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و در این وبای  شودای متجلی میو برهه  هدودر هر  هموارهو فضایل اسالم  مزایا
های ها و شکلدر قالب  مزایای خاکی را درنوردیده این که طول و عرض کره عظیمی

 نماید.گوناگونی رخ می

ترین  دشوار یکی از واجب در این شرایط مزایااین محاسن و معطوف کردن دیدها به 
وظایف دعوتگران است؛ چرا که این کار موجب ثابت قدم ماندن مسلمانان و تقویت 

از امتیازات احکام الهی خشنود شده   شودباعث می و  یقین و باورهای آنان خواهد شد
 . نشوندو از شبهات اسالم ستیزان متأثر 

اسالم که در زمان انتشار این بیماری بزرگ نمایان شد  های و نیکی مزایاترین از مهم
مجال معرفتی و ایمانی و مجال اخالقی و دیگر محاسنی که  ؛شمولی بودن آن است

 .گیردرا در بر میها زمینه 

آن نخواهند  فاخر نظامو  شگرفاین کمال و شمولیت را مردم جز در اسالم و شرایع 
 آن یهمه از ا برخی از این محاسن را دارا باشند اما چه بس اما دیگر ادیان  .یافت

اسالم بدان فرا  چهچه در آن ادیان وجود دارد قابل مقایسه با آن و آن  نیستندبرخوردار 
 خواند نیست.می

خود    دین  بهبا نمایان شدن این معانی با ارزش سزاوار است هر مسلمانی با صدای بلند  
 ودنش ابراز خرسندی کند. افتخار نموده و از مسلمان ب

ی افق  توان به گسترههای واگیردار میاسالم در زمان انتشار وبا و بیماری مزایایاز 
را ها که اسباب پیدایش بیماری  است با توجه به نصوص شرعیاین  ؛نظری اشاره کرد
 جهانیاین ها اسباب  کند: برخی از آن احکام آن به دوسته تقسیم می  و  بر حسب طبیعت
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و برخی دیگر به   استو تجارب و علوم دنیوی او مرتبط  عملکرد انسانبه دارند که 
را در رویدادها ند از طاعات و گناهان که شارع آناخورند که عبارت اسباب دینی گره می 

 مؤثر نموده و یا حکم بر تأثیرگذار بودن آنان کرده است.

که این بیماری و  کما این ؛چه بسا یک بیماری به چند سبب منتشر شود نه یک سبب
امکان دارد اسباب دینی نیز داشته باشد   همچنین  دارد،  جهانیاینیروس اسباب مادی  و

چندی پیش   گردد.باز می  ها و دور شدنشان از خداوندآن  به گناهان مردم و نافرمانی که  
 اشاره کردم.   این اسبابهای شرعی در تفسیر رویدادها« به  ای با عنوان »شیوهدر مقاله

هایی با فسیر رویدادها و تعامل با آن تفاوت دهد خرد مسلمان در تاین قضیه نشان می 
 ،دهدهای مختلف مورد بررسی قرار می و یک مسلمان رویدادها را با سنجه  دیگران دارد

و این خود نشان  نگرند عد مادی رویدادها میگرایانی که تنها به ب  بر خالف مادی 
ع  که به تنو   است با کسانیدهد تفسیر یک مسلمان در چنین رویدادهایی متفاوت می

 اسباب ایمان ندارند. 

یک فرد مسلمان با وجود   ؛امید است  وسیع  ی  دامنه   ،اسالم در زمان انتشار وبا  یای مزا از  
دهد هایی که برای حفظ سالمتی خود به خرج میکند و احتیاطدردهایی که تحمل می

است ی زندگی از روی تجربه نه صرفا و این ایمان  یقین دارد که هر دردی دوایی دارد 
بسا مبدل به نومیدی شود، بلکه از روی ایمان به خبر راستینی است که از طریق  چه  که

صلی  ـ  رسول الله  روایت کرده که ـ رضی الله عنهـ  ابوهریره .وحی نازل شده است
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که برای آن خداوند هیچ دردی نفرستاده مگر این »فرمودند:  ـ الله علیه وسلم
 . 1«دارویی نازل کرده است 

