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بخــش«. در مقــام جلــب عنایــت و فضل 
ــن، کار را  ــال ســخن گفت ــروردگار متع پ
ــيَاءِ  ــبَُه الْْش ــاند: »أَْش ــه رس ــن نقط ــه ای ب
ــبيه  ــتر ش ــزی بيش ــه چي ــيَّتَِك«، چ بَِمِش
بــه مشــيّت تــو اســت: فضــل و رحمــت 
ــو؟  ــا عــذاب، خشــم و غضــب ت ــو، ی ت
ــو  ــت از ت ــو و رحم ــه عف ــت ک آن وق
صــادر می شــود، یــا   وقتــی کــه عــذاب از 
تــو صــادر شــود و خشــم تــو برانگيختــه 
شــود؟ چيــزی کــه بيشــتر بــه تــو می آید، 
رحمتــت اســت. اگــر کســی بــه درگاه تو 
َعنـَـا  اســتغاثه کــرد و گفــت: »َفاْرَحــْم تََضرُّ
إِلَيـْـَك«، بــه مــا رحــم کــن و از تــو طلب 
مغفــرت، عفــو و رحمت کــرد، آن چيزی 
ــه او  ــن اســت ک ــد ای ــو می آی ــه ت ــه ب ک
ــامل  ــو ش ــو ت ــيد و عف ــی بخش را خواه
ــي  ِ ــَك ف ِ ــورِ ب ــی اْلُُم َ ــود. »أَْول او می ش
َعَظَمتـِـَك«، ای خــدای عظيــم، آنچــه بــه 
عظمــت تــو می آیــد و اولویّــت دارد، 
ــو  ــی از ت ــی کس ــه وقت ــت ک ــن اس ای
ــتش  ــرد، دس ــو ک ــت و عف ــب رحم طل
ــی  ــه او رحــم و کمــك کن ــری، ب را بگي
ــَاةُ َو  و نجاتــش دهــی. امــام )َعَليــهِ الصَّ
ــاد می دهــد، این طــور  ــا ی ــه م م( ب ــاَ السَّ
ــه  ــد ک ــجيع می کن ــا را تش ــم، م بگویي
بــرو جلــو، نتــرس، بایســت، در پيشــگاه 
ــو،  ــو، عف ــور بگ ــال این ط ــدای متع خ
مشــيّت، عظمــت و رحمــت واســعه  ی او 

ــان کــن. ــش بي را برای

ــزی کــه خــدای  ــن و آن چي ــم تکوی عال
همــه   اســت،  کــرده  خلــق  متعــال 
اصــل  اســت.  رحمــت  جلوه هــای 
خلقــت، مبــدأ خلقــت، مســير خلقــت و 
منتهــای آفرینــش، همــه رحمــت اســت. 
ــُرَو  ُل َو اْلِخ ــَو الْوَّ ــد: »ُه ــرآن می فرمای ق
اِهــُر َو الْبَاِطــُن؛2  اول و آخــر و ظاهر و  الظَّ
باطــن او اســت«. چــه بســا بتــوان گفــت: 
ــی  ِ ــُر ف ــة، َو اْلِخ ْحَم ــی الرَّ ِ ل ف ــَو الْوَّ »ُه
ْحَمــة، َو الْبَاِطن  اِهــر فِی الرَّ ْحَمــة، َو الظَّ الرَّ
ْحَمــة«،  تمامــاً رحمت اســت، اّول  فـِـی الرَّ
و آِخــر و ظاهــر و باطــن، همــه جلــوه ی 

رحمــت الهــی اســت.

 سراسر هستی، سرشار از 
رحمت الهی است

در ســوره ی مبارکــه حمــد بعــد از اینکــه 
ســخن از ربوبيّــت پــروردگار متعــال بــه 
ميــان آمــده کــه رّب، خالــق، مدبـّـر، مالك 
ــد  ــام حم ــت، در مق ــز او اس و برنامه ری
ِ َربِّ  خدای متعــال می فرمایــد: »اَلَْحْمــُدِلَّ
الَْعالَِميــن؛3  ســتایش خدا را کــه پروردگار 
ــه  ــن«، ب ــت«. »َربِّ الَْعالَِمي ــان اس جهاني
ــم در بهره منــدی  یکپارچگــی تمــام عوال
ــاره دارد.  ــق اش ــرت ح ــت حض از ربوبيّ
بافاصلــه آن دو اســم زیبــا کــه در »بِســِم 
ال«، اّول ســوره بــود، اینجــا هــم تکــرار 
ِحيــم؛4  ]خداونــد[  ْحَمــِن الرَّ می شــود: »اَلرَّ
ــه  ــای اینک ــه معن ــان«، ب ــر مهرب رحمتگ

 شروع دعا با درخواست رحمت 
از خداوند

موضــوع ســخن گــزارش مضاميــن عالی 
دهميــن دعــای صحيفــه ی مبارکــه ی 
ــی  ــوان عموم ــه از عن ســّجادیه اســت ک
ــه  ــی ب ــام پناهندگ ــا پيداســت، در مق دع
ــروردگار  ــو پ ــرم، فضــل و عف لطــف، ک
ــا  ــی ب ــای نوران ــن دع ــت. ای ــال اس متع
توّجــه بــه مشــيّت پــروردگار متعــال در 
کمــال ادب و فروتنــی و البتّــه در اوج 
ــمَّ إِْن  ــت: »اَللَُّه ــده اس ــاز ش ــت آغ معرف
ــْأ  ــَك، َو إِْن تََش ِ ــا َفبَِفْضل ــُف َعنَّ ــأْ تَْع تََش
ــی  ــر خواه ــا اگ ِــَك؛ خدای ــا َفبَِعْدل بْنَ تَُعذِّ
ــبب  ــه س ــس ب ــذری، پ ــا در گ ــه از م ک
ــه  ــی ک ــر خواه ــو اســت و اگ تفضــل ت
ــب  ــه موج ــس ب ــی پ ــذاب کن ــا را ع م
عــدل تــو اســت«. ســخن ایــن بــود کــه 
اگــر بخواهــی می آمــرزی، اگــر بخواهــی 
عــذاب می کنــی، خواســت و اراده ی تــو 
اســت و هيــچ مانعــی بــر ســر اراده ی تــو 
قــرار نــدارد. اگــر ببخشــی، بــه فضــل تو 
اســت و اگــر عــذاب کنــی بــه عــدل تــو 
ــل  ــدرت و فض ــك، ق ــده، ُمل ــت. بن اس
همــه در اختيــار تــو و بــرای تــو اســت. 
در قــرآن کریــم بــه ایــن مســئله تصریــح 

