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ــْم  تِهِ ــوِل ُمدَّ ــى ُط ــْن َعَل ــْم يَهِ »لَ
ــْرِك  ــْض لِتَ ــْم يَْدَح ــْلَطانَُك، َو لَ ُس
ــَك َقائَِمٌة  تُ ــَك ُحجَّ ــْم بُْرَهانُ ُمَعاَجَلتِهِ
ــٌت ال  ِ ــْلَطانَُك ثَاب ــُض َو ُس ال تُْدَح
ائـِـُم لَِمــْن َجنَــَح  يَــُزوُل َفالَْويْــُل الدَّ
َعنْــَك َو الَْخیْبَــُة الَْخاذِلَــُة لَِمــْن 
ــَقى  ــَقاُء الْْش ــَك َو الشَّ ــاَب مِنْ َخ
َفــُه  لَِمــِن اْغتَــرَّ بـِـَك َمــا أَْكثَــَر تََصرُّ
َدُه  ــَردُّ ــَوَل تَ ــا أَْط ـِـَك َو َم ِــى َعَذاب ف
ــُه  ــَد َغايَتَ ــا أَبَْع ــَك َو َم ِ ــى عَِقاب ِ ف
مِــَن الَْفــَرِج َو َمــا أَْقنََطــُه مِــْن 
مِــْن  َعــْدال  الَْمْخــَرِج  ُســُهولَةِ 
ــا  ــهِ َو إِنَْصاف ــوُر فِی ـِـَك ال تَُج َقَضائ
ــهِ«. ــُف َعَلیْ ــَك ال تَِحی ــْن ُحْكِم مِ

ســاالر  و  ســید  ســوگواری  ایــام 
اباعبــداهلل  حضــرت  شــهیدان، 
الحســین )علیــه الســام( را بــه محضــر 
مقــدس موالیمــان حضــرت بقیــت  اهلل 
الشــریف(  فرجــه  تعالــی  اهلل  )عّجــل  االعظــم 
ــدوارم  ــم. امی ــرض می کن ــلیت ع تس

محــّرم  مــاه  گذشــته ی  ایــام  از 
در توســل بــه عنایــات حضــرت 
اباعبــداهلل )علیــه الســام( بهــره ی وافــر 
بــرده باشــید و در ادامــه هــم از ایــن 
ــا  ــم بهره هــای بیشــتری ب فیــض عظی
لطــف خــدای متعــال داشــته باشــید.

خداوند، حلیم است؛ نه صبور

چهــل  مــا،  ســخن  موضــوع 
صحیفــه ی  دعــای  ششــمین  و 
ــه فــرازی  ــود. ب مبارکــه ی ســجادیه ب
ــدم. ــما خوان ــرای ش ــه ب ــیدیم ک رس

نکتــه ی حقیقتــًا خیلــی جالــب و 
و  اعجاب برانگیــز  و  شــوق انگیز 
گذشــته  جلســه ی  خوف انگیــز 
کــه بــه آن پرداختیــم، مهلت دهــی 
حضــرت حــق بــه گناهــکاران و 
ســتم کاران  و  جبــاران  و  معتدیــن 
اســت. امــام )علیــه الســام( بــه اینجــا 
کــه رســیده اســت، دائــم بــه آن 
ــه  ــا را ب ــهمی از دع ــردازد و س می پ
ــت. ــاص داده اس ــئله اختص ــن مس ای



