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ــَك،  ــى ُحْكِم ِــُروَن، إِلَ ــْم َصائ »ُكلُُّه
َو أُموُرُهــْم آئَِلــٌة إِلَــى أْمــرَِك، 
ــْم  تِهِ ــوِل ُمدَّ ــى ُط ــْن َعَل ــْم يَهِ لَ
يَْدَحــْض  لَــْم  َو  ُســْلَطانَُك، 
بُْرَهانُــَك«. ُمَعاَجَلتِهِــْم  لِتَــْرِك 

در ادامــه گــزارش شــوق انگیز دعــای 
نورانــی چهــل و ششــم صحیفــه، 
ــرت  ــه حض ــیدیم ک ــا رس ــه اینج ب
خطــاب بــه خداونــد متعــال فرمودنــد 
عــادت تــو اســت کــه بــه گنهــکاران 
احســان کنــی و بــه آنــان مهلــت 
ــى  ــاُن إِلَ ــَك اْلِْحَس ــی: »َعاَدتُ ده
الُْمِســیئِیَن، َو ُســنَّتَُك اْلِبَْقــاُء َعَلــى 
الُْمْعتـَـِدي«. آن قــدر مواجهــه کریمانــه 
بــا بنــدگان گناهــکارت داشــته ای 
ــه و اصــاح خــارج  کــه از فکــر توب
ــت  ــن اس ــرض ای ــون ف ــده اند. چ ش
کــه اگــر کســی مبتــای بــه معصیــت 
ــر درجــا  ــم قدی ــروردگار علی شــد، پ
ــن، هــم حــق  ــد. ای ــت کن او را عقوب

ــک  ــت مال ــه معصی ــت ک ــی اس کس
الملــک را کــرده و هــم برازنــده 
ــای  ــا در دع ــت. ام ــق اس ــادر مطل ق
ــْن  ــا َم ــم: »يَ ــر می گویی جوشــن کبی
ــُه؛ ای کســی  ــُه َغَضبَ ــبََقْت َرْحَمتُ َس
ــی  ــمش پیش ــر خش ــش ب ــه رحمت ک
جبــار  و  مطلــق  قــادر  می گیــرد«. 
ــام  ــا ن ــی در اینج ــت؛ ول ــم اس منتق
کریــم،  عطــوف،  رحیــم،  دالرای 
حــق  تــّواب حضــرت  و  لطیــف 
متجلــی می شــود و ایــن مواجهــه 
کــه  اســت  کســی  بــا  کریمانــه 
ــاه شــده اســت. حاصــل  مرتکــب گن
ــه مناســب  ــه ک ــه کریمان ــن مواجه ای
ــّواب  ــت و ت ــرم و رحم ــم ک ــا اس ب
ــه  ــن اســت کــه ب و غفــور اســت، ای
ایــن شــخص وقــت بدهنــد و در 
ــود. ــر ش ــش تأخی ــازات و عقوبت مج

علت مهلت دادن خداوند به 
گنهکاران

ــه  ــراری دارد ک ــت دادن اس ــن وق ای
مبنــای اصلــی اش، حلــم الهــی اســت؛ 
ــه مغفــرت و  حلمــی کــه معطــوف ب
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رحمــت و کرم اســت و بر اســاس آن 
در عقوبــت تأخیــر می شــود و شــتاب 
ــا  ــرد ت ــورت نمی گی ــت ص در عقوب
ــاح  ــرای اص ــردد و ب ــخص برگ ش
و توبــه فرصــت داشــته باشــد و 
ــار،  خــود را از ذیــل اســم منتقــم جب
ذیــل اســم کریــم غفــار بیــاورد.