عمومیت این حدیث این »گوید:  شیخ عبدالرحمن السعدی در رابطه با این حدیث می
را هایی دارد که آن ظاهری و باطنی داروی  یهای بیماری رساند که همهرا می

کاهد و در همین رابطه دین به آموزش پزشکی برد یا از تأثیر آن میاز بین می
ها و ه به درمان دلگونه کهای درمان بدن تشویق نموده همان و شیوه
و این خود یکی از اسباب سودمند   های قلبی درونی پرداخته استبیماری 

ت است؛ یی اصول پزشکی و تفاصیل آن شرح این روا همه  حقیقت و در   است 
چرا که شارع به ما گفته است که هر دردی دوایی دارد. لذا سزاوار است برای 

  یدان عمل از آن استفاده کنیم. و پس از آموزش در م تالش نمودهآموختن آن 
ها مانند سل و غیره  بسیاری از بیمارکه کردند مردم تصور می پیش از این

هیچ درمانی ندارد، اما با پیشرفت علوم پزشکی زمانی که داروی این  
 .2« کشف شد مردم مصداقیت این روایت را دریافتند هابیماری 

است میان کسی که  تفاوت شود، اما رود و نا امید نمیدنبال دارو میمسلمان به  ،آری
داند آیا این دارو وجود خارجی دارد یا نه و کسی که معتقد است دارو وجود دارد نمی

 اما او باید برای رسیدن به آن تالش کند.

 
   . (56۷۸) روایت بخاری به   ـ 1

 (. ۱4۷)بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار   ـ 2
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بدان که این »گوید:  علی قاری در بیان تأثیر روانی این ایمان بر بیمار و پزشک می   مال
ها را برای بیمار و پزشک بوده و آن ی ی تقویت روحیهها مایهروایت 

 زیرا کاهد، کند و از درد و رنج بیمار میجستجوی دارو و درمان تشویق می
یقین داشته باشد که دردش درمانی نیز دارد امیدش تقویت شده  انسان اگر 

شود، در نتیجه روح و روان و جسم او نیز اش برانگیخته میو گرمی غریزی
 . 1«پردازدزه با این بیماری و غلبه بر آن میتقویت شده و به مبار

دهد که ایمان به وجود دارو و درمان موجب تقویت نفس و امید  این خود نشان می
 انسان بوده و سبب مهمی برای دفع تأثیر بیماری در بدن است. 

مانند دیگران به  همسلمان ب  .اسالم در زمان انتشار وبا تقویت امنیت است مزایایاز 
شود اما در احساس امنیت و آرامش و مبتال می گوناگون سریامراض مو  هابیماری 

 مانند دیگران نیست. ،اطمینان

کند هایی که اتخاذ میشود و احتیاطمستولی می ویبا وجود ترس طبیعی که بر او 
ی او به این گفته   .ش خواهد بوددار امورعهده، او  کند  خداوند توکلاگر به  ایمان دارد که  

 : خداوند ایمان دارد که

ه  } َو َحْسب  ه  َفه 
ْل َعَلی اللَّ  [ 3]طالق:  {َوَمن َیَتَوکَّ

 (.هرکس بر الله توکل کند او برایش کافی است )

 
 (. 2۸6۰/۷)مرقاة المفاتیح شرح المصابیح    ـ 1
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برند را از  گراها از آن رنج میهایی که مادی ی ترساین آیه خود کافی است که همه 
شاید مسلمان از بیماری بترسد اما یقین و باور دارد که خداوند او را   .مسلمان دور کند

یت می کند و گر او خواهد بود، در نتیجه قلبا احساس آرامش و امنکند و یاری حفظ می
 رود.ترسش کاهش یافته و یا از بین می

لطیف و انسان مسلمان ایمان دارد هر بالیی که نازل شود او تحت تدبیر پروردگار 
 فرماید: ی خداوند باور دارد که میاو به این گفته رحیم است.

