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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۱۷/۰۴/۲۰۲۰                صالح محمد فطرت
  

 نذیب انسان از دیدگاه قــرآامتحان و تعــ
 

مسائلی در مورد امتحان و تعــذیب انسان را در دریچه نظرسنجی مطالعه نمودم و خواستم پیرامون موضوع مذکور  
چند سطری را نوشته و از علمای محترم خواهشمندم تا از طوالنی شدن، اشتباه و خطای که در مورد از بنده رخ 

  .دنرامعــذور د مرا میـــدهد قبالً 
باید اذعــان داشت اینکه، همه مسایل، همه پدیده ها و همه   همهم است و آن اینست ک نخست از همه آنچه نهایت

جریانات زندگی انسانی و آنچه در کائنات رخ میدهد نمیتوان برای همه پاسخ قابل درک عقل انسانی پیدا کرد، و یا 
ارا رهنمایی کند که جواب هم مدت نهایت زیادی ضرورت است تا کسی بیاید و دست انسان را گرفته و به محلی م

قابل درک خود را بدست آوریم و به همین سان مسائلی است که صرف به واسطه عقل نمیتوان به آن دست یافت چون 
عقل انسانی حدی دارد و در محدوده ای مشخصی میتواند سیر کند و مسائلی که حواس پنجگانه انسان به آن دسترسی 

اتی ارائه نماید که آن قرآن است، قرآن را در قرآن باید جستجو کرد و صرف به ندارد فقط وحی میتواند به آن جواب
  .واسطه عقل نمیتوان به آن رسید

ثانیاً باید گفت که مسایل و پدیده ها و قوانینی است که به افرادی مشخصی دارای ادراکات مشخص ضرورت است تا  
  :. به گونه مثالبه آن دست یازند و بعد آنرا در دسترس دیگران قرار دهند

و یا قانون عمل و عکس العمل اسحق نیوتن و هزاران  قوانینی را در مورد تعجیل که گالیله، اسحق نیوتن و یا کپلر
اختراعات و کشفیاتی که علما در ساحه ساینس به آن دست یافته اند در ساحه علم فزیک و کیمیا و ریاضی و نجوم و 

، آنها را دکسانی نبوده اند که آن قوانین را ایجاد نموده باشند بلکه قوانین موجود بو حقیقت اینها  در  فلسفه و .......و
خداوند خلق کرده بود و اما کسی را به خاطر بدست آوردن و معرفی آن به بشریت خلق کرد تا با استفاده از همان 

  .قوانین زیربنای زندگی امروزه را پیریزی نمودند
و عکس العمل را به بشر معرفی نمیکرد و کسی دیگری هم بالفرض به موجودیت این اگر اسحق نیوتن قانون عمل 

    شاهد پرواز های طیاره ها نمیبودیم. قانون پی نمیبرد ما امروز
هدفم اینست که مسائلی است که با قوه عقل به صورت قطعی نمیتوان به آن دست یافت و مسائلی هم است که اشخاصی 

  .وق العاده و خارق العاده میتوانند به آن دست یابند و دیگران را ازان آگاه سازندمشخصی دارای ادراکات ف
  :حال به اصل موضوع میپردازم

قرآن کتابیست که وحی گردیده است و نمیتوان همه اعجازات قرآنی را به واسطه عقل درک کرد. مسائلی ساده و 
دهد و اما اکثر مسائلی است که با روشنی عقل نمیتوان سایه بسیط دران وجود دارد که به گفته عوام عقل به آن قد می

های ابهام را از روی آن دور کرد بلکه به اهل ذکر باید رجوع کرد چون خداوند خود میفرماید و ما را رهنمایی 
ا ( پس به خاطر درک آیات قرآنی، اینکه چر۴۳فاسئلو اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون ــ سورت نحل آیه )میکند که 

خداوند با وجود آنکه مهربان است انسانان را تعذیب میکند، چرا و چرا و چرا های دیگر و اما جوابش را نباید از 
، پس باید مطابق حکم قرآنی به اهل ذکر دعقل قاصر خود بپرسیم چون عقل انسان درینجا مارا به بیراهه خواهد کشان