ــف  ــا لط ــق ب ــت دادن مواف ــن مهل ای
ــا  ــژه ب و حکمــت الهــی اســت؛ به وی
ــن  ــا ای ــان ب ــت انس ــه خلق ــه ب توج
شــخصیتی . ســاختار  و  ویژگی هــا 

ــره  ــد تبص ــد، چن ــرض ش ــه ع آنچ
هــم دارد. یکــی از ایــن تبصره هــا 
ایــن اســت کــه ایــن وقــت و مهلــت ، 
طوالنــی و مفصــل اســت و یــک 
ــک روز  ــا ی ــاعت ی ــاعت و دو س س
و دو روز نیســت؛ بعضــی وقت هــا 
ــت  ــال وق ــا بیســت س ــد ده ی خداون
در  برگشــت  راه  اصــًا  می دهــد. 
ــرف  ــه ط ــت ک ــد اس ــی مفی صورت
داشــته  کافــی  فرصــت  گناهــکار 
باشــد. اینکــه شــخص در زمــان گنــاه 
عقوبــت شــود و مســتقیم جهنــم 

ــا اســم کــرم و لطــف الهــی  ــرود، ب ب
ــه  ــرای کســی ک ــدارد. ب ــی ن همخوان
ــد،  ــه کن ــد و توب خــود را اصــاح کن
ــود او  ــت و خ ــاز اس ــت ب راه برگش
ــت. ــرده اس ــوت ک ــکاران را دع گنه

ــخصیت  ــاختار ش ــه س ــه ب ــا توج ب
انســان و حضــور فعــال نفــس امــاره 
و نیــز جاذبه هــای دنیــا، اگــر خداونــد 
ــد،  ــته باش ــل داش ــش تعجی در عقوبت
کســی در روی زمیــن باقــی نمی ماند. 
ــق  ــرت ح ــود حض ــخن خ ــن س ای
می فرمایــد:  قــرآن  در  کــه  اســت 
ـاَس بَِمــا  النَـّ  ُ »َولَــْو يَُؤاِخــُذ اللَّ
َكَســبُوا َمــا تـَـَرَك َعَلــى َظْهرَِهــا مِْن 
ُرُهــْم إِلَــى أََجــٍل  َدابَّــةٍ َولَِكــْن يَُؤخِّ
ــردم را  ــدا م ــر خ ــمًّى؛]۱[ و اگ ُمَس
ــد،  ــام داده ان ــه انج ــزای[ آنچ ــه ]س ب
مؤاخــذه می کــرد، هیــچ جنبنــده ای را 
بــر پشــت زمیــن باقــی نمی گذاشــت؛ 
ولــی تــا مدتــی معیّــن مهلتشــان 
ــال در  ــد متع ــر خداون ــد«. اگ می ده
ــل می کــرد،  عقــاب گناهــکاران تعجی
هیچ کــس باقــی نمی مانــد؛ چــون 
ــه  ــان همیش ــخصیتی انس ــاختار ش س
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در حــال چالــش درونــی و بیــن 
ــش  ــت و در انتخاب های ــی اس دوراه
ــذا  ــت؛ ل ــه اس ــار وسوس ــم گرفت ه
ــود. ــت می ش ــار معصی ــی گرفت گاه

چــه ایــن حکمــت و چــه آن لطــف و 
کــرم، هــر دو مقتضــی مهلــت اســت. 
نکتــه جالــب اینکــه مهلــت دادن بــه 
ــرر و  ــچ ض ــدس او هی ــاحت مق س
ــر  ــی اگ ــد؛ یعن ــکالی وارد نمی کن اش
ــام  ــم در تم ــت کاران عال ــام معصی تم
و  تعــدی  مشــغول  جهــان  نقــاط 
ــی  ــده بندگ ــروج از قاع ــاوز و خ تج
ــیند  ــاش ننش ــن کبری ــر دام ــند، ب باش
ــیبی  ــی آس ــک اله ــه در ُمل ــرد. ن گ
ــی؛  ــک اله ــه در مِل وارد می شــود و ن
ــق  ــک مطل ــق و مال ــادر مطل چــون ق
ــن  و ســلطان علی االطــاق اســت. ای
ــده  ــا قاع ــق ب ــم مواف ــت دادن ه مهل
حکیــم  چــون  اســت؛  حکمــت 
در خلقــت انســان اســت، و هــم 
موافــق بــا قاعــده لطــف و کــرم؛ 
اســت. مهربــان  و  رئــوف  چــون 