ه  } َباد  ع  یٌف ب  ه  َلط   [۱۹{ ]شوری: اللَّ

 .( ب لطف استصاحالله نسبت به بندگانش )

را    ـ  بویژه مؤمنان   ـگانش  و از معانی صفت »لطیف« خداوند این است که بند
 که برایشان بهتر استچه دانند به آن دانند و از جایی که نمیاز جایی که می

 . 1رساندمی

  از جمله وباهای بزرگ  ـ چه خدا مقدر کندیقین و باور دارد هر آن انسان مسلمان قلبا  
همانند او  .کندها از روی خیرخواهی است، در نتیجه احساس آرامش میی اینهمه ـ

 اراده باور دارد.بیحکمت و هدف و بیای بی گرا نیست که تنها به مادهیک مادی 

انسان مؤمن باور دارد هر بالیی نازل شود او تحت تدبیر پروردگاری مهربان و مهروز 
پیشی گرفته،   شمهرورزی را بر خویش واجب نموده و مهرش بر خشم  کسی که  .است

تر است، در نتیجه ترس و خود او مهرباناز لکه بلکه او برای انسان از مادرش و ب

 
 (. ۷56)تیسیر الکریم الرحمن نوشته عالمه سعدی   ـ 1
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و با توبه و عبادت و محبت   کنداحساس امنیت و آرامش می  اش از بین رفته و قلبا  واهمه
 آورد.سوی خدایش روی میه و دعا و نیایش ب

درست است که مسلمان  .اجر و پاداش استاسالم در زمان انتشار وبا کثرت  مزایایاز 
شود اما او اجر و مبتال می گوناگونی سریامراض م  ها و به بیماری  همانند دیگران

ی خداوند ایمان دارد که او به این فرموده زیرا کند، حساب کسب میهای بیپاداش
 فرماید: می

َساب  } َغْیر  ح  م ب  وَن َأْجَره  ر  اب  ی الصَّ َوفَّ َما ی  نَّ  [۱۰مر: ]ز{ إ 

 حساب ]و[ به تمام خواهند یافت(. )همانا صابران پاداش خود را بی

سازد به اجر معنایش این است که انسانی که در هنگام بال و آزمایش صبر پیشه می
 یابد.دست می حد و حصربی شمار و یب

ها باور دارد که با صبر  یکی از آن  ؛دنشوتصور کن دو شخص به یک بیماری مبتال می 
و دیگری به چنین چیزی باور   یابددست میشمار پیشه ساختن به اجر و پاداش بی

 شک چنین کسی بی  اش چطور خواهد بود؟!!حال او چگونه خواهد بود؟ روحیه  .ندارد
 کند.شدت احساس درد و حسرت و پوچی و سرشکستگی میه ب

 ،از این روی  .کندای که پرودگار به او داده احساس آرامش میاما مسلمان در پرتو وعده
ها که به این پادش گرا مادی ی یک ی یک مسلمان در هنگام نزول بال با روحیهروحیه

 باور ندارد بسیار متفاوت است.

ن انتشار وبا آشکار شدن هماهنگی میان باور مسلمانان در  اسالم در زما مزایای از 
انسان مسلمان باور دارد که آفریدگارش   .واقع است شرایط و پروردگارشرابطه با 
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شود و حال خود وانگذاشته و تقدیر او رد نمیها را به ر هر چیز است و او انسانب  َد م  
و او قوی و  استو بر هر چه بخواهد بکند توانا  کندکسی در ورای حکم او حکمی نمی

زمین و زمان در  .قدرتمندی است که هیچ کسی توان رویارویی با قدرت او را ندارد 
  کند در مقابل قدرت و تدبیر الهی ضعیف است و انسان هر چه پیشرفت    ی اوستقبضه 

 مرتبط به ذات الهی و جالل و ملکوت او. و مانند این معانی عظیم  

گردانان  ح برای غافالن و رویووضگی مردم این معانی به با پیدایش این وبا در زند
ی ذیل توان به آن اشاره کرد آیه از زیباترین آیاتی که در این سیاق می .گردیدنمایان 
 است:  

