محفل انس با قرآن ویژه مدیران -روز سهشنبه 97/5/2

تفسير دالیل عدم منافات اضالل منافقان با عدالت الهي در آیههاي  15و  16بقره
خداوند در آيههاي «اهلل يستهزي بهم و يمدهم في طغياهم يعمهون ،اولئك الذين اشترواالضالله بالهدي فما
ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين» سنتي از سنتهاي خويش را شناسانده و از آن پرده دري كرده است .اين
سنت ،امداد نام گرفته و نامگذاري اين سنت متكي بر آيات قرآن كريم است كه ميفرمايد «آن كس كه تنها
زندگي زودگذر دنيا را ميطلبد آن مقدار از آن را كه بخواهيم و به هركس اراده كنيم ميدهيم ،سپس دوزخ را
براي او قرار خواهيم داد كه در آتش سوزانش ميسوزد در حالي كه نكوهيده و رانده (از درگاه خدا) است و آن
كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند – درحالي كه ايمان داشته باشد -سعي و تالش او
از سوي خدا پاداش داده خواهد شد .هريك از اين دو گروه را از عطاي پروردگارت بهره و كمك ميدهيم و
عطاي پروردگارت هرگز از كسي منع نشده است».
از اين آيات نتيجه مي گيريم كه خداوند هم كسي را كه دنيا را بخواهد هم كسي را كه آخرت را بطلبد به
شرطي كه ملتزم به لوازم خواسته خود باشند امداد و كمك ميكند .خداوند چگونگي اين كمك را چنين توضيح
ميدهد كه «كسي كه خدا بخواهد او را هدايت كند ،سينهاش را براي پذيرش اسالم ميگشايد و كسي كه به
سبب اعمال خالفش بخواهد او را گمراه كند سينهاش را چنان تنگ ميكند كه گويا ميخواهد به آسمان باال
برود .اين گونه خداوند پليدي را بر افرادي كه ايمان نميآورند قرار ميدهد (انعام».)125/

آيا انتساب افزايش مرض يا گمراهي برخي انسانها به خداوند با عدالت پروردگار سازگار است؟ به اين پرسش
ميتواند چند پاسخ داد .بايد توجه داشت كه سنت الهي بر اين نيست كه در ابتدا دل انساني را بيمار كند يا بر
بيماري كسي بيفزايد ،بلكه اين انتقال در چند مرحله ميافتد ،ابتدا خداوند براي پيشگيري از بيمار دلي اشخاص،
دستور ايمان و تقوا و پرهيز از دين فروشي ميدهد ،اما اگر كسي با اختيار خويش خود را مريض كرد خداوند وي
را از اصل بيمارياش آگاه ميكند اگر بيماري در قلب انسان جاي گرفت خداي سبحان راه درمان و برگشت به
سالمت را به او نشان ميدهد و اگر فرد به نسخه شفابخش قرآن اعتنا نكرد خداوند او را به افشاي اسرارش
تهديد ميكند ،اگر اين هشدار موثر نيفتاد او را به تبعيد و قتل تهديد ميكند ،اگر انسانها به راه نيامدند آنگاه
ايشان را به حال خود وا ميگذارد و چون كارشان از درمان گذشته به آنان ميگويد كه هرچه خواستيد بكنيد .در
اينجا نه تنها منافق از كتاب شفابخش الهي بهرهاي نمي برد بلكه هرچه آيات بيشتري نازل شود ،بيماردلي او
افزون تر مي شود .پس خداوند در چند مرحله انسان گمراه را هدايت ميكند ولي خود فرد به هدايت تن
نميدهد.
خداوند در تمام آياتي كه سخن از اضالل انسانها به ميان آورده قيدي را نيز ذكر كرده است .در اين آيات از
اضالل فاسقان ،ظالمان ،كافران يا مسرفان ترديد كننده سخن گفته شده است ،تمام اين انسانها خواهان
گمراهي بودهاند و خداوند مطابق سنت خود ايشان را در اين راه كمك كرده است .بنابراين در مورد آنان
ميفرمايد كه ما به ايشان ظلم نكرديم ،بلكه خودشان بر خود ستم كردند.
ميتوان گفت كه گمراه شدن ايشان توسط خداوند ،نتيجه تبعي و جزاي افعالشان بوده است از همين رو است
كه مسموم شدن كسي را كه سم خورده ميتوان به خداي خالق قانون عليت نيز نسبت داد.
اضالل كافران و منافقان توسط خداوند ،به معناي امتناع از فيض رحمت و سلب توفيق هدايت خداوند از ايشان
است ،كسي كه مشمول هدايت پروردگار قرار نگيرد و از رحمت خداوند محروم شود گمراه خواهد بود و از اين رو
در روايات آمده است كه از خداوند بخواهيم كه ما را لحظهاي به خودمان وا نگذارد.