یک استثنا

ــت  ــن مهل ــا ای ــی وقت ه ــه بعض البت
دادن جنبــه لطــف نــدارد. کســانی کــه 
از نظــر شــخصیتی بــه قله شــقاوت و 
ســوءاختیار و انتخــاب بــد رســیده اند، 
خــود را از دایــره عفــو و کــرم و 
رحمــت خــارج کــرده  و خــود را 
ذیــل اســم »المنتقــم« قــرار داده انــد. 
پــروردگار متعــال بــه چنیــن کســانی 
ایــن  امــا  می دهــد؛  مهلــت  هــم 
ــه  ــی اســت، ن ــت عقوبت ــت، مهل مهل
ــم  ــرآن کری ــص ق ــی. ن ــت رحمت مهل
در ایــن مــورد چنیــن اســت: »َوَل 
ََّمــا نُْملـِـي  يَْحَســبَنَّ الَِّذيــَن َكَفــُروا أَن
ــي  ِ ــا نُْمل ََّم ــهِْم إِن ــٌر ِلَنُْفِس ــْم َخیْ لَُه
لَُهــْم لِیَــْزَداُدوا إِثًْمــا َولَُهــْم َعــَذاٌب 
ُمهِیــٌن؛]۲[ و البتــه نبایــد کســانی 
کــه کافــر شــده اند، تصــور کننــد 
ــم  ــت می دهی ــان مهل ــه ایش ــه ب اینک
ــط  ــا فق ــت. م ــو اس ــان نیک ــرای آن ب
ــر  ــا ب ــم ت ــت می دهی ــان مهل ــه ایش ب
گنــاه ]خــود[ بیفزاینــد و ]آنــگاه[ 
عذابــی خفــت  آور خواهنــد داشــت«. 
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جالــب آنکــه عقوبــت آنهــا از همــان 
ــا  ــه آنه ــه ب ــاز می شــود ک ــی آغ زمان
مهلــت می دهنــد؛ چــون هیــچ بنایــی 
بــرای بازگشــت ندارنــد و اگــر تمــام 
ــد  ــند، می خواهن ــده باش ــر را زن ده
ــت را  ــاه و معصی ــم و گن ــیر ظل مس
ــه  ــن ک ــس مؤم ــد. برعک ــش برون پی
بنایــش در ایــن دنیــا ایــن اســت 
کــه هرچــه زنــده باشــد، دنبــال 
باشــد. و خدمــت  رشــد  و  ذکــر 

بنایــش معصیــت  شــخصیتی کــه 
اســت، در دســتگاه الهــی هرچــه 
بیشــتر مهلــت داده شــود، بیشــتر 
ــود  ــع می ش ــد و درواق ــقوط می کن س
ــه  ــرای بقی ــه ب ــی ک ــه مهلت ــت ک گف
ــرای او  ــت، ب ــت اس ــان ها رحم انس
ــن  عقوبــت محســوب می شــود. از ای
تبصــره در آیــات مختلــف قــرآن 
ــد  ــت. خداون ــده اس ــاد ش ــم ی کری
بــه ظالمــان و مســتکبران  متعــال 
و گناهــکاران مهلــت می دهــد تــا 
انتخــاب  در مســیر شــقاوتی کــه 
ــند. ــای خــود برس ــه انته ــد، ب کرده ان

اینجــا  در  الســام(  )علیــه  ســجاد  امــام 
ــکاران  ــه گناه ــو ب ــه ت ــد ک می فرماین
مهلتــی دادی تــا برگردنــد؛ ولــی 
ــیر  ــدند و مس ــی  ش ــار خودفریب گرفت
خــود را رفتنــد: »َعاَدتُــَك اْلِْحَســاُن 
ــاُء  ــنَّتَُك اْلِبَْق ــیئِیَن، َو ُس ــى الُْمِس َ إِل
لََقــْد  ـى  َحتَـّ الُْمْعتَِديــَن  َعَلــى 
ــوِع، َو  ُج ــِن الرُّ ــَك َع ــْم أَنَاتُ تُْه َغرَّ
ــُزوِع«. ــِن النُّ ــَك َع ــْم إِْمَهالُ ُه َصدَّ