ل  } ا َیأک  مَّ ه  َنَبات  األَْرض  م  َماء  َفاْخَتَلَط ب  َن السَّ نَیا َکَماء  َأْنَزْلَناه  م  َما َمَثل  الَحَیاة  الد  نَّ اس   إ  النَّ
نَ  وَن َعَلیَها َأَتاَها َأْمر  ر  م َقاد  ه  َها َأنَّ َفَها َواَزَیَنت َوَظَن َأْهل  ْخر  ی إَذا َأَخَذت األَرض  ز  ا َواأَلنَعام  َحت 
قوم  َیتفَکروَن  ل  اآلَیات  ل  َفص  ا َکأن لم َتغَن باألْمس  کذلك ن  ید  ا َفَجَعلَناَها َحص   {َلْیال  أو َنَهار 

 [ 24]یونس: 

 اهان یسپس براثر آن گ م،یاست که از آسمان نازل کرد یهمانند آب ایدن یل زندگامث)
 یه یرا یپ  نیکه زم  یتا زمان   د،یی؛ روخورندیم  انیچه مردم وچهارپااز آن   نیگوناگون زم
فرمان    [نا گهان]اند    رهیو اهل آن گمان کردند که خود بر آن چ  و آراسته شد  خود بگرفت

هرگز   روزید یی که گو میرا درو کن [کشتزار]چنان آن و آن  رسد را ف  یروز ایما در شب 
  ل یبه تفص   شندیاندی که م  یگروه  یرا برا   [خود]  اتیگونه آ  نی. انبوده است   [یکشتزار]
 (.میکن یم انیب
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جوامعی که دنیا  . گرای معاصر استگر حال بسیاری از جوامع مادی این آیه تبین 
به ظن خود هر اسباب راحتی و خوشبختی را فراهم نموده و و  برایشان گشوده شد

رسد اما  ها نمی تصور کردند همه چیز باب میل است و هیچ بیماری و آسیبی به آن
سر  شود و همه در ترس و سرگردانی به ناگهان در یک شب و روز همه چیز دگرگون می

این هستی  دبر  م   ار  این خود نشان از ضعف و ناتوانی انسان و عظمت پرودگ .برندمی
 دارد.

داند، بلکه بالها اش نمیانسان مسلمان وقوع بال و مصیبت را در تعارض با خداباوری 
ی تقویت ایمان او به خداوند و سبب تعلق شدید او به پرودگارش و ها مایهو مصیبت

کمت او خواهد بود، در نتیجه این بالها برای کم و ح  تصدیق ربوبیت و تدبیر و ح  
ای رسا و منبعی برای آرامش خواهد بود و نسبت به درستی پندارهای  موعظهمسلمان 

 کند.اش یقین حاصل میخداباورمندانه 

  گونه که همان اسالم .اسالم در زمان انتشار وبا، مبارزه با خرافات است یایمزا از 
و ایمان را در دلش تقویت نموده و او را  گسترش دادههای خردمندی مسلمان را افق 

ستن دل بخته است، همزمان با آن راه را بر ورود خرافات به عقل او بسته و امیدوار سا
 را بر او حرام کرده است.به خرافه و دروغ 

ها باشد و خواه انگاری به دیدنیانگاری را حرام کرده است، خواه این شوم اسالم شوم 
اگیردار های وها در زمان شیوع بیمار ها و اطالعات، و این شوم انگاریبه شنیدنی 

 گذارد.ها اثر میشود و بر بسیاری دل بشدت تقویت می 
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ی بدون اذن و اراده ـ که    ای»هیچ بیماری فرماید:  می  -صلی الله علیه وسلم- پیامبر
انگاری روا نیست، و از بیمار جذامی و شوم  منتقل شود وجود ندارد  ـ الهی

از ما نیست »فرماید:  ، و در جای دیگر می1گریزی«گونه که از شیر مین آفرار کن  
انگاری کنند و کسی که انگاری کند و کسی که برای او شوم کسی که شوم 

 .2« گویی کنند رای او غیب گویی کند و کسی که بادعای غیب 

سریهای ها و انتشار بیماری انسان مسلمان در زمان بحران و وباها به خرافات و  م 
گویان به نزد ساحران و فالو  شودها و خبرهای دروغ متوسل نمیپردازی خیال

آورد و بر او  ، بلکه تنها به خدا روی میرودنمی هاسراغ قبرها و بارگاه به د و رومین
 زند.چنگ می جهانیین  امعتبر  کند و به اسباب توکل می