ُب َمــْن یَشــاُء َو یَْرَحُم  شــده اســت: »یَُعــذِّ
َمــْن یَشــاُء؛ 1 هــر کــه را بخواهــد عــذاب 
و هــر کــه را بخواهــد رحمــت می کنــد«، 
ــز خواســت خــدا اســت و در  همــه چي
هيــچ حالتــی هيــچ کاری از بنــده ســاخته 
نيســت. مشــيّت و اراده از آن تــو اســت، 
ــرا  ــت باشــد، م ــه فضــل و رحمت اگــر ب
ــدا  ــات پي ــن نج ــد و م ــی آمرزی خواه
ــن  ــد، م ــت باش ــه عدل ــر ب ــم؛ اگ می کن

ــوم. ــاره می ش بيچ
ــی ایــن دعــا از همــان اّول  مضاميــن عال
ــا  ْل لَنَ تقاضــای عفــو آســان بــود: »َفَســهِّ
ــام  ــن انع ــه آئي ــس ب ــَك؛ پ ــَوَك بَِمنِّ َعْف
ــا  ــغ بم ــش را بی دری ــو خوی ــود عف خ

ارزانــی دار«. 
بــه ایــن جملــه رســيدیم: »َو أَْشــبَُه 
اءِ بَِمِشــيَّتَِك، َو أَْولـَـی اْلُُمــورِ بـِـَك  الْْشــيَ
فـِـي َعَظَمتـِـَك َرْحَمــُة َمــِن اْســتَْرَحَمَك، 
ــْم  ــَك َفاْرَح ِ ــتََغاَث ب ــِن اْس ــْوُث َم َو َغ
تََضّرَعنـَـا إِلَيـْـَك، َو أَْغنِنـَـا إِْذ َطَرْحنَا أَنُْفَســنَا 
بَيْــَن یََدیْــَك ؛ و مناســب ترین چيزهــا 
بــه مقتضــای مشــيت تــو و ســزاوارترین 
ــت،  ــن عظمت ــو در آئي ــرای ت ــا ب کاره
ــر کســی اســت کــه از  رحمــت آوردن ب
ــد و فریادرســی  ــت کن ــب رحم ــو طل ت
ــس  ــد. پ ــی خواه ــو فریادرس ــه از ت ک
ــزد خــود رحمــت آور و  ــا ن ــر زاری م ب
بــرای آنکــه خــود را در پيشــگاه تــو بــه 
خــاك افکنده ایــم، از گرفتــاری نجاتمــان 



45

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیتافق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت                                                      OfoghHa.ir

جریــان ربوبيـّـت در بِســتر رحمــتـ  چه 
رحمــت بــه نحــو عــام و چــه رحمــت 
ــن«  ْحَم ــت. »اَلرَّ ــاّص ـ اس ــو خ ــه نح ب
ــين  ــاب و جانش ــْب َمن ــماء، نائ سيّدالس
قــرآن کریــم می فرمایــد:  اســت.  ال 
ــا  ــَن أَیًّ ْحَمـ ــواْ الرَّ ــواْ الَّ أَوِ اْدُع ــِل اْدُع »ُق
ــا تَْدُعــواْ َفَلــُه الَْســَماء الُْحْســنَی؛5  بگو:  مَّ
خــدا را بخوانيــد یــا رحمــان را بخوانيــد، 
هــر کــدام را بخوانيــد، بــرای او نام هــای 
ــر اســاس ایــن آیــه ی  نيکوتــر اســت«. ب
کریمــه عالــم بيــرون یعنــی عالــم تکوین 
ــت؛ اّول،  ــت اس ــوه ی رحم ــاق، جل و آف

امتــداد و انتهایــش رحمــت اســت. 
کتــاب تکویــن و همچنين کتــاب تدوین 
تمامــاً رحمــت اســت، افتتــاح کام الهــی 
ــِن  ْحَم ــِم الِ الرَّ ــا رحمــت اســت. »بِس ب
ِحيــم«، هســت کليــد درِ گنــج حکيــم.  الرَّ
در مســير ایــن آیــات نورانــی بــا همــه ی 
فــراز و فــرودش، آنچــه در درجــه ی 
ــوع رحمــت  ــود، طل اّول مشــاهده می ش
ــه ی  ــت و نام ــرآن رحم ــت. ق ــی اس اله
مهــر اســت. قــرآن کریــم رحمــت، ِشــفا، 
ــده، حيات بخــش و  ــر، بيدارکنن ــور، ذک ن
ــی  ــامی گوناگون ــت. اس ــده اس پيش برن
ــه  ــده ک ــرح ش ــم مط ــرآن کری ــرای ق ب
تمــام آنهــا برخاســته از رحمــت اســت. 
ــيَّتِك«  ــيَاءِ بَِمِش ــبَُه الْْش ــی »أَْش ذات اله
ــل و  ــام فع ــا در مق ــت؛ اّم ــت اس رحم
ــن رحمــت را  اجــرا، چنانچــه کســی ای

نخواســت و موجبــات رحمــت را کنــار 
ــت  ــد رحم ــه می توان ــی ک زد و چيزهای
ــر  ــای او، در ظاه ــا و عقب ــی را در دني اله
ــان دهــد،  و باطــن او، افزایــش و جری
اینهــا را نخواســت، واکنشــی که بــرای او 
ُرخ می دهــد، عبــارت اســت از: غضــب. 
قــرآن کریــم می فرمایــد: »َفيَِحــلَّ َعَليُْکــْم 
َغَضبـِـي َوَمــن یَْحلـِـْل َعَليـْـهِ َغَضبـِـي َفَقــْد 
َهــَوی؛6  کــه خشــم مــن بــر شــما فــرود 
آیــد و هــر کــس خشــم مــن بــر او فــرود 
ــاده  ــد، قطعــاً در ]ورطــه [ هاکــت افت آی
ــذار  ــدار و اِن ــوارد هش ــرآن م ــت«. ق اس
ــد  ــان می کن ــب بي ــم و غض ــا خش را ب
تــا آنهایــی را کــه خــواب هســتند، بيــدار 
کنــد و کســانی کــه غافــل هســتند، ذاکــر 
و هوشــيار شــوند. آنجایــی کــه ســخن از 
عــذاب بــه ميــان می آیــد، آن چيــزی کــه 
ــارت  ــد، عب ــر می آی ــه نظ ــگاه اّول ب در ن
ــا  ــد، اّم اســت از جــال و خشــم خداون
ــکار را  ــده ی گنه ــد بن ــش می خواه باطن
ــی  ــه معاص ــد و متوج ــدا برگردان ــه خ ب
ــی  ــر کس ــد. اگ ــود کن ــتباهات خ و اش
رحمــت الهــی را تحویــل نگرفــت، 