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــی  ــی عجیب ــال، مهلت ده خــدای متع
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاِن کلم دارد و ج
ــی  ــه حت ــت و فرصــت دادن ـ ک مهل
بــرای برخــی خوبــان و بــزرگان هــم 
قابــل تحمــل نیســتـ  حــرف، فراوان 
اســت و حکایــت از حلــم الهــی دارد. 
مــا در مــورد خــدای متعــال، از تعبیــر 
حلــم اســتفاده می کنیــم. تعبیــر صبــر 
در مــورد حضــرت حــق اســتفاده 
ــی  ــی انفعال ــه حالت ــود؛ چراک نمی ش
مصائــب  و  دشــواری ها  برابــر  در 
ــم از  ــی ه ــت واژگان ــت. از جه اس
گیاهــی بــه همیــن نــام گرفتــه شــده 
ــورد  ــت. در م ــخ اس ــیار تل ــه بس ک
منــازل  طی کننــدگان  و  ســالکان 
کمــال، از کلمــه ی صبــر اســتفاده 
ــت  ــرای ایشــان فضیل ــه ب می شــود ک
اســت. مراتــب باالتــر صبــر هــم 
ــا صبــر  همچنــان صبــر اســت، امــا ب
جمیــل نامیــده می شــود و بیانگــر 
صبــری اســت کــه همــراه بــا گایــه 
نباشــد. خــدای متعــال در آیــه ی 
ــس  ــًا؛]۱[ پ ــًرا َجِمی ــْر َصبْ ِ »َفاْصب
صبــر کــن، صبــری نیکــو« همیــن را 
از بنــدگان خواســته اســت. در مــورد 

انســان کامــل نیــز صبــر جمیــل معنــا 
ــال،  ــدای متع ــورد خ ــا در م دارد؛ ام
ــه  ــه کار نمــی رود. ب ــر ب کلمــه ی صب
همیــن جهــت خــدای متعــال وصفــی 
ــدارد و اگــر هــم  ــر ن ــوان صاب ــا عن ب
ــد  ــود، بای ــتفاده ش ــه اس ــن کلم از ای
ــای  ــه شــود. در دع ــم ترجم ــه حلی ب
ــا  ــم: »ي ــم می گویی ــر ه ــن کبی جوش
ــُل«  ــه »ال يَْعَج ــُل« ک ــًا ال يَْعَج َحلیم
می کنــد. ترجمــه  را  حلــم  آن 

ــه  ــخصیتی ب ــر ش ــان از نظ ــر انس اگ
ــار  ــر رفت ــه در براب ــد ک ــی برس جای
ــا  ــد، ب ــته باش ــم داش ــب، حل نامناس
صفــت حلیــم خوانــده می شــود. 
حلــم یــک ظرفیت اســت کــه در برابر 
رفتار هــای نامناســب و جاهانــه قرار 
ــرد و باعــث می شــود شــخص  می گی
در عقوبــت معتــدی و گناهــکار و 
ســتمگر شــتاب نکنــد. صبــر دایره اش 
وســیع تر اســت و صبــر بــر مصیبــت 
ــرد. ــر می گی ــم در ب ــت را ه و طاع

در برخــی مــوارد ایــن حلــم بــه عفــو 
کشــیده می شــود و در بعضــی مــوارد 
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بــه انتقــام؛ امــا آنچــه در ذاتــش 
ــت.  ــتاب اس ــدم ش ــن ع ــت، همی اس
ــب  ــار نامناس ــم، رفت ــخاص حلی اش
عقوبــت  در  و  می کننــد  هضــم  را 
شــتاب نمی کننــد؛ امــا ممکــن اســت 
عقوبــت کنــد یــا ببخشــد. وقتــی بــه 
لطــف خــدای متعــال از ایــن ظرفیــت 
ــت،  ــا داش ــر ج ــدید، اگ ــد ش بهره من
شــخص مقابــل را ببخشــید و چنانچه 
ــد. ــت کنی ــت، او را عقوب ــا نداش ج

ــرت  ــه حض ــق ب ــق متعل ــم مطل حل
حــق و جــزء اســماء الحســنی اســت 
ــا  ــام( در اینج ــه الس ــجاد )علی ــام س و ام
می دهنــد.  شــرح  را  اســم  ایــن 
قبــل  مقــداری  از  کــه  جماتــی 
ــرت  ــم حض ــام حلی ــد، ن ــت ش قرائ
ــد.  ــرح می ده ــا ش ــرای م ــق را ب ح
ایــن صفــت جــزء صفــات جمالیــه ی 
در  کــه  اســت  حــق  حضــرت 
ــت. ــده اس ــم آم ــه ه ــرآن و ادعی ق

توقــع اســت کــه انســان مؤمــن، 
ســهم خــود را از ایــن نــام حضــرت 
ــان  ــر انس ــد. اگ ــراوان گردان ــق ف ح

