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صفات خداوند و افعال او

 شماره پرسش13 :

تاريخ پرسش1396/10/2 :

آیا زلزله حتم ًا عذاب است؟ تکلیف کودکان کم سن که کشته میشوند چیست؟
 پاسخ به پرسش شماره13 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/10/11 :

زلزله ،سیل ،توفان ،گردباد ،صاعقه ،سونامی ،تگرگ ،بهمن ،خشکسالی ،آتشفشان ،رانش
زمین ،سرما یا گرمای غیر عادی و به طور کلّی همهی بالیای زمینی یا آسمان ،با اسبابی
ما ّدی واقع میشوند و غالب ًا قابل توضیح بر مبنای علوم طبیعی هستند ،ولی این به معنای آن
نیست که عذاب محسوب نمیشوند؛ چراکه عذاب به معنای مجازات گناهکاران است و این
مقصود از بال است ،نه سبب آن و از این رو ،کسانی که با توضیح اسباب ما ّدی بالیا بر مبنای
علوم طبیعی ،عذاب بودنشان را نفی میکنند ،مغالطه میکنند؛ به این معنا که اسباب آنها را
با مقصود از آنها خلط میکنند و این اشتباه بزرگی است.
بیگمان هر بالی زمینی یا آسمانی که واقع میشود ،برای گناهکاران عذاب و برای
پرهیزکاران رحمت است؛ چراکه گناهکاران اگر در آن کشته شوند به دوزخ میروند و اگر
در آن زنده بمانند زهرچشمی در دنیا دیدهاند تا در آخرت کیفر دردناکتری داشته باشند و
پرهیزکاران اگر در آن کشته شوند به بهشت میروند و اگر در آن زنده بمانند کفّارهای در دنیا
پرداختهاند تا در آخرت درجهی واالتری داشته باشند ،ولی مشهود است که بیشتر مردم از
گناهکاران هستند و از این رو ،هر بالی زمینی یا آسمانی که واقع میشود ،برای بیشتر آنان
عذاب به شمار میرود ،بل از عموم و اطالق سخن خداوند به دست میآید که هیچ شهر یا
روستایی با بالیی زمینی یا آسمانی ویران نمیشود ،مگر اینکه اهل آن گناهکار هستند؛ به
این معنا که یا خود گناه میورزند و یا دیگران را از گناه باز نمیدارند؛ چراکه خداوند صریح ًا
و َما كُ َّنا ُم ْه ِل ِكي الْق َُر ٰ
ى �إِ َّلا َو�أ ْهلُ َها َظالِ ُمونَ( قصص)59 /؛ «و ما هرگز نابود
فرموده استَ :
و َما
کنندهی سرزمینها نیستیم مگر در حالی که اهل آنها ستمکار هستند» و فرموده استَ :
كَا َن َر ُّبكَ لِ ُي ْه ِلكَ الْق َُر ٰ
ى بِ ُظ ْل ٍم َو�أ ْهلُ َها ُم ْص ِل ُحونَ( هود)117 /؛ «و پروردگارت هرگز سرزمینها
را از روی ظلم نابود نمیکند در حالی که اهل آنها اصالح کننده هستند»!
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بنابراین ،زلزله ،سیل ،توفان ،گردباد ،صاعقه ،سونامی ،تگرگ ،بهمن ،خشکسالی ،آتشفشان،
رانش زمین ،سرما یا گرمای غیر عادی و به طور کلّی همهی پدیدههای ترسناک و غیر
متر ّقبهای که بالیای طبیعی نامیده میشوند ،از دو حال خارج نیستند :یا خسارات مالی و
جانی به همراه دارند که در این صورت برای گناهکاران عذاب و برای پرهیزکاران رحمتاند
و یا خسارات مالی و جانی به همراه ندارند که در این صورت برای هر دو گروه انذار و
تخویف از عذاب هستند ،تا گناهکاران از گناه خود بازگردند و پرهیزکاران بر پرهیز خود