ــرده اســت.  ــار ک خــودش را گرفت
»إِْن  ــَام( فرمودنــد:  السَّ )َعَليــهِ  امــام 
ــْأ  ــَك، َو إِْن تََش ِ ــا َفبَِفْضل ــُف َعنَّ ــأْ تَْع تََش
ـِـَك«، هرچــه تــو بخواهــی  ــا َفبَِعْدل بْنَ تَُعذِّ
ــی،  ــی می بخش ــود، بخواه ــان می ش هم
بخواهــی عــذاب می کنــی، خواســت 

خواســت تــو اســت، کســی مّدعــی 
نيســت؛ اّمــا مــن از تــو عفــوت را 
ْل لَنـَـا َعْفــَوَك بَِمنِّــَك؛  می خواهــم: »َفَســهِّ
پــس بــه آئيــن انعــام خــود عفــو خویش 
را بی دریــغ بمــا ارزانــی دار«. ســپس بيــان 
ــُن  ــا نَْح ــاءِ، َه ِــيَّ الْْغنِيَ ــا َغن ــد: »یَ می کن
ــاز  ــَراءِ؛ ای بی ني ــُر الُْفَق ــا أَفَْق َ ــاُدَك، أَن ِعبَ
ــم در  ــدگان توای ــا بن ــك م ــازان، این بی ني
ــان  ــه محتاج ــن از هم ــو و م ــگاه ت پيش
بــه تــو محتاج تــرم«. اینهــا را کــه گفــت، 
رســيد بــه ایــن نقطه کــه بــه مطلــب اّول 
ــتر  ــه بيش ــه از هم ــا آنچ ــردد؛ اّم برمی گ
شــبيه اســت بــه مشــيّت تــو اســت، عفو 
ــده  ــرآن آم ــت. در ق ــو اس ــت ت و رحم
اســت: »َمــا نَفـِـَدت َکَلَماُت ال؛ 7 ســخنان 
خــدا پایــان نپذیــرد«. آنچــه خلــق شــده، 
همــه  رحمــت اســت، کتــاب تدویــن هم 

ــاً رحمــت اســت. تمام
ِــَك؛ و  ِــي َعَظَمت ـِـَك ف ــورِ ب ــی اْلُُم َ »َو أَْول
ــن  ــو در آئي ــرای ت ــا ب ســزاوارترین کاره
ــزی  ــو آن چي ــت ت ــت«، در عظم عظمت
ــه  ــده ای ک ــرای بن ــت دارد ب ــه اولویّ ک
ــتَغِيثِين؛ ای  ــاَث الُْمْس ــا ِغيَ ــد: »یَ می گوی
ــت  ــن اس ــان«، ای ــادرس فریادخواه فری
ــی  ــری، کمکــش کن ــه دســتش را بگي ک
و نجاتــش دهــی. چــه چيــز بــه عظمــت 
ـِـَك فـِـي  ــورِ ب َــی اْلُُم تــو می آیــد؟ »َو أَْول
َعَظَمتـِـَك«، عبــارت اســت از »َرْحَمــُة َمِن 
اْســتَْرَحَمَك، َو َغــْوُث َمــِن اْســتََغاَث بَِك؛ 

ــر کســی اســت کــه از  رحمــت آوردن ب
ــو همــواره  ــد«. ت ــو طلــب رحمــت کن ت
ــه  ــی ک ــی: کس ــار می کن ــه رفت این گون
ــم  ــه او رح ــت، ب ــت خواس ــو رحم از ت
می کنــی و آنکــه از تــو کمــك خواســت 
بــه او کمــك می کنــی، آنکــه فریادخواهی 
کــرد و گفــت بــه فریــاد مــن بــرس، تــو 

ــی. ــش می ده نجات

 استغفار حامالن عرش برای 
اهل ایمان

»الَِّذیــَن  می فرمایــد:  کریــم  قــرآن 
یْحِمُلــوَن الَْعــْرَش َو َمــْن َحْولَُه یَســبُِّحوَن 
بَحْمــِد َربِّهـِـْم َو یْؤمِنـُـوَن بِهِ َو یســتَْغفُِروَن 
ــْیءٍ  ــْعَت کلَّ َش ــا َوِس ــوا َربَّنَ ــَن آَمنُ لِلَِّذی
ــوا َو  ــَن تَابُ ــْر لِلَِّذی ــاً َفاْغفِ ــًة َو ِعْلم َرْحَم
اتَّبَُعــوا ســبِيَلك َو قِهـِـْم َعــَذاب الجِْحيــِم؛8 
ــل  ــدا[ را حم ــرش ]خ ــه ع ــانی ک کس
ــه  ــد، ب ــد و آنهــا کــه پيرامــون آنن می کنن
ســپاس پروردگارشــان تســبيح می گوینــد 
و بــه او ایمــان دارنــد و بــرای کســانی که 
گرویده انــد طلــب آمــرزش می  کننــد: 
ــر  ــو ب ــش ت ــت و دان ــروردگارا، رحم پ
ــه  ــانی را ک ــه دارد؛ کس ــز احاط ــر چي ه
توبــه کــرده و راه تــو را دنبــال کرده انــد، 
ببخــش و آنهــا را از عــذاب آتــش نگــه 
ــم:  ــم بگویي ــه می خواهي ــی ک دار«. آنجای
ــِن  ــُة َم ــيَّتَِك، َرْحَم ــيَاءِ بَِمِش ــبَُه الْْش »أَْش
اْســتَْرَحَمَك«، نشــانه و ســند می خواهيــم. 
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همــه ی عالــم و قــرآن کریــمـ  و از جمله 
ـ ایــن آیــه دليــل و ســند مــا اســت. آیــه 
ــی کّل  ــتاد فرمانده ــی دارد در ِس ــان م بي
قــوای هســتی کــه مقــام عــرش اســت، 
ــن  ــه مقّرب تری ــان عــرش الهــی ک حام
نــزد پــروردگار متعــال هســتند و حامــل 
فيــض  جاری کننــده ی  ال،  مشــيّت 
و فضــل و لطــف الهــی هســتند، در 
آن جایــگاه عالــی: »یُســبُِّحوَن بَحْمــِد 
ــدس  ــبيح ذات اق ــغول تس ــْم«، مش َربِّهِ
الهــی هســتند. در روایتــی معصــوم 
ــة،  ــبََّحِت الَْمَائَِک ــبَّْحنَا َفَس ــود: »َس فرم
ــدا  ــا خ ــة؛9  م ــِت الَْمَائَِک َس ــنَا َفَقدَّ َقَدّس
را تســبيح گفتيــم، پــس مائکــه تســبيح 
ــم،  ــس کردی ــدا را تقدی ــا خ ــد و م گفتن
پــس مائکــه تقدیــس کردنــد«. جایــگاه 
رفيــع و باعظمتــی اســت؛ در مقــام امــن 
ســاکن هســتند. حــال آن مرتبــه ی ایمــان 
ــه ای اســت؟  کــه آنجــا اســت چــه مرتب
ــه خــدای متعــال  ـِـهِ«، اینهــا ب ــوَن ب »یُْؤمِنُ
ایمــان دارنــد و بــرای هم کيشــان خــود ـ 
کســانی کــه بــا آنهــا هم اعتقــاد، هم فکــر 
و هم مســلك هســتندـ  بــه صــورت دائم، 
ــد.  ــتغفار می کنن ــتمر، اس ــاری و مس ج
خــدای متعــال در رتبه  و جایگاهی بســيار 
عالــی و وال، بــرای مؤمنــان، معــاون، یــار 
و یــاور گذاشــته اســت. در عــرش بــرای 
اهــل ایمــان حامــی قــرار داده اســت کــه 
ایــن، بيانگــر رحمــت گســترده ی خــدای 