بــه خافــت از ایــن صفــت ارجمنــد 
ســهم ببــرد، هــم خــودش رشــد 
محیــط  می توانــد  هــم  و  می کنــد 
اطــراف خــود را رشــد دهــد و هــم 
خــودش و دیگــران از بســیاری از 
آفــات در امــان می ماننــد. انســان 
حلیــم در همیــن دنیــا بهشــت را 
ــان  ــل، انس ــد. در مقاب ــه می کن تجرب
ــه  ــه خــودش و هــم ب عجــول هــم ب
دیگــران ضربــه می زنــد و رشــد 
خــودش و رشــد محیط هــای مرتبــط 
می شــود.  آســیب  گرفتــار  او،  بــا 
مخصوصــًا  ـ  مــادر  و  پــدر  اگــر 
کمــی  بهــره ی  حلــم،  از  ـ  مــادر 
داشــته باشــند، فراینــد تربیــت دچــار 
ــوش  ــود. خ ــدی می ش ــاالت ج اخت
بــه ســعادت فرزندانــی کــه پــدر 
و مــادر حلیــم دارنــد! بهره منــدی 
ســفارش  هــم  صفــت،  ایــن  از 
شــده و هــم راهکار هایــی بــرای 
ــًا  ــه عمدت ــت ک ــده اس ــه ش آن ارائ
برمی گــردد.  ِخــَرد  پــرورش  بــه 
یکــی از اولیــن نشــانه های رشــد 
اســت. حلــم  عقلــی،  توســعه  و 
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حلم مؤمن، سایه ای از حلم 
الهی است

وقتــی ایــن عنــوان در مــورد خــدای 
متعــال بــه کار مــی رود، آن مقــدار از 
ــورد انســان ها  ــه در م ــن صفــت ک ای
بــا انفعــال همــراه اســت نیــز تســبیح 
در  حلــم  و  می شــود  تقدیــس  و 
در  فقــط  متعــال  خــدای  مــورد 
جنبــه ی مثبــت و فعــال خــود معنــی 
ــدرت  ــا ق ــرا اینج ــد؛ زی ــدا می کن پی
ــود دارد؛  ــق وج ــم مطل ــق و عل مطل
ــق وجــود دارد. ــم مطل در نتیجــه حل

ــه  ــت ک ــور اس ــا این ط ــورد م در م
ــادر و  ــم و ق ــوارد حلی ــی م در برخ
ــا  ــم از جف ــی ه ــتیم؛ یعن ــم هس عال
هــم  و  هســتیم  باخبــر  نــاروا  و 
ــه  ــی ب ــی وقت ــت. ول ــر عقوب ــادر ب ق
می بینیــم  برمی گردیــم،  خودمــان 
مجــازات،  بــر  مــا  قــدرت  کــه 
ــاید  ــا ش ــت و م ــق نیس ــدرت مطل ق
یک دهــم از جفــای صورت گرفتــه 
را نتوانیــم مجــازات کنیــم. حتــی 
ــم  ــم، می فهمی ــت کنی ــر بیشــتر دق اگ

کــه علــم مــا قاصــر و ناچیــز اســت.