ــوا إِلَــى  ــْم لِیَفِیئُ ــَت بِهِ َّیْ ََّمــا تََأن »َو إِن
أَْمــرَِك َو أَْمَهْلتَُهــْم ثَِقــًة بِــَدَوامِ 
ــت دادی  ــا وق ــه آنه ــو ب ــِكَك«. ت ُمْل
ــه  ــد ک ــا ش ــامل آنه ــو ش ــم ت و حل
ــه  ــه عجل ــه ب ــی ک ــد؛ در حال برگردن
نیــازی  عقوبــت  و  مجــازات  در 
بــه  اینهــا  گنــاه  نداشــتی؛ چــون 
ــی  ــک و فرمانروای ــه مل ــه ب هیچ وج
تــو هیــچ آســیبی وارد نمی کنــد.
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رابطه سعادت و شقاوت با 
اختیار

ــَعاَدةِ  ــِل السَّ ــْن أَْه ــْن َكاَن مِ »َفَم
َكاَن  َمــْن  َو  بَِهــا،  لَــُه  َختَْمــَت 
ــا«.  ــُه لََه ــَقاَوةِ َخَذلْتَ ــِل الشَّ ــْن أَْه مِ
ترکیــب آفرینــش و ســنت حاکــم 
و  تاریــخ  و  انســان ها  رفتــار  بــر 
ــس  ــه هرک ــت ک ــه اس ــا، این گون دنی
شــود،  خوشــبخت  می خواهــد 
خوشــبختی  اوج  بــه  می توانــد 
ــد  ــه می خواه ــخصی ک ــد و ش برس
ــن  ــدا ای ــز خ ــد نی ــی برس ــه بدبخت ب
امــکان و اختیــار را بــه او داده اســت.

گاهــی مطالبــی تحــت عنــوان کلمــه 
قســمت و مقــدر مطــرح می شــود 
مبانــی  بــا  هیچ وجــه  بــه  کــه 
اهــل  قرآنــی  و  وحیانــی  روشــن 
بیــت عصمــت و طهــارت هماهنــگ 
نیســت. دربــاره کســی کــه در مســیر 
ــرد،  ــرار می گی ــی ق شــقاوت و بدبخت
ــته  ــش نوش ــابق برای ــد از س می گوین
شــده و دربــاره کســی کــه در مســیر 

ســعادت اســت، می گوینــد از اول 
بشــود.  این گونــه  کــه  بــود  بنــا 
ــن  ــرای ای ــاده ب ــای س ــی ذهن ه گاه
ــرآن و  ــات ق ــر آی ــت ها ظواه برداش
ــای  ــا را مبن ــات اولی ــی از کلم بعض
ــی کــه  خــود قــرار می دهنــد؛ در حال
از ایــن نــگاه جبــر درمی آیــد کــه بــه 
ــرآن و حکمــت  ــا روح ق هیچ وجــه ب
ــت انســان و آنچــه از حضــرت  خلق
ــدارد.  حــق می شناســیم، ســازگاری ن
رویارویــی  بــرای  امامیــه  شــیعه 
بــا ایــن فکــر بســیار بازدارنــده، 
ــه  ــاک ک ــخیف و خطرن ــیب زا، س آس
از آن خیلــی ملزومــات عجیــب و 
ــدل را  ــئله ع ــد، مس ــی درمی آی غریب
جــزء اصــول دیــن قــرار داده اســت.

بنابرایــن مســئله ســعادت و شــقاوت 
کامــًا هماهنــگ بــا ســاختار و اختیار 
زمینه هــای  البتــه  اســت.  انســان 
ســعادت و شــقاوت در بســتر تاریــخ 
بســته  جمعــی  اراده هــای  روی 
ــی  ــدادش، بعض ــه در امت ــود ک می ش
بیشــتر  خانواده هــا  و  نســل ها 
و  هســتند  ســعادت  معــرض  در 
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برخــی بیشــتر در معــرض شــقاوت.