متعــال اســت. ســبك استغفارشــان بــرای 
اهــل ایمــان جالب اســت. اّولً بــا کلمه ی 
ــْعَت  ــا َوِس ــود: »َربَّنَ ــروع می ش ــا ش َربَّنَ
ُکلَّ َشــيْ ءٍ َرْحَمــًة َو ِعْلمــاً«، در ایــن 
ــز  ــو همــه چي ــم ت ــم، رحمــت و عل عال
ــيْ ءٍ  ــْعَت ُکلَّ َش ــه اســت: »َوِس را فراگرفت
َرْحَمــًة َو ِعْلمــاً«، هيــچ چيــز در این عالم 
نيســت مگــر اینکــه در ِســعه ی رحمــت 
ــْر  ــت. »َفاْغفِ ــو اس ــم ت ــط عل و در محي
ــْم  ــبِيَلَك َو قِهِ ــوا َس ــوا َو اتَّبَُع ــَن تابُ لِلَِّذی
َعــذاَب الَْجِحيــِم«، ببخــش آنهایــی را کــه 
توبــه کردنــد و بــه توبه شــان التزام نشــان 
دادنــد؛ آنهــا را از عــذاب ســخت خودت 
حفاظــت کــن. در مرحلــه ی بالتــر بــرای 
اینهــا طلــب بهشــت هــم می کننــد. 
قــرآن کریــم می فرمایــد: »َربَّنـَـا َوأَْدِخْلُهــْم 
َجنَّــاِت َعــْدٍن الَّتـِـي َوَعدتَُّهــم َوَمــن َصَلَح 
ــْم إِنَّــَك  یَّاتِهِ ــْم َوُذرِّ ــْم َوأَْزَواِجهِ مِــْن آبَائِهِ
أَنــَت الَْعزِیــُز الَْحِکيــُم؛10  پــروردگارا، آنان 
ــان  ــه وعده ش ــد ک ــای جاوی را در باغ ه
داده ای، بــا هــر کــه از پــدران و همســران 
ــد،  ــه صــاح آمده ان و فرزندانشــان کــه ب
داخــل کــن، زیــرا تــو خــود ارجمنــد و 
حکيمــی«. از خــدای متعــال می خواهنــد 
کــه اینهــا را وارد بهشــت کننــد؛ بهشــت 
خانوادگــی! اینهــا را وارد کــن بــه بهشــتی 
ــت  ــت. بهش ــدن اس ــت َع ــه اّولً بهش ک
َعــدن در بيــن مراتــب بهشــت در جایگاه 
ــًا  ــه اســت. ثاني ــرار گرفت ــاده ای ق فوق الع

ــدان و  ــادران، فرزن ــدران، م صالحــان از پ
ــا در آنجــا  ــه آنه ــم ب نســل ایشــان را ه
ملحــق کن. »إِنَّــَك أَنـْـَت الَْعزِیــُز الَْحِکيُم«، 
ــی مطــرح  ــّزت و حکمــت اله اینجــا ع
می شــود. در ادامــه قــرآن می فرمایــد: 
ــيِّئَاِت  ــِق السَّ ــن تَ ــيِّئَاِت َوَم ــُم السَّ »َوقِهِ
ــْوُز  ـِـَك ُهــَو الَْف ــُه َوَذل ــْد َرِحْمتَ یَْوَمئـِـٍذ َفَق
ــگاه  ــا ن ــان را از بدي ه ــُم؛11  و آن الَْعِظي
دار و هــر کــه را در آن روز از بدي هــا 
حفــظ کنــی، البتّــه رحمتــش کــرده ای و 
ایــن همــان کاميابــی بــزرگ اســت«. آنهــا 
را از رنج هــا، بدی هــا، گرفتاری هــا و 
ــی  ــن. رحمــت نهای ــظ ک ســختی ها حف
ــی را در آن  ــه کس ــت ک ــی اس ــو  وقت ت
روز ســخت، از دشــواری ها، عــذاب، 
لغزیدن هــا، ســقوط و افتــادن حفــظ 

کنــی. 

 دوستان را کجا کنی محروم، تو 
که با فرعون چنین نظر داری؟

ابن عباس شــاگرد تفســيری اميرالمؤمنين 
ــَام( اســت. آ یاتی از  ــَاةُ َو السَّ )َعَليــهِ الصَّ
قــرآن کریــم او را بــا فریــاد و ضّجــه بــه 
ــور  ــيدند: چــرا این ط ــوه کشــاند؛ پرس ک
ــه  ــی، ضّج ــه می کن ــی، گری ــاد می زن فری
ــدم،  ــرآن می خوان ــد: ق ــی؟ می گوی می زن
ــات رســيدم، منقلــب شــدم.  ــن آی ــه ای ب
ماجــرای فرعــون را می خوانــدم، خــدای 
ــام  ــون پي ــرای فرع ــت ب ــال خواس متع