بیفزایند؛ همچنانکه هیچ گاه به ویرانیهای فراگیر و فوق العاده نمیانجامند مگر در شهرها و
روستاهایی که اهل آنها گناهکار هستند ،تا عبرتی برای شهرها و روستاهای دیگر باشند .البته
این چیزی نیست که از طریق علوم طبیعی دانسته شود؛ چراکه علوم طبیعی دربارهی مقاصد
خداوند بحث نمیکنند ،بل چیزی است که از طریق وحی دانسته میشود؛ چراکه تنها وحی
از مقاصد خداوند خبر میدهد .این در کتاب خداوند نوشته شده است ،ولی شیاطین انسی و
ج ّنی که نمیخواهند آب در دلهای مردم تکان بخورد ،مبادا گناهکاران از گناه خود بازگردند
و پرهیزکاران بر پرهیز خود بیفزایند ،میکوشند که همهی این بالیا را بیهدف و بیارتباط با
اعمال مردم جلوه دهند ،تا هیچ گونه عبرتآموزی و بازدارندگی برای آنان نداشته باشند ،در
حالی که یکی از اهداف اصلی خداوند از این بالیا ،عبرتآموزی و بازدارندگی برای آنان است؛
اب ا ْل� أ ْدنَى ٰ ُدو َن الْ َع َذ ِ
ولَ ُن ِذي َق َّن ُه ْم ِم َن الْ َع َذ ِ
اب ا ْل� أ ْك َب ِر لَ َعلَّ ُه ْم َي ْر ِج ُعونَ
چنانکه فرموده استَ :
(سجده)21 /؛ «و هرآینه آنان را از عذاب کوچکتر پیش از عذاب بزرگتر میچشانیم باشد
که آنان بازگردند» و فرموده استَ  :ف َل ْو َلا �إِ ْذ َج َاء ُه ْم َب�أْ ُس َنا َت َض َّر ُعوا َولَ ٰ ِك ْن َق َس ْت قُلُو ُب ُه ْم َو َز َّي َن
تضرع
لَ ُه ُم الشَّ ْي َطا ُن َما كَانُوا َي ْع َملُونَ( أنعام)43 /؛ «پس چرا هنگامی که عذابمان آنان را آمد ّ
نکردند؟ بلکه دلهاشان سخت شد و شیطان کاری که میکردند را برایشان آراست».
اما کودکان نابالغی که در این بالیا کشته میشوند ،مانند کودکان نابالغی هستند که در
سایر حوادث از دنیا میروند و در آخرت به سبب گناه دیگران مؤاخذه نمیشوند؛ چنانکه
خداوند فرموده است� :أ َّلا َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر �أخْ َر ٰ
ى( نجم)38 /؛ «اینکه هیچ حمل کنندهای گناه
توسط کسانی محسوب میشوند که با گناه
دیگری را حمل نمیکند» ،بل چه بسا کشته شده ّ
خود سبب نزول بالیا شدهاند؛ چراکه در حقیقت آنان زمینهی مرگ این کودکان را فراهم
ٰ
اس �أنْف َُس ُه ْم
اس شَ ْي ًئا َولَ ِك َّن ال َّن َ
ساختهاند؛ چنانکه خداوند فرموده است� :إِ َّن اللَّ َه َلا َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
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َي ْظ ِل ُمونَ( یونس)44 /؛ «هرآینه خداوند به مردم هیچ ظلمی نمیکند ،بل مردم هستند که
اص ًة ۖ
ين َظ َل ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
به خودشان ظلم میکنند» و فرموده استَ :
واتَّقُوا ِف ْت َن ًة َلا تُ ِص َيب َّن الَّ ِذ َ
َوا ْع َل ُموا �أ َّن اللَّ َه شَ ِدي ُد الْ ِعق ِ
َاب( أنفال)25 /؛ «بپرهیزید از فتنهای که تنها به کسانی از شما
که ظلم کردند نمیرسد و بدانید که عقاب خداوند شدید است».
برای آگاهی بیشتر در این باره ،به نقد و بررسی  70مراجعه کنید.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