  .باید مراجعه کنیم تا جواباتی را بدست اوریم
  :مورد امتحان در

  :خداوند عظیم الشان میفرماید
اِبِرینَ َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت ۗ َوبَِشِِّر ال) خداوند خود  (۵۱۵ـ بقره   صَّ

ر، میفرماید که من شما را امتحان مینمایم در خوف، گرسنگی و از در بین رفتن نفس ها مانند )فوت پدر، براد
خواهر......( و از بین رفتن ثمرات مانند باغها و زمین های زراعتی ـ و آنانی که صبر پیشه کنند خداوند به آنان 

  .اجر میدهد

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Fetrat_s_imtehan_wa_taazib.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Fetrat_s_imtehan_wa_taazib.pdf


  

 

 3تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ابِِریَن َونَْبلُ )میفرماید  ۳۱و در جای دیگر در سورت مبارکه محمد آیه  َو َولَنَْبلَُونَّكُْم َحتَّٰى نَْعلََم اْلُمَجاِهِدیَن ِمْنكُْم َوالصَّ
در امر و تطبیق جهاد امتحان میکنیم تا آنرا که در راه   حکم جهاد دوباره هللا پاک میفرماید که ما شما را در(أَْخَباَركُمْ 

خدا جهاد و مجاهده میکند و بر رنج و تکلیف آن صبر میکند معلوم سازیم و اخبار و اظهارات منافقان را نیز 
  .مبیازمایی

  :باز هم در مورد حضرت ابراهیم علیه السالم خداوند عظیم الشان میفرماید
زمانی خداوند عظیم الشان ذبح پسرش حضرت اسمعیل  – ۱۰۷الی آیه مبارکه  ۱۰۱سورت مبارکه صفت از آیه 

مر رب کائنات علیه السالم را به وی الهام مینماید تا ویرا ذبح کند، وی پسرش را که نهایت ویرا دوست دارد برایش ا
َقاَل یَا أَبَِت اْفعَْل )را بیان میفرماید و وی در پاسخ میفرماید که در امر رب متعال مرا از صبر کنندگان خواهی یافت 

اِبِرینَ  ُ ِمَن الصَّ  ( و زمان حضرت ابراهیم علیه السالم امر خداوند عظیم را به جا میآوردَما تُْؤَمُر ۖ َستَِجُدنِي ِإْن َشاَء َّللاَّ
و خداوند ذبح عظیم را برایش ارسال میدارد و حضرت اسمعیل علیه السالم را زنده مشاهده میکند، بعد خداوند  

ذَا لَُهَو اْلباََلُء اْلُمبِینُ )میفرماید    .بود یامتحان بزرگ ( که بیشک این یکإِنَّ هَٰ
چون وی خالق همین انسان است و وی  مفسرین کرام میفرمایند که خداوند اصالً ضرورتی برای امتحان انسان ندارد 

و در میدان محشر زمانی  بهتر میداند که بندگانش چه اعمالی را در طول زندگی شان انجام داده اند و اما روز بعثت
که اعمال انسانی مورد بازپرس قرار میگیرد، انسان خود باید شاهد اعمال خود باشد در غیر آن همین انسان شقی 

ت خالی نیست و نخواهد پذیرفت که وی دارای اعمال زشتی بوده است و اعمال نامه اش بدست درانجا نیز از شقاو
  .و در پایان تفسیر مینویسد )وهللا اعلم(    وی سپرده خواهد شد و وی خود به آن گواهی خواهد داد

از امتحان و  یکی از بزرگترین مفسرین عصر حاضر شیخ االسالم محمد تقی عثمانی میفرماید : زندگی عبارتست
حتی هر لحظه آن امتحانیست از جانب رب عظیم و میافزاید : زمانی گدایی از پهلوی کسانی عبور میکند و اما ناگهان 
به شما دست دراز میکند در حالی که شما فقط به خاطر خرید جنسی یا اجناسی به بازار آمده اید و همینجاست که  