بفرســتد: »اْذَهبـَـا إِلَی فِْرَعــْوَن إِنَّــُه َطَغی؛12  
ــه  ــه او ب ــد ک ــون بروی ــوی فرع ــه س ب
سرکشــی برخاســته«، فرعــون آدم عــادی 
نيســت، طغيــان کــرده اســت، طغيانــش 
در چــه حــّد اســت، می گویــد: »أَنَــا 
ــر  ــروردگار بزرگ ت ــی؛13  پ ــُم الْْعَل َربَُّک
ــه  ــن همــان اســت کــه ب ــم«. ای شــما َمنَ
دســتور او »یَُذبُِّحــوَن أَبْناَءُهْم َو یَْســتَْحيُوَن 
نِســاَءُهْم؛ پســران آنهــا را می کشــتند 
ــتند«.  ــه می داش ــده نگ ــان را زن و زنانش
خــدای متعــال می خواهــد ســراغ فرعــون 
ــده ی  ــده ی برگزی ــتد. دو بن ــك بفرس پي
خــودش، موســی و هــارون را می فرســتد. 
ــا بــه آنهــا می گویــد: پيــش او رفتيــد،  اّم
حــق نداریــد با او درشــت ســخن بگویيد 
ــوَل  ــد: »َفُق ــن می روی ــرف م چــون از ط
ــُر أَْو یَْخَشــی؛14   ــُه یَتََذکَّ لـَـُه َقــْوًل لَّيِّنًــا لََّعلَّ
و بــا او ســخنی نــرم گویيــد، شــاید کــه 
ــون  ــا فرع ــد«، ب ــا بترس ــرد ی ــد پذی پن
نــرم حــرف بزنيــد، آرام صحبــت کنيــد، 
شــاید بــه خــودش بياید، شــاید برگــردد. 
خــدای متعــال متنظــر اســت حتّــی 
فرعــون هــم بــه ســوی او برگــردد. بعد از 
دعــوت موســی )عليــه الســام(، فرعــون 
ــه ی  ــت. مرحل ــا را نپذیرف ــخنان آنه س
ــود،  ــزرگ ب ــزات ب ــه ی معج ــدی ارائ بع
بــاز هــم فرعــون بيــدار نشــد، معجــزه ی 
عصــا پيــش آمــد، گفــت ِســحر اســت و 
در آخــر هــم نپذیرفــت. وقتــی در حــال 
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ــن  ــا م ــت: خدای ــود، گف ــدن ب ــرق ش غ
اکنــون توبــه کــردم، جــواب آمــد: دیگــر 
ــرای  ــه ب ــر شــده اســت. فرصــت توب دی
ــدار  ــل از دی ــا قب ــون ت ــل فرع کســی مث
ــت؛  ــوده اس ــم ب ــرگ فراه ــته ی م فرش
ولــی وقتــی مشــخص شــد مــرگ حتمی 
اســت، دیگــر توبــه جایــی نــدارد. فرعون 
گفــت: »تُبـْـُت اْلن؛15  اکنــون توبــه کردم«، 
فرمــود: »َو َقــْد َعَصيْــَت؛16 در حالــی کــه 
پيــش از ایــن نافرمانــی می کــردی«. 
ــو  ــه نيســت، ت ــت توب ــون دیگــر وق اکن
ــراب  ــرت خ ــت س ــا را پش ــام پل ه تم

ــردی. ک
ابــن عبـّـاس آدم لطيفــی بــوده کــه از کنار 
ایــن آیــه بــه کجاهــا منتقــل شــده اســت. 
ــرا  ــود: چ ــه ب ــه او گفت ــه ب ــه کســی ک ب
ــن  ــت: م ــی؟ گف ــه می زن ــور ضج این ط
ــرت  ــی در حي ــف اله ــت و لط از رحم
ــد رد  ــم نمی توان ــون ه ــتم، از فرع هس
شــود!! تطبيــق می دهــد و می گویــد: 
وضعيــت و تکليــف مــن چيســت؟ مــن 
ــا  َ ــن »أَن ــردم، م ــان نک ــور طغي ــه آن ط ک
َربَُّکــُم الْْعَلــی« نگفتم، بنــده ی خطاکاری 
هســتم، اشــتباهات خــودم را دارم، پــس 
مــول بــا مــن از لطــف و رحمــت و 
کرمــش چــه خواهــد کــرد؟ ایــن آتــش 
ــن  ــش روش ــه در دل ــت ک ــقی اس عش

ــد. ــوش نمی ش ــود و خام ــده ب ش
ــتغاثه  ــر اس ــداری زودت ــون مق ــر فرع اگ

ــول  ــه او را قب ــد توب ــود، خداون ــرده ب ک
می کــرد، وقتــی گفــت: »تُبْــُت اْلن«، 
اکنــون توبــه کــردم، پشــيمان شــدم، 
ــر کاری  ــه دیگ ــت ک ــن اس ــواب ای ج
بــرای تــو نمی شــود کــرد، همــه چيــز را 
خــراب کــردی. ایــن ســنت الهــی اســت.
َعنَــا إِلَيْــَك؛ پــس بــر زاری  »َفاْرَحــْم تََضرُّ
مــا نــزد خــود رحمــت آور«، ایــن »فــاءِ« 
ــو  ــه درگاه ت ــا ب ــی م نتيجــه اســت، یعن
آمدیــم، اســتغاثه می کنيــم و کمــك 
ــن.  ــم ک ــا رح ــه م ــس ب ــم، پ می خواهي
ــا« و »َو  ــف »َو أَْغنِنَ ــخه های مختل در نس
أَِغثْنـَـا« آمــده کــه بــه نظــر مــن بــا توجــه 
بــه جملــه ی قبلــی، »أَِغثْنَــا« صحيح تــر و 

ــت.  ــر اس هماهنگ ت
ــا  ــَك«، م ــَن یََدیْ ــنَا بَيْ ــا أَنُْفَس »إِْذ َطَرْحنَ
ــه  ــم ک ــو انداختي ــزد درگاه ت ــود را ن خ
بيانگــر مقــام تســليم اســت. جملــه ی »إِْذ 
ــَك«؛ نشــانه ی  ــَن یََدیْ ــنَا بَيْ ــا أَنُْفَس َطَرْحنَ
ــت  ــب رحم اوج خضــوع، خشــوع، طل
و مغفــرت اســت. بيشــتر مترجمــان 
خواســته اند ایــن قســمت را اســتعاره 
بگيرنــد. ولــی اگــر حقيقــت را بخواهيــم 
بگيریــم، انســان در حالــت ســجده، 
و  می نــدازد  زميــن  روی  را  خــودش 
ــگاه  ــان در پيش ــت انس ــن وضعي زیباتری
ــت  ــورد عنای ــه م ــال ک ــروردگار متع پ
خــاّص الهــی قــرار می گيــرد و از فضــل 
الهــی بهــره ی ویــژه می بــرد، حالــت 

ســجده اســت. در حضــور او خــودت را 
ــا أَنُْفَســنَا  روی زميــن انداختــه ای: »َطَرْحنَ
ــود  ــم می ش ــور ه ــَك«، این ط ــَن یََدیْ بَيْ
معنــی کــرد کــه بهتریــن وضعيّت اســت.