که انسان مسلمان با این   .اسالم در زمان انتشار وبا، بزرگداشت سالمتی است  مزایایاز  
نزد خداوند نوشته و مقدور شده است، برای حفاظت از  باور دارد هر چیزی از پیش 

لهی معنایش این نیست  ایمان انسان به تقدیر ا  .کندسالمتی و تندرستی خود تالش می
که در زمان بحران برای حفاظت از سالمتی خود احتیاط نکند و خود را در معرض 

 ها قرار دهد. بیماری 

شود دور چه منجر به هالکت میآن  ها دستور داده که خود را از هرخداوند به انسان 
 فرماید: کنند و به سالمتی خود توجه داشته باشند، و می
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وا ب  } لق  َکةَواَل ت  هل  م إلی التَّ یک   [ ۱۹5]بقره:  {أید 

 (.و خود را با دستان خویش به هالکت نیندازید)

 شود.دینی و دنیوی می زیاناین نهی عام شامل هرگونه 

گوید:  ی جوانب زندگی میعالمه سعدی در رابطه با عمومیت و شمولیت این آیه بر همه 
چه انسان به آن گردد: ترک آن خود را به هالکت انداختن به دو قضیه باز می»

شود و فعل ی هالکت بدن و روح میمأمور شده، چرا که ترک مأمورات مایه
شود که شامل امور مختلفی  ی هالکت و از بین رفتن جان و تن میآنچه مایه

آن که موجب تسلط کردن در  شود، مانند: ترک جهاد در راه خدا یا هزینهمی
شود، همچنین رفتن به سفرهای پرخطر یا ی دشمنان اسالم میو سیطره

و یا  اماکن پر از حیوانات درنده یا باال رفتن از درخت یا ساختمان خطرناک
ها مصادیق ی این . همهرفتن زیر چیزی که هر آن احتمال سقوط دارد و .. 

 .1« هالکت انداختن است  خود را به

»از خداوند عفو و عافیت و تندرستی می فرماید:    ـ  صلی الله علیه وسلم  ـر  و پیامب
بخواهید؛ چرا که پس از یقین هیچ نعمتی بهتر از عافیت و تندرستی به انسان 

این بود که  ـ صلی الله علیه وسلمـ  و از دعاهای پیامبر، 2داده نشده است.« 
مماتها ومحیاها إن الّلهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك »فرمودند: می
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ي أسألك العافیةأحییتها فاحفظها و إن أمتّ  ترجمه:  1« ها فاغفر لها الّلهم إنِّ
دست توست، اگر مرا  میرانی، مرگ و زندگی من به »خدایا تو مرا آفریدی و تو مرا می

زنده داشتی از من حفاظت کن و اگر مرا میراندی از من درگذر، خدایا از تو عافیت و 
 «.طلبمتندرستی می

ن  هاست. خود را در بال و مصیبتی انداختسالمتی و تندرستی از بیماری   ،مراد از عافیت
اساس  .که مشخص نیست انسان را یارای تحمل آن باشد یا نه از مقاصد اسالم نیست

چه حالتی خارج چنان  و  های سالم استتشریع و عبادت خداوند بر حالت طبیعی انسان
ی خود را خواهد داشت اما باید دانست این استثناء است و از اصل پیدا شد احکام ویژه

 نه اصل. 

 های واگیر دار به ما دستور قرنطینه داده ر هنگام انتشار بیماری برای همین اسالم د
شمارد و برای تحقق آن اسالم عافیت و سالمتی و تندرستی را بزرگ می  زیرا ، است

ها توجه دارد گونه که اسالم با شرایع و قوانین خود به دین انسانهمان .کندتالش می
 د.ها نیز توجه داربه دنیا و سالمتی و تندرستی آن 

، اما تفاوت دهدنشان میآری، غیر مسلمان هم نسبت به سالمتی و تندرستی خود توجه  
به آن توجه دارد و کسی که بر  اشسالمتی مجرد حیاتی بودنه است میان کسی که ب

وی در  .کندخداوند توجه به سالمتی را دوست دارد و به آن امر میکه این باور است 
توجهی به کند و در صورت کوتاهی و بیکسب میمقابل امتثال امر الهی اجر و پاداش  

شود، لذا اگر چه توجه به سالمتی امری فطری است اما اسالم  کار میهاگن اشسالمتی
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به سالمتی و بهداشت برای انسان مسلمان دارای چند  لذا توجه ،عد تعبدی دادهبه آن ب  
 بعد است. 