گاهــی می توانیــم بــه میــدان برویــم و 
بــر ســر فــرد، فریــادی بزنیــم یــا بــه 
او لطمــه ای وارد کنیــم، امــا خودمــان 
ــه  ــت ب ــم. در حقیق ــگاه می داری را ن
خاطــر قصــور در قــدرت، حلــم هــم 
قاصــر اســت و حتــی ممکــن اســت 
از جهاتــی مبتنــی بــر عواطــف و 
حالــت انفعالــی داشــته باشــد؛ ماننــد 
ــار  ــورد رفت ــان در م ــه انس ــی ک جای
فرزنــد خــود حلــم دارد. ممکــن 
ــورزد،  ــم ب ــی شــخص حل اســت حت
امــا قــدرت بــر عقوبــت نداشــته 
ــی دارد  ــت باطن ــی ظرفی ــد؛ یعن باش
او  می توانســتم  اگــر  می گویــد  و 
ــاز هــم عقوبــت  ــم، ب را مجــازات کن
ــت او  ــن اس ــا ممک ــردم. اینج نمی ک
ایــن عقوبــت را بــه دنیــا یــا آخــرت 
موکــول کنــد کــه در ایــن صــورت از 
کرامــت حلــم فاصلــه گرفتــه اســت. 
گاهــی برخــی در دنیــا هیــچ واکنشــی 
ــه  ــی را ک ــا حق ــد، ام ــان نمی دهن نش
ــت  ــرای قیام ــده، ب ــان ایجادش برایش
می گذارنــد و آنجــا ایــن حــق را 
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مطالبــه می کننــد. در مــورد حضــرت 
حــق تعالــی هیــچ یــک از ایــن مــوارد 
ــن  نیســت. آنچــه در شــخصیت مؤم
دیــده می شــود، ســایه ای از حلــم 
الهــی اســت کــه بــه مؤمــن، عــزت و 
شــخصیت و شــوکت و نفــوذ کلمــه 
و  صیانــت  و  اجتماعــی  اعتبــار  و 
ــر  ــی اگ ــد. حت ــه ی رشــد می ده زمین
ــل  ــال، مراح ــب کم ــان در مرات انس
خیلــی بــاال را طــی کــرده باشــد، بــاز 
هــم حلــم او در مــورد حضــرت حــق 
ــبیح. ــا تس ــر ب ــی رود، مگ ــه کار نم ب

حلمــی کــه در مــورد حضــرت حــق 
ــادر  ــم و ق ــم علی ــه می شــود، حل گفت
و حلیــِم مطلــق اســت. قبــل از اینکــه 
ــود و از  ــت ش ــب معصی ــرد مرتک ف
ــد،  ــاه می کن ــت گن ــه نی ــه ای ک لحظ
در  می توانــد  مجازات هــا  تمــام 
ــورد  ــا م ــود، ام ــال ش ــورد او اِعم م
حلــم خــدای متعــال قــرار می گیــرد. 
حلــم الهــی از هــر نــوع نقصــی 
ــال  ــدای متع ــه خ ــرا اســت؛ چراک مب
ــق اســت  ــر مطل ــق و خبی ــم مطل علی
و بــه مبانــی و مبــادی و امتــداد و 

ــم الهــی  ــاه آشــنا اســت. حل ــار گن آث
هــم  قــدرت  نقــص  از  همچنیــن 
ــر اراده ی  ــرا در براب ــت؛ زی ــرا اس مب
ــچ مانعــی وجــود  حضــرت حــق هی
ــی و  ــان تأن ــی هم ــم اله ــدارد. حل ن
تأخیــر در عقوبــت اســت کــه خیلــی 
ــود. در  ــو می ش ــه عف ــر ب ــا منج جا ه
ــم  ــاءاهلل حل ــن، ان ش ــه ی مؤمنی جامع
ــود.  ــی  ش ــو اله ــه عف ــر ب ــی منج اله
ــال  ــدای متع ــا از خ ــع م آرزو و توق
ــا مغــرور نیســتیم و  ــن اســت. م همی
ــدای  ــوی خ ــود را از س ــازات خ مج
او  اگــر  می دانیــم.  حــق  متعــال، 
ــا  ــت؛ ام ــادل اس ــد، ع ــازات کن مج
خــدای  کــه  نمی شــود  باورمــان 
متعــال بخواهــد مــا را مجــازات کنــد 
و بگوییــم خــدای متعــال بعــد از گناه 
بــه مــا فرصــت و عمــر داد تــا بعــداً 
ــاور مــا ایــن  مــا را مجــازات کنــد. ب
ــا  ــه م ــال ب ــدای متع ــه خ ــت ک اس
ــم و  ــه کنی ــا توب ــد ت ــت می ده فرص
ــوار  ــه را هم ــودش راه توب ــی خ حت
الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن  می کنــد. 
ــذاب را  ــان ع ــل جری ــای کمی در دع
تشــریح می کنــد، امــا می فرمایــد: 
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ــنُّ بـِـَك َو اَل أُْخبِْرنـَـا  »َمــا َهَكــَذا الظَّ
بَِفْضلـِـَك«؛ مــن در مــورد تــو چنیــن 
گمانــی نــدارم و چنیــن خبــری بــه ما 
داده نشــده اســت. آن چیــزی کــه مــا 
از آن باخبــر هســتیم، َکــَرم تــو اســت.