 پناه بردن به خداوند از شماتت 
شیطان

ــَام( می فرمایــد: »الّلُهــّم  امــام )َعَليــهِ السَّ
إِّن الّشــيَْطاَن َقــْد َشــِمَت بِنَــا إِْذ َشــایَْعنَاهُ؛ 
خدایــا شــيطان کــه از او پيــروی کردیــم 
ــی از شــيطان  ــا را شــماتت کــرد«، وقت م
پيــروی کردیــم، مــا را وسوســه کــرد، مــا 
ــرد  ــروع ک ــم و ش ــيطان افتادی در دام ش
بــه مــا خندیــدن و مــا را شــماتت کــرد. 
شــماتت چيــز بــدی اســت. هنگامــی که 
ــر دشــمنت غلبــه می کنــی، وقتــی  تــو ب
ــد و دیگــر کاری از  ــن می افت او روی زمي
ــه او  ــتی و ب ــت، می ایس ــاخته نيس او س
می خنــدی. ایــن شــماتت و زخــم زبــان 
اســت کــه جگــر انســان را می ســوزاند. 
شــيطان، انســان را گمــراه کــرده اســت و 
ــورد  ــن م ــدد. در ای ــه او می خن ــون ب اکن
ــيَْطاُن  قــرآن کریــم می فرمایــد: »َوَقــاَل الشَّ
ــَد  ــْم َوْع ــُر إِنَّ الَّ َوَعَدُک ــَي الَْم ــا ُقِض لَمَّ
ــا َکاَن  ــْم َوَم ــْم َفأَْخَلْفتُُک ــقِّ َوَوَعدتُُّک الَْح
لـِـَي َعَليُْکــم مِّــن ُســْلَطاٍن إِلَّ أَن َدَعْوتُُکــْم 
ــواْ  ــي َولُوُم ِ ــَا تَُلوُمون ــي َف ِ ــتََجبْتُْم ل َفاْس
ــْم  ــا أَنتُ َــاْ بُِمْصرِِخُکــْم َوَم ــا أَن أَنُفَســُکم مَّ
بُِمْصرِِخــيَّ إِنِّــي َکَفــْرُت بَِمــآ أَْشــَرْکتُُموِن 

الِِميــَن لَُهــْم َعــَذاٌب  مِــن َقبْــُل إِنَّ الظَّ
أَلِيــٌم؛17  و چــون کار از کار گذشــت 
]و داوری صــورت گرفــت [ شــيطان 
ــما  ــه ش ــدا ب ــت، خ ــد: در حقيق می گوی
وعــده داد، وعــده راســت و مــن بــه شــما 
ــا شــما خــاف کــردم و  وعــده دادم و ب
مــرا بــر شــما هيــچ تســلطی نبــود، جــز 
ــم  اینکــه شــما را دعــوت کــردم و اجابت
ــد و  ــت نکني ــرا مام ــس م ــد. پ نمودی
ــادرس  ــن فری ــد. م خــود را مامــت کني
شــما نيســتم و شــما هــم فریــادرس مــن 
ــن  ــش از ای ــه پي ــه آنچ ــن ب ــتيد. م نيس
مــرا ]در کار خــدا[ شــریك می دانســتيد، 
ــردرد  ــی پ ــتمکاران عذاب ــرم. آری! س کاف
خواهنــد داشــت«. ایــن بــرای صحنــه ی 
ــد و  ــام ش ــی کار تم ــت؛ وقت ــر اس آَخ
ــد،  ــم می برن ــوی جهن ــه س ــان را ب انس
ــما  ــه ش ــد ب ــد: خداون ــيطان می گوی ش
ــود، شــما وعــده ی  وعــده ی حــق داده ب
ــه  ــن ک ــا م ــد، اّم الهــی را جــّدی نگرفتي
بــه شــما وعــده دادم، حــرف مــرا گــوش 
ــکن  ــن وعده ش ــه م ــال آنک ــد؛ ح کردی
هســتم. در قّصــه ی حضــرت آدم و حــّوا 
ــَام( آمــده اســت که شــيطان  )َعَليهـِـَم السَّ
ــِه  ــَوَس إِلَيْ ــده داد: »َفَوْس ــان وع ــه ایش ب
ــا آَدُم َهــْل أَُدلُّــَك َعَلــی  ــاَل یَ ــيَْطاُن َق الشَّ
َشــَجَرةِ الُْخْلــِد َو ُمْلــٍك َل یَبَْلــی؛18  پــس 
ــت: ای  ــرد، گف ــه ک ــيطان او را وسوس ش
ــی  ــه درخــت جاودانگ ــو را ب ــا ت آدم، آی
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ــا  ــود«. آنه ــل نمی ش ــه زای ــی ک و ملک
ــما  ــد. ش ــاه افتادن ــت و گن ــه دام معصي ب
ــا  ــد، اّم ــه وعــده ی خــدا گــوش نکردی ب
ــا  ــد، ام ــوش کردی ــن گ ــده ی م ــه وع ب
مــن اکنــون نمی توانــم بــرای شــما کاری 
ــی  ــن ربط ــه م ــما ب ــت ش ــم، عاقب بکن
ــد:  ــدد و می گوی ــيطان می خن ــدارد. ش ن
ـِـَي َعَليُْکــْم مِــْن ُســْلطاٍن، إِلَّ  ــا َکاَن ل »َو َم
أَْن َدَعْوتُُکــْم َفاْســتََجبْتُْم لـِـي«، مــن شــما 
ــواب  ــم ج ــما ه ــردم، ش ــوت ک را دع
دادیــد؛ »َفــَا تَُلوُمونـِـي  َو لُوُموا أَنُْفَســُکْم«، 
نمی خواهــد مــرا مامــت و لعــن کنيــد، 
خودتــان را مامــت کنيــد: »َو لُوُمــوا 
أَنُْفَســُکْم؛ َمــا أَنـَـا بُِمْصرِِخُکــْم َو َمــا أَنتـُـْم 
«، امــروز نــه مــن می توانــم بــه  بُِمْصرِِخــيِّ
فریــاد شــما برســم، نــه شــما می توانيــد 
بــه فریــاد مــن برســيد. »إِنِّــي َکَفــْرُت بَِما 
الِِميــَن لَُهــْم  ــُل إِنَّ الظَّ أَْشــَرْکتُُموِن مـِـن َقبْ
ــم«، ایــن حرف هــای شــيطان  ــَذاٌب أَلِي َع
اســت. آخریــن حرفــش هــم ایــن 
اســت: »إِنِّــي َکَفــْرُت بَِمــا أَْشــَرْکتُُموِن؛ إِنَّ 
الِِميــَن لَُهــْم َعــَذاٌب أَلِيــم«، شــما مــرا  الظَّ
شــریك خــدای متعــال قــرار دادیــد، اّمــا 

ــول نداشــتم. ــن را قب مــن ای
ــمَّ إِنَّ  ــت: »اَللَُّه ــن اس ــخن ای ــان س پای
ــيَْطاَن َقــْد َشــِمَت بِنـَـا إِْذ َشــایَْعنَاهُ َعَلی  الشَّ
َمْعِصيَتـِـَك«، مــا بــه دنبــال شــيطان رفتيــم 
ــم  ــروی کردی ــو او را پي ــت ت و در معصي
و حــال ایــن طــور مــا را شــماتت کــرد. 