ال میشوند تا کدامش شما را به چه هدایت میدهد و این لحظه ایست از  نفس اماره و نفس لوامه با همدیگر در جد
امتحان بزرگ ربانی که به شما عنایت شده است. گویا هم امتحان است و هم یک تحفه و عنایت ربانی جهت رشد و 

  .تان تیارتقای معنو
  :بار دیگر یک مورد دیگر را چنین بیان میدارد

ت مطلق زمانیست که باید برخیزی و وضو بگیری و به  رر میشوید و این به صودر نیمه شب زمستان از خواب بیدا
سردی آب و خواب گران با شما در جدال میشود و این همان نفس  و اما سردی هوا،  خدایت و خالقت سجده نمایی

   اماره و شیطان است و در عین حال شما در حالت امتحان و عنایت رب تان قرار دارید.
عنایتیست ربانی نه به خاطر فهم خداوند که گویا مارا نمیشناسد بلکه امتحانات خداوندی عنایاتی است  امتحان خود

بسا بزرگ که در جهت اعتالی معنویت انسان صورت میپذیرد که در نهایت اسباب فالح و بهبود ما را در دنیا 
  .شادمانی اخروی را فراهم میسازد نهمچنا  و

نان به آن فرا خوانده میشوند آن اینست که زمانی یک انسان ایمان آورد و بعد آنرا پذیرفت مسلما  مساله مهم دیگری که
گویا وی تسلیم آن شد پس همین گرویدن وی به ایمان به خداوند سبب مسلمانی وی شد و شخص کامالً تسلیم شده به  

مسائلی که   ب نیست و خصوصاً مسلمان خوانند و آنگاه کنجکاوي در بعضی از احکامات برای وی مناس خداوند را
  .عقل انسانی پاسخی برای آن نمیتواند دریابد و وی به بیراهه خواهد رفت

زمانی چندین صحابه ای در مورد موجودیت و ذات خداوند با هم در بحث و مباحثه بودند که رسول علیه السالم وارد  
رک شان چنان سرخ شد گویا با آب انار روی شدند و بعد از آن که ایشان متوجه سخنان صحابه شدند، چهره مبا 

مبارک شانرا شسته اند و بعد فرمودند که: اقوامی در بحث روی مثائل مانند همین مسائل جوابی بدست نیاوردند و 
گمراه شدند و گمراهی سبب هالکت ایشان شد پس شما نیز اسباب تباهی تانرا فراهم میسازید؟ خداوند ذاتیست که 

  .آنرا به صورت کامل دریافت چون وی در عقل نمیگنجدنمیتوان با عقل 
  دخداوند مهربان است و نباید بندگانش را تعذیب نمای

آیاتی متعددی در مورد نزول عذاب الهی وجود دارد که انکار از آن سبب کفر میگردد. قرآن کتابست که نخست به  
خود را دران بیابیم،  تا بتوانیم خدای خود را درک نماییم،آن ایمان آورد و بعد با تدبر کامل آنرا دقیقاً مطالعه نمود 

  .جایگاه مسلمان را دران دریابیم، زندگی خود را با آن تنظیم بخشیم
ما خود را با قرآن آراسته  خداوند مهربان است و اما زمانی مهربان است که ما مطابق احکام خداوندی عمل نماییم،

  .گردانیم و اال سبب قهر خداوند عظیم را فراهم خواهیم ساخت
ه خاطر بندگانش بنا حقیقتاً که خداوند بندگانش را نیافریده است تا ایشان را تعذیب نماید بلکه دنیا را با این زیبایی ب

نهاده و اما نباید فراموش کرد که کنترول کامل بدست خداوند عظیم الشان است، قرآن را نازل فرموده است و احکامش 
ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آیَاتُهُ )را به صورت کامل و واضح بیان فرموده است که تا اخرین روز حیات انسانها قابل تطبیق است 