ــاب  ــده در ب ــک قاع ــورت ی ــه ص ب
وقتــی  همیشــه  الحســنی،  اســماء 
ــک  ــق بشــری داده می شــود و ی تطبی
صفــت بــه صــورت مشــترک بیــن مــا 
ــود،  ــتفاده می ش ــال اس ــدای متع و خ
قطعــًا همــراه بــا تســبیح اســت. مثــًا 
مــا فهــم خودمــان از علــم را توســعه 
ــال  ــورد خــدای متع ــم و در م می دهی
ــد  ــًا بای ــا حتم ــم، ام ــه کار می بری ب
بگوییــم. در مــورد  »ســبحان اهلل« 
حلــم هــم همین طــور اســت و هیــچ 
انفعالــی در حلــم الهــی نیســت. حلــم 
الهــی تــا جایــی ادامــه دارد کــه حتــی 
ــه از  ــا آنک ــا، ب ــان و انبی برخــی مؤمن
ــن  ــد، از ای ــر دارن ــرده خب ــت پ پش
حلــم و مهلــت دادن بــه اعجــاب 
ــد می شــود.  ــد و فریادشــان بلن می آین
نمی کننــد،  اعتــراض  انبیــا  البتــه 

ــدا  ــه خ ــوند ک ــرار می ش ــی بی ق ول
تــا چــه زمانــی می خواهــد حلــم 
ــن  ــی از حلیم تری ــد. یک ــته باش داش
ــام(  ــه الس ــوح )علی ــرت ن ــران، حض پیامب
ــوت  ــام دع ــال ای ــه ۹۵۰ س ــت ک اس
او اســت. ایشــان بــه خداونــد عرضــه 
ِّــي َدَعــْوُت َقْومـِـي لَیـْـًا  مــی دارد: »إِن
ــي إاِلَّ  ِ ــْم ُدَعائ ــْم يَِزْدُه ــاًرا َفَل َونََه
ــوم خــود را شــب  ــن ق ــَراًرا؛]۲[ م ِ ف
دعــوت  و  کــردم  دعــوت  روز  و 
ــزود«.  ــان نیف ــر گریزش ــز ب ــن ج م
ــم، از  ــوت می کن ــتر دع ــه بیش هرچ
ــد  ــد. بع ــه می گیرن ــتر فاصل ــن بیش م
و  می دهــد  ادامــه  حضــرت  هــم 
می فرمایــد مــن آشــکارا و پنهانــی 
ــا جــواب  ــردم، ام ــوت ک ــا را دع آنه
ــرت  ــه حض ــت ک ــا اس ــد. آنج ندادن
نفریــن می کنــد و نفریــن ایشــان 
ــرت در  ــد. حض ــت می کن ــم اصاب ه
ــه  ــد ک ــم می کنن ــتداللی ه ــا اس انته
ــْم  ــَك إِْن تََذْرُه َّ ــت. »إِن ــب اس جال
ــان  ــو آن ــر ت ــاَدَك؛]۳[ اگ ــوا عِبَ يُِضلُّ
را باقــی گــذاری، بندگانــت را گمــراه 
کــه  نیســت  این گونــه  می کننــد«. 
حضــرت نــوح )علیــه الســام( در این مقطع 
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ــد  ــا می گوی ــد؛ ام ــته باش ــه داش گای
دیگــر وظیفــه ی مــن تمــام شــد.