در مــورد زمینه هــا کــه از ســویی 
ــر  ــت و از ســوی دیگ ــیر تربی در مس
نســل های  بــه  وراثــت  مســیر  در 
ــه  ــه البت ــود، ک ــل می ش ــدی منتق بع
بیشــتر  وراثــت  از  تربیــت  تأثیــر 
ــی  ــط اجتماع ــم محی ــد ه ــت، بع اس
و ســازوکارهای اجتماعــی و اینهــا 
همــه مؤثــر هســتند؛ ولــی هیچ کــدام 
و  اختیــار  هیچ شــرایطی  تحــت 
انتخــاب شــخص را منحــل نمی کنــد.

ضمــن اینکــه فرامــوش نکنیم کســانی 
ــه ســعادت برایشــان بیشــتر  کــه زمین
تمام تــر  برایشــان  حجــت  بــوده، 
اســت و بــار مسئولیتشــان ســنگین تر. 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــانی ک ــل کس در مقاب
تربیتــی یــا محیــط یــا وراثتــی زمینــه 
شــقاوت برایشــان فراهــم اســت، 
ــز بیشــتر برایشــان  ــه مغفــرت نی زمین
آن قــدر  گاهــی  و  اســت  فراهــم 
ــزء  ــه ج ــت ک ــاد اس ــه زی ــن زمین ای
مــورد  و  می شــوند  مســتضعفین 
می گیرنــد. قــرار  فــراوان  لطــف 

خانــواده  یــک  در  کــه  شــخصی 
ــا کســی کــه  مؤمــن بــه دنیــا آمــده ب
در یــک خانــواده ازهم پاشــیده پــر از 
ــادر  ــدر و م ــت و از پ ــاه و معصی گن
ــا یکدیگــر  ــد شــده، ب ــی متول آن چنان
تفــاوت دارنــد. کســی کــه در آن 
ــد،  ــا می آی ــه دنی ــن ب ــواده مؤم خان
بــه خاطــر برخــورداری اش از فضــل 
الهــی، مســئولیتش هــزاران برابــر 
ــی  ــل کس ــت. در مقاب ــنگین تر اس س
کــه در وضعیــت بــدی بــه دنیــا 
ــد. ــان تر می گیرن ــر او آس ــد، ب می آی

کتابی برای پاسخگویی به 
شبهات در مورد عدل الهی

ــار  ــن آث ــت در بی ــود گف ــاید بش ش
حضــرت عامــه مطهــری از نظــر 
ــه در میدان گشــایی و راهگشــایی  رتب
ســؤاالت  بــه  پاســخگویی  و 
ــزء  ــی ج ــدل اله ــاب ع ــف، کت مختل
برترین هــا باشــد. اگرچــه متنــش 
افــق  ولــی  اســت،  روان  خیلــی 
مباحــث و ســطحش بســیار بــاال 
اســت و جــزء کتاب هایــی اســت 
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ــد. ــم می خواه ــوب ه ــتاد خ ــه اس ک

بــا  بــرای مواجهــه  ایشــان  البتــه 
می خواهنــد  کــه  امــت  تنبلــی 
ــود  ــتباهات خ ــا و اش عقب افتادگی ه
را بــه قضــا و قــدر الهی نســبت دهند، 
کتاب شــریف انســان و سرنوشــت را 
بــا مقدمــه ای فوق العــاده و خواندنــی 
و  انســان  در  امــا  اســت.  نوشــته 
ــوید  ــه می ش ــما متوج ــت ش سرنوش
کــه حضــرت عامــه مطهــری دارای 
منظومــه فکــری منســجم و نــگاه بــه 
ــان  ــه جوان ــف ک ــت. حی ــده اس آین
ــار  ــن آث ــه ای ــه ب ــه مراجع ــا حوصل م
شایســته را ندارنــد. حضــرت عامــه 
مطهــری جامعــه جــوان امــروز مــا را 
خیلــی مــورد لطــف قــرار داده اســت. 
خیلــی پیــش نمی آیــد کــه یــک 
شــخص متناســب بــا زمــان و مــکان 
ــی  ــی را فرش ــب عرش ــودش مطال خ
کنــد و در دســترس قــرار دهــد. خــدا 
ــاب  ــری کت ــه شــهید مطه ــد ک می دان
ــی  ــه حس ــا چ ــان را ب ــان و ایم انس
ــه  ــده ک ــزی می دی ــه چی ــته و چ نوش
ــه و  ــت. دردنام ــته اس ــه نوش این گون

ــای  ــرا ج ــه چ ــت ک ــه ای اس رنج نام
فکــر در میــان مــا خیلی خالی اســت.