لَْت ِمنْ    .(رٍ لَُدْن َحِكیٍم َخبِی ثُمَّ فُِصِّ
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کتب آسمانی و پیغمبرانی جلیل القدری را مبعوث نموده   خداوند عظیم الشان جهت هایت بندگانش صحایف آسمانی،
دگانش را هدایت و رهنمایی نماید و اما در صورت سرکشی از احکام خداوندی و در صورت راه اندازی ناند تا ب

وظ فن محا فساد در روی زمین مورد عذاب های گوناگون قرار گرفته اند تا ملتهای دیگر را از شر فتنه و فساد ایش
احکام الهی و قوانین نافذه الهی باور کامل  دارند. ایمان یک انسان مسلمان زمانی قابل قبول است که به سنت الهی و

   داشته باشد و اال خداوند را میشناسد و اما ایمان وی برای خداوند قابل قبول نخواهد بود.
  :در مورد اصالح بندگان به واسطه عذاب باالی آنها خداوند میفرماید 

به خاطر رجوع  (ذَاِب اْْلَْدنَٰى ُدوَن اْلعَذَاِب اْْلَْكبَِر لَعَلَُّهْم یَْرِجعُونَ َولَنُِذیقَنَُّهْم ِمَن اْلعَ ):    ۲۱سوره مبارکه سجده آیه مبارکه  
بندگان به سوی اعمال نیکو و ترک اعمال مفسد عذاب کوچکی را دونتر و پایینتر و کمتر از عذاب آخرت نازل 

   خواهیم فرمود.
 : میفرماید  ۶۵  در جای دیگری در سوره مبارکه انعام آیه مبارکه

ا بَْعٍض  بَأْسَ  بَْعَضکُمْ  یُِذیقَ  وَ  ِشیَعاً  یَْلبَِسکُمْ  أَوْ  أَْرُجِلکُمْ  تَْحتِ  ِمنْ  أَوْ  فَْوقِکُمْ  ِمنْ  َعذَاباً  َعلَْیکُمْ  َیْبعَثَ  أَنْ  َعَلى اْلقَاِدرُ  هُوَ  قُلْ )
فُ  َکْیفَ  ْنظُرْ  برای امتت بگو که خداوند عظیم الشان قادر  ( ای محمد صلی هللا علیه وسلم، یَْفقَُهونَ  لَعَلَُّهمْ  اْْلیَاتِ  نَُصرِِّ

ت یا زیر پاهای تان نازل فرماید و یا هم به گروه های مختلفی شما است تا باالیتان عذابی از باالی سر تان و یا از تح 
ببینید   را در هم آمیزد تا با یکدیگر درگیر جنگ شوید )مانند مسلمانان امروز در افغانستان و سوریه و عراق و ....(،

  .و درک تان چگونه آیاتی را برایتان بیان فرمود  جهت فهم
إَِرَم ذَاِت   - أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك بِعَادٍ ) - ۱۴الی  ۶مبارکه فجر از آیه مبارکه  سوره -  در جای دیگری میفرماید

ْخَر ِباْلَوادِ  - الَّتِي لَْم یُْخلَْق ِمثْلَُها فِي اْلباَِلدِ  - اْلِعَمادِ  ا ِفي الَِّذیَن َطغَوْ  - َوفِْرَعْوَن ِذي اْْلَْوتَادِ  - َوثَُموَد الَِّذیَن َجابُوا الصَّ
درینجا از سرکشی قوم عاد و ثمود   (إِنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصادِ  - فََصبَّ َعلَْیِهْم َربَُّك َسْوَط َعذَابٍ  - فَأَْكثَُروا فِیَها اْلفََسادَ  - اْلباَِلدِ 

هالک   و فرعون یاد شده است که در شهر ها فساد میکردند که باالخره خداوند عذاب خویش را نازل فرمود و آنها را
  .کرد تا ملتهای دیگر از شر شان رهایی یابد