هیچ دینی را نخواهید   .تاسالم در زمان انتشار وبا، همکاری و نیکوکاری اس  مزایایاز  
گذاری بویژه  ها و خدمتیافت که مانند اسالم پیروانش را به نیکوکاری و کمک به انسان 

 در شرایط بحرانی تشویق کرده باشد.

ترین آن این  است اما جامعنصوص شرعی مرتبط با تقویت روابط اجتماعی بسیار 
یک سختی  »هر کس فرمایند: میاست که  ـ صلی الله علیه وسلمـ ی پیامبر فرموده

های روز های دنیا را از مؤمنی دور کند خداوند یک سختی از سختیاز سختی
بدهکار ناتوانی آسان بگیرد خداوند  رو کسی که ب کندقیامت را از او دور می

عیب مسلمانی را در دنیا  ر کس هو  گیرددر دنیا و آخرت بر او آسان می
گر و خداوند یاری  پوشاندهایش را مییا و آخرت عیب بپوشاند، خداوند در دن

 1گر برادرش باشد.«بنده است مادامی که بنده یاری 

ی تحریر در رابطه با کیفیت جوامع انسانی در اسالم به رشته   بسیاریگران آثار  پژوهش 
نمایان بودن های جوامع مسلمان ترین ویژگیاند مهمدر آورده و تأکید کرده

 ها است.سخت و دشوار و بحرانهای دورهدر  مهرورزی و هاها، خیرخواهیهمکاری 

م فرسایی کرده شیخ محمد ابوزهره در کتاب  شاید بهترین کسی که در این زمینه قل 
ی اسالم« باشد که در آن به بیان منهج اسالم در ساخت ی انسانی در سایه »جامعه
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 کردی رووی در بیان  .ترین قوانین اسالم در این رابطه پرداخته استجامعه و مهم
ی معنوی است به این جامعه در اسالم یک جامعه»گوید: اجتماعی اسالم می

که: روابط اجتماعی برخواسته از روابط ادبی و دوستی و مهرورزی  معنا
گرای محضی که ی مادیمثال جامعه  گرایی محض...است نه بر اساس مادی

هایی است که بدون ارتباط محکم ی اقتصاد استوار است مانند سنگبر پایه
 ها مهندسی شده باشد امکاناند، هر چقدر این چینش در کنار هم چیده شده 

ترین بادی فرو با کوچک کههمین است  .هم چسبیده و متصل شوندندارد به
ورد مگر اینکه مهندسش ماهر باشد و آای دوام نمیو هیچ جامعه ریزندمی

 ها را به هم مرتبط سازد.دیوار را بپوشاند و آجر درزهای

ی روحی میان اجزای آن بوده ی معنوی برخاسته از اساس و پایهاما جامعه
هم چسبیده و غیرقابل ریزش است ما دامی که با هایش بهها و خشت و آجر

شود، شاید هم از لحاظ اقتصادی یا هندسی هماهنگی  ذیه میغروح و دین ت
را فرو  است و هیچ بادی آن ش قویاچندانی نداشته باشند اما بنیان و اساس

 .1«ریزاندنمی

های خودجوش کمپینها واگیردار برای همین در جوامع اسالمی هنگام شیوع بیماری 
کافی است در   .شوداندازی می و داوطلب برای کمک به نیازمندان و مستمندان راه

ها در کویت، الجزایر، مصر، فلسطین، عربستان رسانیهای اجتماعی اخبار کمک شبکه 
 د. گیری کنیسعودی و هر کشور دیگری را پی 

 
   (.۱2۱) المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم   ـ 1



۱۷ 
 

این   تاکه مصدر و منبع واحدی باشد مگر این ندارد  وجود ای امکان چنین روحیه 
این اصل اسالم و  .های دور از هم افتاده در پهنای جغرافیا به فریاد هم برسندانسان

ها قرار داده فریاد نیازمندان رسیدن را در وجود آننور وحی است که خیرخواهی و به
 است.