ــر  ــس ب ِــهِ؛ پ ــٍد َو آل ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعَل »َفَص
ــه  ــت فرســت«، ب ــش رحم ــد و آل محم
آبــروی محّمــد و آل محّمــد، بــه َمکانــت 
محّمــد و آل محّمــد، بــه رحمــت محّمد 
ــد و آل  ــال محّم ــه جم ــد، ب و آل محّم
محّمــد، بــه َشــرف محّمــد و آل محّمــد؛ 
َــَك،  ــاهُ ل ــا إِیّ ــَد تَْرکِنَ ــا بَْع »َو َل تُْشــِمتُْه بِنَ
َو َرْغبَتِنَــا َعنْــُه إِلَيْــَك؛ و اکنــون کــه او را 
ــرف او  ــم و از ط ــرك کردی ــو ت ــرای ت ب
ــر  ــه ســوی تــو متوجــه شــدیم، او را ب ب
ــا  ــون م ــده«، اکن ــماتت م ــال ش ــا مج م
ــب  ــو طل ــم و از ت ــا کردی ــيطان را ره ش
رحمــت، لطــف، کــرم و عفــو داریــم کــه 
ــا را نجــات دهــی. حــال اگــر دســت  م
مــا را نگيــری و شــيطان مــا را شــماتت 
کنــد و بگویــد اگــر بــه ســوی خــدا هــم 
برویــد، شــما را تحویــل نمی گيــرد، چــه 
کاری از من ســاخته اســت؟! »َو َل تُْشــِمتُْه 
بِنـَـا بَْعــَد تَْرکِنـَـا إِیَّــاهُ لـَـَك«، حــال کــه مــا 
او را بــه خاطــر تــو رهــا کردیــم و از تــو 
طلــب مغفــرت و رحمــت می کنيــم، 
اکنــون تــو صــدای شــيطان را روی ســر 
ــان شــماتتش را بــه  مــا بلنــد نکــن و زب

روی مــا نگشــا.

 پیچیده شدن عطر اربعین در 
فضای کشور

ــوای  ــه، حــال و ه ــوای جامع حــال و ه
ــا  ــاس گزارش ه ــر اس ــت. ب ــی اس خاّص

کاروان رفقــای مــا، حــال در نجــف 
اســت. خوشــا بــه سعادتشــان. لبــد آماده 
می شــوند فــردا صبــح بــه ســمت کربای 
معّلــی حرکــت کننــد. آنهایی تــان کــه تــا 
ــی حالشــان  ــون خيل ــد، اکن ــال رفته ان ح
خــراب اســت. آنهایــی کــه نرفته انــد نيــز 

خيلــی حســرت دارنــد. 
ــِه  ــهدا )َعَلي ــن سيّدالّش ــارت اربعي در زی
م( شــهد و راز و رمــزی نهفتــه  ــاَ السَّ
در  را  ظاهــری اش  جنبه هــای  اســت. 
ایــن همایــش جهانــی و بين المللــی 
شــيعه، می بينيــد. ایــن راهپيمایــی بــزرگ 
و باشــکوه و پــر از زیبایــی، همــه اش 
رحمــت و لطف و مهربانی اســت. کســی 
ــت: در  ــن می گف ــه م ــير ب ــان مس در هم
ــی  ــا مهربان ــه م ــتر ب ــه بيش ــا هرچ اینج
می کننــد، بيشــتر می ســوزیم؛ چــون ایــن 
ــدال  ــای اباعب ــب و بچه ه ــير را زین مس
هــم رفتنــد؛ اّمــا بــا چــه وضعــی رفتنــد؟ 
ــًا زخــم  ــك ذّره پایمــان مث ــا ی حــال م
شــود، شــب ها در موکب هــا ماســاژ 
ــيدگی  ــد و رس ــاد می آورن ــد، پُم می دهن
بچه هــا  اگــر  آنجــا  اّمــا  می کننــد. 
اعتــراض می کردنــد، بيشــتر اذیتشــان 
می کردنــد. اینجــا دعــوت می کننــد، 
ــد،  ــش می کنن ــد، خواه ــاس می کنن التم
ــا  ــا زخم زبان ه ــد؛ آنج ــيدگی می کنن رس
بــود، آنجــا فریادهــا بــود، آنجــا تازیانه هــا 
بــود. بلــه، خيلــی ســفر عجيبــی اســت! 

ــيعه  ــه ش ــی، ب ــازمان دهی جهان ــن س ای
ــد.  ــاده می ده ــت فوق الع ــکوه و عظم ش
ایــن  لطــف،  ایــن  محبت هــا،  ایــن 
صميميّتــی کــه آنجــا بيــن دوســتان 
ــن(  ــم اَْجَمعِي ــَاُم ال َعَليهِ ــت )َس اهل بي
جریــان دارد، امنيّتــی کــه بــه وجــود 
مــی آوردـ  چــه در عــراق و چــه در ایــران 
ـ باعــث دلگرمــی  دوســتان اهل بيــت 
اســت کــه در اقليّــت و در وضعيــت 
ســختی بــه ســر می برنــد. ایــن همایــش 
جهانــی، بــه آنهــا روحيــه ، قــّوت قلــب و 
ــص اســت.  نشــاط می دهــد؛ چــون خال
ــج  ــا ح ــت، اّم ــن اس ــز این چني ــج ني ح
ــه  ــه، هم ــا ن ــی اینج ــی دارد؛ ول ناخالص
ــتند.  ــت هس ــتان اهل بي ــص و دوس خال
ــن را  ــدا ای ــاء خ ــود اولي ــوم می ش معل

کرده انــد.  طّراحــی 
چهره هایــی کــه بــه خاطــر اباعبــدال در 
ــته  ــه خس ــی ک ــوزد، بدن های ــاب بس آفت
می شــود، پاهایــی کــه زخمــی می شــود، 
گــرد و خاکــی کــه بــه ســر و روی زائــر 
می نشــيند، در کلماتــی کــه از اوليــاء خدا 
نقــل شــده، مــورد عنایــت خــاّص امــام 