همچنان در مورد عذاب باالی قوم لوط علیه السالم به علت سرکشی شان و فساد )فعل غیر انسانی لواطت( سوره 
ها ِمْن أََحٍد ِمَن اَْلعالَِمیَن َو لُوطاً إِْذ قاَل ِلقَْوِمِه أَ تَأْتُوَن اَْلفاِحَشةَ ما َسبَقَکْم بِ ) ۸۴الی  ۸۰مبارکه االعراف آیات مبارکه 

جاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن اَلنِِّساِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم ُمْسِرُفوَن ﴿۸۰﴿ ﴾ َو ما کاَن َجواَب قَْوِمِه إاِلِّ أَْن قالُوا أَْخِرُجوهُْم ۸۱﴾ إِنَّکْم لَتَأْتُوَن اَلرِِّ
﴾ َو أَْمَطْرنا َعلَیِهْم َمَطراً فَاْنُظْر ۸۳َجیناهُ َو أَْهلَهُ إاِلَّ اِْمَرأَتَهُ کانَْت ِمَن اَْلغابِِریَن ﴿﴾ َفأَنْ ۸۲ِمْن قَْریتِکْم إِنَُّهْم أُناٌس یتََطهَُّروَن ﴿

( خداوند ایشانرا بواسطه سنگباران از بین برد. در آیه مبارکه آخر میفرماید که ببین، چگونه کیَف کاَن عاقِبَةُ اَْلُمْجِرِمینَ 
   شد عاقبت مجرمین.

آیات متعددی در مورد عذاب های گوناگون اقوام سرکش در قرآن مجید وجود دارد تا درسی باشد برای ملتها در 
  .روی زمین الی روز قیامت تا از آن پند گیرند و از فساد دست بردارند

زله های شدید،  اینهمه آفاتی را که ما گاهگاهی مشاهده میکنیم و امت امروزه آنرا مشکالت طبیعی میخوانند مانند زل
چیزی دیگری نیست جز  لغزیدن زمین و مشکالت گوناگون اینها اصالً  طوفان های شدید، آبخیزی های نهایت تند،

   نشانه های الهی که جهت اصالح بندگانش آنرا نزول میفرماید.
اد ده هزار نفر امروز در صورتی که بالفرض حکمی صورت گیرد که اگر از هر شهر افراد فاسدی به تعد نهمی راگ

آیا چه کسی مانع  د، این ویروس کرونا که یک مشکل جهانی است به صورت فوری از بین میرود،نواز بین برده ش
امش همه دنیا راینکار خواهد شد؟ من که خود را دلسوزترین این امت میدانم اگر امر قتل این افراد فاسد که سبب آ

  .یچی نخواهم کرداز امضای آن سرپ میشود به دست من باشد، 
خداوند اگاه و دانا است، خداوند ذاتیست با تدبیر وی خوب میداند که کائنات را چگونه تنظیم کند، انسانهای با فهمی 
را خلق نموده تا مردم را از فساد منع نموده و در راه ارتقای معنوی دیگران کوشا باشند، و اما در صورت سرکشی 

  .ا یک کتله بزرگ از انسانهای روی زمین از شر شان در امان شودبندگان آنها را تعذیب نموده ت
تا در پرتو آیات  مو اما اینکه این کرونا یک عذابی است یا نه؟ باز هم سوالی است که مربوط میشود به علمای کرا

نه. و اما انکار از و احادیث مبارکه نبوی آنرا تحلیل نمایند و بعد جواب ارایه بدارند که آیا این عذاب است یا  قرآنی
   عذابهای الهی در دنیا کاریست در مغایرت کامل با آیات صریح قرآن.

خواهیم رفت و نباید  ههمسایلی زیادی در قرآن وجود دارد که اگر ما آنرا درست تحلیل و ارزیابی نکنیم به بی را
  .عقل را یگانه وسیله ای درک همه موضوعات دانست

حل موضوع یاری رسانده باشم و اما باز هم از انانی که در رشته دین تخصص کامل دارند خدا کند توانسته باشم در 
  .مرا معذور دارند در صورت هر گونه اشتباه و همچنان یاری ام رسانند

 

 ربا ابراز تشک
 صالح محمد فطرت
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