ــا انتهــا از یــک  ــا از ابتــدا ت خــط انبی
منظــر، همــه اش جلــوه ی حلــم الهــی 
ــی  ــم اله ــد حل ــر بخواهی اســت و اگ
را ببینیــد، بایــد تاریــخ ســتمگران 
و فرعــون و عــاد و ثمــود و ... را 
پیامبــران  مقابــل  خــط  بخوانیــد. 
ــت  ــتم و لجاج ــغول س ــواره مش هم
و ضالــت بــوده  و فرســتادگان حــق 
در  می کرده انــد.  اذیــت  را  تعالــی 
برابــر تمــام ایــن جریــان، آنچــه 
ــی  ــم اله ــد، حل ــی می کن ــًا تجل دائم
ــن  ــه نفری ــال ب ــدای متع ــت. خ اس
امــا  می دهــد؛  جــواب  پیامبــرش 
و  دعــوت  ســال   ۹۵۰ از  بعــد 
پــس از اتمام حجــت. اینکــه ایــن 
ــًا  ــت، اص ــه اس ــت چگون اتمام حج
در ذهــن مــن و شــما نمی گنجــد.

تمام اسماء الحسنی را در اسم 
حلیم می توان دید

ــی و  ــم اله ــی، عل ــم اله ــای حل مبن
قــدرت الهــی اســت. اگــر ســتمکاران 
فرصــت پیــدا کننــد، بــه ُملــک و 
ــی  ــت اله ــان و حج ــلطنت و بره س
ــم  ــون عل ــود. چ ــیبی وارد نمی ش آس
و قــدرت خــدای متعــال، مطلــق 
اســت، حلــم او هــم مطلــق و فراگیــر 
ــف  ــن، لط ــر ای ــاوه ب ــود. ع می ش
ــق  ــرت ح ــم حض ــت و کری و محب
در  اوصــاف  ایــن  و  هــم هســت 
ــای  ــود. رد پ ــده می ش ــم چی ــار ه کن
تمــام اســماء الحســنی در حلــم دیــده 
ــم اســت؛  ــی خــدا حلی می شــود؛ یعن
چــون علیــم اســت و خبیــر اســت و 
قدیــر اســت و قــوّی اســت و عزیــز 
اســت و لطیــف اســت و رحمــان 
اســت و رحیــم اســت و کریــم اســت 
و عُفــّو اســت و غفــور اســت و ... لذا 
در بیــن اســمای الهــی، حلیــم خیلــی 
ــا  خــاص اســت. مخصوصــًا وقتــی ب
اوصــاف دیگــر ترکیــب می شــود. 
ــم  ــا حلی ــد: »ی ــت می گویی ــک وق ی
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ــک  ــا دارد و ی ــک معن ــم« ی ــا کری ی
وقــت در مــورد دشــمنان حــق تعالــی 
دیگــری  معنــای  کــه  می گوییــد 
دارد. برخــی از ایــن ترکیب هــا در 
ــم  ــه )علیه ــه ی ائم ــم و ادعی ــرآن کری ق
ــن  ــم ممک ــی ه ــده و برخ ــام( آم الس

اســت توســط اســتادان ایــن فــن 
ــما  ــن و ش ــود. م ــه ش ــه کار گرفت ب
همــواره بایــد »يــا حلیــم يــا كريــم« 
بگوییــم؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه 
ــا فرصــت  ــه م ــم ب ــد می گویی خداون
داده ای، امــا ایــن فرصــت ذیــل مکــر 
ــو اســت  ــَرم ت ــل َک ــو نیســت و ذی ت
برگردیــم. مــا  کــه  می خواهــی  و 

ــه  ــه ب ــک صفح ــدود ی ــرت ح حض
کــه  می پردازنــد  مســئله  همیــن 
شــوق انگیز  و  الهام بخــش  خیلــی 
و پیش برنــده و بیدارکننــده اســت. 
حضــرت، هــم بــه بخــش شــوق انگیز 
آن  انــذاری  بخــش  بــه  هــم  و 
پرداخته انــد؛ آنجــا کــه می گویــد: 
ــاَواَك«.  ــْن نَ ــرٌِض لَِم ــَك ُمْعتَ »ِحْلُم
ــى  ــد: »َحتَّ ــد و می گوی ــر می آی جلوت
ُجوعِ«؛  تُْهــْم أَنَاتُــَك َعــِن الرُّ لََقــْد َغرَّ