أَْهــِل  مِــْن  َكاَن  »َفَمــْن  پــس 
ــْن  ــا، َو َم ــُه بَِه ــَت لَ ــَعاَدةِ َختَْم السَّ
ــُه  ــَقاَوةِ َخَذلْتَ ــِل الشَّ ــْن أَْه َكاَن مِ
ــت  ــننی اس ــد و س ــل قواع ــا«، ذی لََه
کــه در اختیــار انســان ها لحــاظ شــده 
ــا،  ــل« در اینج ــه ی »اه ــت و کلم اس
نکنــد. گمــراه  را  دوســتان  ذهــن 

آیا پندگیرنده ای هست؟

ــَك،  ــى ُحْكِم ِــُروَن، إِلَ ــْم َصائ »ُكلُُّه
َو أَُموُرُهــْم آئَِلــٌة إِلَــى أَْمــرَِك، 
ــْم  تِهِ ــوِل ُمدَّ ــى ُط ــْن َعَل ــْم يَهِ لَ
ــْرِك  ــْض لِتَ ــْم يَْدَح ــْلَطانَُك، َو لَ ُس
ــان  ــه پای ــَك«. نقط ــْم بُْرَهانُ ُمَعاَجَلتِهِ
و رجــوع همــه بــه دســتگاه محاســبه 
ــی  ــه کس ــن زمین ــت. در ای ــی اس اله
جــا نمی مانــد. خــودش هــم  فرمــود: 
»َوَمــا أَْمُرنَــا إِلَّ َواِحــَدٌة َكَلْمــٍح 
جــز  مــا  فرمــان  و  بِالْبََصــرِ؛]۳[ 
یــک بــار نیســت ]آن هــم[ چــون 
آیــه  ایــن  چشــم به هم زدنی«. 
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ــت!  ــب اس ــدر جال ــر چق ــوره قم س
مــا در اینجــا از مــاه خیلــی صحبــت 
عجیبــی  پدیــده  زیــرا  می کنیــم؛ 
این گونــه  قمــر  ســوره  اســت. 
ــاَعُة  ــِت السَّ ــود: »اْقتََربَ شــروع می ش
َوانَْشــقَّ الَْقَمــُر؛]۴[ نزدیــک شــد 
قیامــت و از هــم شــکافت مــاه«.

می خوانیــد،  کــه  را  ادامــه ســوره 
»اْقتََربَــِت  می شــود  معلــوم 
پیامبــر  ظهــور  یعنــی  ــاَعُة«،  السَّ
اعظــم و خاتمیتــی کــه اتفــاق افتــاده 
ــت  ــد قیام ــان می ده ــه نش ــت ک اس
نزدیــک شــده اســت. مــا کلمــه 
دیــد  زاویــه  از  را  دور  و  نزدیــک 
ــت  ــب قیام ــم. خ ــان می گویی خودم
را چطــور محاســبه کنیــم؟ وقتــی 
ــاَعَة  قــرآن می گویــد: »لََعــلَّ السَّ
ــی  ــه می دان ــًا؛]۵[ و چ ــوُن َقريب تَُك
ــا  ــک باشــد« ی ــتاخیز نزدی ــاید رس ش
می فرمایــد:  کلــی  فــرج  راجع بــه 
َونَــَراُه  بَعِیــًدا  يََرْونَــُه  َُّهــْم  »إِن
َقرِيبـًـا؛]۶[ آنــان ]آن[ را دور می بیننــد 
ــد  ــم«، بای ــش می بینی ــا[ نزدیک و ]م
ــدر  ــدا چق ــر خ ــک از نظ ــد نزدی دی