ها در زمان بحران  خواهی دیدکنی  گرای محض نگاه میوقتی به جوامع مادی در مقابل  
مقدار مواد غذایی و مواد  بیشترین فکر جان خود بوده و برای دسترسی به به  سهر ک

که آن  تا چه برسد به  ،شوندیدرگیر ممورد نیاز زندگی جهت انبار کردن در خانه با هم  
 باشند.  نیازمند فکر سیر کردن مستمند یا رفع حاجت به

وجود ی اصالحی را در جهان بهترین معجزهاین اسالم است عزیزان، دینی که بزرگ 
ابوالحسن ندوی در   .ترین تحول را در زندگی انسان ایجاد کرده استآورده و بزرگ 

گوید: ها میهای جاهلی و ایجاد تحول در آنرابطه با تأثیر اسالم در اصالح انسان
در نفس و جان مسلمانان ایجاد  ـ صلی الله علیه وسلمـ  مبرتحولی که پیا»

ترین قضایای تاریخ ها را متحول نمود از عجیب ی انسانی آن کرد و جامعه
در سرعتش، در  پر از شگفتی بود: از همه نظراین تحول  .انسانی است 
و شمولیتش، در روشنی و ساده فهم بودنش، مانند  گستردگیعمقش، در 

 .«آمدحساب نمی یدادهای خارق العاده پیچیده نبود و معما هم بهدیگر رو

های اهل جاهلیت و اصالح وجودی آن ها پرداخته پس از آن به بیان تأثیر اسالم در دل
ی معرفتی ناچیزی داشتند مسلمانانی که اندوختهها و تازهعرب »گوید: و می

و قلب و جوارح تأثیر   دارای معرفت و شناحت عمیقی شدند که بر جان و روح 
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گذاشت و اخالق و جامعه را دگرگون کرده و بر زندگی و هر آنچه به آن می
 یافت.شد سیطره میمرتبط می

ایمان آوردن به خداوندی که دارای اسمای نیک است، به پرودگار جهانیان، 
مهربان و مهروز، مالک روز جزا، پادشاه، ستوده شده، میهمن و چیره، جبار، 

 یهمه ییفرمانروا که آن ، آفریدگار، تصویرگر، عزیز، حکیم، آمرزنده، متکبر
در برابر او پناه داده  یدهد، و کس  یپناه م که اودر دست دارد،  را موجودات

با بهشت پاداش  ... او کهی اوصافی که در قرآن آمده است و ادامه شود ینم
اش را برای هر کس بخواهد فراخ کند، روزی دهد و با دوزخ مجازات میمی
ها آسمان   هاینهان ، از  سازد میکند و برای هر کس بخواهد تنگ و محدود  می

داند و دیگر ها را میهای دلو زمین مطلع است و خیانت چشمان و نهان 
 اوصافی که در بیان قدرت و علم او در قرآن آمده است.

 .روشن دچار دگرگونی شگرف و عجیبی شد  عمیق    ها با این ایمان  ی آن روحیه
دادند که خدای برحقی جز الله آوردند و گواهی میه ایمان میکبه محض این

ی وجودشان نقش شد و ایمان بر ذره ذرهها متحول مینیست زندگی آن 
و مانند   کردها نفوذ میها و احساسات و عواطف آن ی رگ همه  بست و بهمی

های جاهلی را از ریشه روح و خون در درونشان جریان پیدا کرده و میکروب 
کرد و از ای زالل سیراب میعقل و دل را با آب گوارای چشمهکرد و نابود می

ساخت که شگفتی ایمان، یقین، صبر و بردباری، آن شخص انسان دیگری می
اش عقل و خرد و العادهو اخالق و منش خارق شگرف شجاعت و رفتارهای 

است همچنان باقیاین حیرت زدگی  .زده کردفلسفه و تاریخ اخالق را حیرت 
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داشت و هیچ علمی قادر به علت یابی آن نیست جز ایمان   و تا ابد ادامه خواهد
 1. «خداوند داشتندکامل و عمیقی که به

 والحمدلله رب العالمین 
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