت .ابوطل ه گفت :من سزاوارتر که صبر پیشه کنم تةا تةو کةه مةادر او
هستی .خبر احن ماجرا به پیامبر

رسید .حضرت زنا را ت سین کرده و فرمود:

حمد خداحی را که در امت من زنی احن چنین صابر مانند ز بنةیاسةرائیلی کةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،پیشین ،ص .212
 .1بقره ،آيه .211
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صابر بود قرار داد .سپس داستا ز ز را که دو فرزندش کشةته شةده بودنةد و
صبر کرد نق نمود.

3

ـ دعا و یاد خدا:

دعا نوعی عبادت و ارتباد با خالق حکتا نوعی خودسةازی و خودشناسةی و بةه
دنبال ز خداشناسی است .خداوند متعال میفرماحد« :وَ إذا مَدسَّ اإلنْدانَ الضُّدرّ
دَعانا لِجَنبِهِ أو قاعِداً أو قائِماً فَلَمّا كَشَفنا عَنه َُرّهُ مَرّ كَأن لَم يَدعُنا إلي َُرٍّ مَّْدهُ

8

و هر گاه زدمی به رنج و زحانی درافتد هما ل ظه به هر حالت باشةد خفتةه حةا
نشسته حا احستاده فوراً ما را به دعا میخواند .پس ز گاه که رنج و زحانش را بةر
طرف ساختیم باز به حال دفلت و درور چنا باز میگردد که گوحی اصالً مةا را
برای دفع ضرر و رنج خود نخوانده است».
مطابق رواحات دعا از بالهای گوناگو جلوگیری میکند .بنابراحن انسا میتواند
پیش از نزول بال با دعا کرد ز را از خود دور نماحةد .از امةا سةااد

نقة

شده که فرمود« :إنّ الدعاء وَ البالء ليترافقان إلي يَومِ القيامة .انّ الدُعاء ليرد البَالء وَ
قَد أُبرِمَ إبراماً  1همانا دعا و بال تا روز قیامت با هم دوست هستند .همانا دعا بال
را بر میگرداند هرچند ز بال حتمی باشد ».میتوا گفت که دعةا و بةال رابطةه
متقاب دارند چه احنکه دعا بال را دفع میکند و بال نیز انسةا را بةه سةوی دعةا
میکشاند .ماجرای راز و نیاز حونس نبی

با خداوند و تسبیح در شکم ماهی از

احن گونه موارد است.

ـــــــــــــــــــــــ
 .2زينالدين عاملی (شهید ثانی) ،مسکمن الفؤاد ،قم :مؤسسة آل البیت
 .1يونس ،آيه .21
 .1کلینی ،محمد بن يعقوب ،اصول کافی ،تهران :مسجد ،بیتا ،ص .017

 ،اوّل2047 ،ق .ص .17