خودمــان. نظــر  از  نــه  اســت؛ 

ــاَعُة« شــکوه اعجــازی  »اْقتََربَــِت السَّ
هــم دارد. بعضــی گمــان می کننــد 
ــال  ــود؛ ح ــر می ش ــق القم ــداً ش بع
آنکــه رخ داده اســت. در چنــد مقالــه 
مطالعــه  مــاه  روی  کــه   خوانــدم 
انشــقاق  کــه  دیده انــد  و  کــرده  
در روی مــاه هســت و مــاه واقعــًا 
اســت. شــده  نیــم  دو  و  جــدا 

ســوره قمــره ۵۵ آیــه دارد کــه در 
ــده اســت:  ــه آم ــن آی ــار ای ــج ب آن پن
ْكــرِ َفَهــْل  ــْرنَا الُْقــْرآَن لِلذِّ »َولََقــْد يَسَّ
ــرآن را  ــًا ق ــرٍ؛]۷[ و قطع كِ ــْن ُمدَّ مِ
ــم؛  ــان کرده ای ــوزی آس ــرای پندآم ب
پــس آیــا پندگیرنــده ای هســت؟«. 
ایــن یــک دعــوت اســت؛ دعــوت بــا 
تأکیــد فوق العــاده کــه می فرمایــد مــا 
قــرآن را روان و شــیرین کردیــم، آیــا 
ــرد؟ ــر را بگی ــن ذک کســی هســت ای
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مهلت دادن خداوند، موجب 
ضعف او نمی شود

ــْم  تِهِ ــوِل ُمدَّ ــى ُط ــْن َعَل ــْم يَهِ »لَ
ــکاران  ــه گناه ــه ب ــْلَطانَُك«؛ هرچ ُس
ســلطنت  شــود،  داده  فرصــت 
لَــْم  »َو  نمی شــود.  تضعیــف  تــو 
ُمَعاَجَلتِهِــْم  لِتَــْرِك  يَْدَحــْض 
ــتاب  ــم ش ــدر ه ــر ق ــَك«؛ ه بُْرَهانُ
تــرک  آنهــا  عقوبــت  مــورد  در 
و  تضعیــف  الهــی  برهــان  شــود، 
ــٌة  ــَك َقائَِم تُ ــود. »ُحجَّ ــل نمی ش باط
ــیب  ــو آس ــت ت ــُض«؛ حج ل تُْدَح
نمی بینــد. »َو ُســْلَطانَُك ثَابِــٌت ل 
ــت  ــت اس ــو ثاب ــلطنت ت ــُزولُ«؛ س يَ
و هیــچ زوالــی نــدارد. »َفالَْويْــُل 
َو  َعنْــَك،  َجنَــَح  لَِمــْن  ائِــُم  الدَّ
َخــاَب  لَِمــْن  الَْخاذِلَــُة  الَْخیْبَــُة 
مِنْــك«؛ بدبختــی بــرای کســی اســت 
ــِم  ــاِن حکی ــدای مهرب ــو خ ــه از ت ک
لطیــِف کریــِم حلیــم چــوب بخــورد. 
خیلــی بــد اســت کــه انســان از حلیــم 
چــوب بخــورد، از کریــم چــوب 
ــورد. ــوب بخ ــم چ ــورد، از رحی بخ

ــرم  ــف و ک ــم و لط ــه حل ــا این هم ب
از خــط بندگــی خــارج می شــویم 
مهلــت  مــا  بــه  خداونــد  بــاز  و 
می دهــد. بازگشــت  امــکان  و 