ــَام( اســت. عصــر )َعَليــهِ السَّ
ــه رفقــا می گفتــم: شــاید  مــن پارســال ب
ــی  ــه کس ــی ک ــن جاهای ــی از بهتری یک
کــه  باشــد  داشــته  توقّــع  می توانــد 
ــَام(  ــهِ السَّ ــر )َعَلي ــام عص ــت ام خدم
شــرفياب بشــود، در هميــن مســيرها 
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اســت، در هميــن جاّده هــا اســت، در 
ــن موکب هــا اســت. گاهــی انســان  همي
شــك می کنــد نکنــد آقایمــان هــم 
همين جــا باشــد؟ در هميــن موکــب 
باشــد؟ کنــار مــا باشــد؟ زائــران در 
لحظه لحظــه ی ایــن ســفر حــّس عجيبــی 
دارنــد. کســی کــه جلوتــر می رود، کســی 
ــه...  ــی ک ــد، کس ــر می آی ــه از پشت س ک
ــود را  ــاص خ ــوای خ ــال و ه ــه ح هم
ــورد  ــی م ــت خيل ــن جماع ــد و ای دارن

ــت. ــت اس عنای

 جلوه های ناب رحمت الهی در 
زیارت اربعین

زیــارت اربعيــن جلوه هــای نابــی از 
ــدال  ــيمای اباعب ــی را در س ــت اله رحم
ــد؛ چــون  ــام( آشــکار می کن ــهِ السَّ )َعَلي
ــرف  ــَام( ح ــهِ السَّ ــين )َعَلي ــام حس ام
آِخــر خــدای متعــال در رحمــت اســت. 
ــَاُم  در زیــارت اربعيــن آمــده اســت: »اَلسَّ
ــام  ــَعة؛ س ــةِ الِ الَْواِس ــا َرْحَم ــَك یَ َعَلي
ــر تــو ای رحمــت گســترده خداونــد«.  ب
ســخن پایانــی خداونــد در رحمــت، 
ــرای  ــن ب ــارت اربعي ــت. زی ــين اس حس
ــين  ــه حس ــد ک ــایی می کن ــا رمزگش م
مظهــر رحمــت الهــی اســت. می فرمایــد: 
ــَح؛19   ــَح النُّْص ــآءِ َو َمنَ ع ــِی الدُّ ــَذَر ف »َفاَْع
ــذر  ــای ع ــردم ج ــوت م ــز در دع او ني
و بهانــه ای )بــرای کســی( نگــذارد«. 

حضــرت دائمــاً مــردم را دعــوت می کرد، 
ــا لب هــای  ــا آنهــا صحبــت می کــرد، ب ب
تشــنه، ترك خــورده، بــا زبــان عطشــان و 
خشــك و بــا دهــان زخمــی خــود آنهــا 
ــِه  ــين )َعَلي ــام حس ــرد. ام ــا نمی ک را ره
ــن  ــا می گفــت: مگــر ای ــه آنه ــام( ب السَّ
ــن  ــر ای ــت؟ مگ ــر نيس ــه ی پيغمب عّمام
ــر  ــر زی ــت؟ مگ ــر نيس ــير پيغمب شمش
ایــن آســمان کســی از پيغمبــر جــز مــن 
بــه یــادگار مانــده اســت؟ نمی خواســت 
کســی از رحمــت الهــی محــروم شــود. 
»َحتـّـی ُســفَِك فی طاَعتـِـَك َدُمُه َواْســتُبيَح 
َحریُمــُه؛20  تــا خونــش در راه پيــروی تــو 
ــته  ــش شکس ــم مقدس ــت و حری ریخ
ــا  ــرد ت ــل ک ــال تحّم ــدای متع ــد«. خ ش
ــام( بــه نقطــه ی  امــام حســين )َعَليــهِ السَّ
پایــان برســد؛ چــون پيــك رحمــت الهی 
اســت. در زیــارت اربعيــن آمــده اســت: 
»بـَـَذَل ُمْهَجتـَـُه فيَك لِيَْســتَنْقَِذ ِعبــاَدَك مَِن 
الـَـةِ ؛21  و بي دریــغ  الَْجهالـَـةِ َو َحيـْـَرةِ الضَّ
خيرخواهــی کــرد و جــان خــود را در راه 
تــو داد تــا برهاند بندگانــت را از )گرداب( 
جهالــت و نادانی و ســرگردانی )در وادی( 
ــه ســنگی  ــت اســت ک ــی«. آن وق گمراه
آمــد و به پيشــانی حضرت نشســت. امام 
ــَام( پيراهــن را بــال آوردنــد تا  )َعَليــهِ السَّ
ــار  ــان کن ــر چشمانش ــا را از براب خون ه
بزننــد، در ایــن هنــگام، آن نانجيــب یکی 
از تيرهــای مخصــوص را بــه ســمت 

ســينه ی اباعبــدال نشــانه گرفــت... . امــام 
ــَام( تيــر سه شــعبه را بيــرون  )َعَليــهِ السَّ
ــون از  ــه خ ــته اند ک ــل نوش آورد. در مقت
ــَام(  ــهِ السَّ ــر حســين )َعَلي ســينه ی مطّه
ــه ای  ــن شــاید همــان صحن ــّواره زد. ای ف
اســت کــه فرمــود: »بـَـَذَل ُمْهَجتـَـُه«، چــون 
»ُمْهَجــه« خــون قلــب اســت. »بَــَذَل 
ــَن  ــاَدَك مِ ــتَنْقَِذ ِعب ــَك لِيَْس ــُه في ُمْهَجتَ
ــن  ــةِ«، شــاید ای َ ال ــَرةِ الضَّ ــةِ َو َحيْ َ الَْجهال
باعــث شــود تــا بنده هــای تو نجــات پيدا 
کننــد و از جهــل بيــرون آینــد و به ســوی 
تــو بازگردنــد. ســپس امــام حســين )َعَليِه 
ــر  ــش زی ــت های مبارک ــا دس ــام( ب السَّ
خــون را گرفــت و شــروع کــرد محاســن 
خــود را بــا خــون قلــب خضــاب کــردن؛ 

وضــوی عاشــقانه ســاخت! 
ــه  ــارت اربعيــن ناظــر ب ــا جملــه ی زی آی
ایــن قطعــه اســت؟ آیــا ناظر بــه صحنه ای 
ــر روی  ــرت علی اصغ ــه حض ــت ک اس
پرپــر  مبــارك حضــرت  دســت های 
شــد؟ چــون آنجــا هــم حضــرت هميــن 
را  مبارکــش  دســت  دو  کــرد؛  را  کار 
ــا  ــت، خون ه ــر گرف ــوی علی اصغ زیرگل
ــه آســمان پاشــيد. امــام باقــر )عليــه  را ب
الســام( فرمودنــد: یــك قطــره از خــون 
علی اصغــر بــه زميــن نریخــت و همــه را 

ــد... ــمان بردن ــه آس ــته ها ب فرش
الساُم َعَليَك یا أبا َعبِْدال
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