از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده کنیــم. 
همیــن االن کــه اینجــا نشســته ای، 
می دانیــد کــه چقــدر شــکر دارد؟ 
توبــه  کنیــم،  اســتغفار  می توانیــم 
ــود  ــاح خ ــرای اص ــی ب ــم، قدم کنی
برداریــم. ایــن فرصــت چقــدر شــکر 
ــه نفــس  ــن لحظــه ک دارد؟ اگــر همی
ــود  ــف ش ــه متوق ــک دفع ــد، ی می آی
و دیگــر نیایــد، چــه می کنیــم؟ قــرآن 
ــد: »َرِبّ  ــکاران می گوی ــول گنه از ق
ــا  ــُل َصالًِح ــي أَْعَم ِّ ــوِن لََعل اْرِجُع
ــرا  ــروردگارا، م ــُت؛]۸[ پ ــا تََرْك فِیَم
بازگردانید، شــاید کارهای شایســته ای 
را کــه تــرک کــرده بــودم، بــه جــای 
ــنوند: »َكلَّ  ــواب می ش ــا ج آورم«. ام
ََّهــا َكلَِمــٌة ُهــَو َقائُِلَهــا؛]۹[ هرگــز،  إِن
ایــن ســخنی اســت کــه او می گویــد«. 
ایــن نََفــس خیلــی ارزش دارد، وقــت 
بــرای  اســت  قیمتــی  مــا خیلــی 
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ــی  ــتغفار و بازگشــت و عذرخواه اس
متعــال. خداونــد  درگاه  بــه 

ــا  ــه ی م ــه هم ــد ب ــدوارم خداون امی
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــت فرمای ــق عنای توفی
عالی تریــن  امهــال  ســنت  از 
باشــیم. داشــته  را  بهره مندی هــا 

مباهله، عیدی بزرگ و ناشناخته

والیــی،  مناســبت های  بیــن  در 
اعیــاد  بزرگ تریــن  جــزء  مباهلــه 
اســامی و شــیعه اســت. از یــک 
طــرف غلبــه بــر کفــر بــود و از 
جمــال  درخشــش  دیگــر  طــرف 
علــی ابــن ابــی طالــب )علیــه الســام(.

ــه مباهلــه، عبــارت  در آیــه مربــوط ب
َونَِســاَءنَا  َوأَبْنَاَءُكــْم  »أَبْنَاَءنَــا 
ــاَءُكْم َوأَنُْفَســنَا َوأَنُْفَســُكْم؛]۱۰[  َونَِس
ــان و  ــرانتان و زنانم ــرانمان و پس پس
ــا و  ــک م ــان نزدی ــان و خویش زنانت
ــه  ــده ک ــما« آم ــک ش ــان نزدی خویش
خیلــی عالــی اســت. در مباهلــه جــز 
حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیهــا( زن دیگری 

نبــوده و هیــچ ســنی نگفتــه اســت که 
ــا  ــر ب ــران پیامب ــه همس ــن قضی در ای
ــئله  ــدر مس ــد. آن ق ــراه بوده ان او هم
اســت  بــوده  باعظمــت  بــزرگ و 
نداشــته اند. تحریــف  امــکان  کــه 

ــا  ــد ت ــن کلمــات کار کنی ــا ای ــد ب بای
بــه دیگــران بفهمانیــد »أَنُْفَســنَا« غیــر 
از امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( نیســت. 
صبــح کــه حضــرت می خواســتند 
ــت  ــه حرک ــدان مباهل ــمت می ــه س ب
ــگ  ــد و آن درن ــی دارن ــد، درنگ کنن
یمانــی  کســاء  ماجــرای  هــم 
اســت کــه در همــان زمــان هــم 
می شــود]۱۱[  نــازل  تطهیــر  آیــه 
مباهلــه  مقدمــات  همــه  اینهــا  و 
ــی  ــاء یمان ــتان کس ــوده اســت. داس ب
ــت  ــاء در حقیق ــت. کس ــب اس عجی
اســت. عــرش  این جهانــی  نمــاد 
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منابع و مآخذ

]۱[. فاطر: ۴۵.

]۲[. آل عمران: ۱۷۸.

]۳[. قمر: ۵۰.

]۴[. همان: ۱.

]۵[. احزاب: ۶۳.

]۶[. معارج: ۶ـ۷.

]۷[. قمر: ۱۷ و ۲۲ و ۳۲ و ۴۰ و ۵۱.

]۸[. مؤمنون: ۹۹.

]۹[. همان.

]۱۰[. آل عمران: ۶۱.

]۱۱[. آيه ۳۳ سوره احزاب.
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