ــو  ــه ت ــد ک ــم و رو بودن ــه بی چش چ
مهلــت دادی تــا برگردنــد؛ ولی همین 
مهلــت را بهانــه ای بــرای فاصلــه 
ــن  ــه ای ــد. البت ــتر کردن ــن بیش گرفت
ــا هــم می خــورد.  ــه م ــه ب ــد جمل چن
ــوا إِلَــى  ــْم لِیَفِیئُ ــَت بِهِ َّیْ ََّمــا تََأن »َو إِن
ــَدَوامِ  ِ ــًة ب ــْم ثَِق ــرَِك، َو أَْمَهْلتَُه أَْم
ــه آنهــا مهلــت دادی  ــو ب ــِكَك«؛ ت ُمْل
ــه  ــه ب ــتی ک ــد و می دانس ــا برگردن ت
نمی خــورد.  ضربــه ای  تــو  ُملــک 
تــا آنجــا می رســد کــه می گویــد: 
ــَك،  ــى ُحْكِم ِــُروَن، إِلَ ــْم َصائ »ُكلُُّه
َو أَُموُرُهــْم آئَِلــٌة إِلَــى أَْمــرَِك«؛ 
خــارج  تــو  حکــم  از  هیچ کــس 
نیســت و همــه در تمــام شــرایط 
ــد  ــرار می گیرن ــو ق ــم ت ــت حک تح
ــم  ــو خت ــه ت ــه ی کارهایشــان ب و هم
ایــن  می فرمایــد  بعــد  می شــود. 
ــه آنهــا می دهــی،  طــول مــدت کــه ب
ســلطنت تــو را سســت نمی کنــد 
و برهــان و حقانیــت دیــن تــو و 
ــت  ــن عــدم معاجل ــو در ای صــراط ت
ــت، آســیب  ــرک شــتاب در عقوب و ت
ال  َقائَِمــٌة  تُــَك  »ُحجَّ نمی بینــد. 
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تُْدَحــُض، َو ُســْلَطانَُك ثَابِــٌت ال 
يَــُزوُل«؛ حجت تو ایســتاده و مســتقر 
بین رفتنــی  از  و  اســت  اســتوار  و 
ــت اســت  ــو ثاب نیســت و ســلطنت ت
نــدارد. راه  زوالــی  هیــچ  آن  در  و 

حــاال کــه این طــور شــد، بیچارگــی و 
بدبختــی متوجــه چــه کســی اســت؟ 
»َفالَْويْــُل  می فرماینــد:  حضــرت 
ائـِـُم لَِمــْن َجنـَـَح َعنـْـَك«؛ عــذاب  الدَّ
و بدبختــی دائــم بــرای کســی اســت 
کــه از تــو روی برگردانــد. ویــل 
ــت  ــادن از رحم ــای دور افت ــه معن ب
ــذاب  ــت و ع ــدن در نکب ــرق ش و غ
اســت. اگــر جایــی در قــرآن کریــم از 
کلمــه ی »ويــل« نســبت بــه جماعتــی 
اســتفاده شــود، بــزرگان مــا اســتنباط 
گنــاه  آنــان،  گنــاه  کــه  کرده انــد 
کبیــره بــوده، چراکــه بــه آن وعــده ی 
ــُة  عــذاب داده شــده اســت. »َو الَْخیْبَ
الَْخاذِلَــُة لَِمــْن َخــاَب مِنْــَك، َو 
ــَقاُء الْْشــَقى لَِمــِن اْغتـَـرَّ بـِـَك«؛  الشَّ
ــی،  ــدای حلیم ــن خ ــود چنی ــا وج ب
ــود،  ــدی ش ــار ناامی ــر کســی گرفت اگ

بــه تمــام معنــا شکســت خــورده و از 
نصــرت الهــی محــروم شــده اســت. 
ــه از  ــای کلم ــام معن ــه تم ــی ب بدبخت
ــه  ــی را ک ــه مهلت ــت ک ــی اس آِن کس
ــه  ــقوط آزاد ب ــرای س ــو داده ای، ب ت
ــر  ــرد و ب ــه کار گی ــم ب ــاق جهن اعم
گنــاه و ســتم خــود اضافــه کنــد.

حضــرت اینجــا وارد فضــای دیگــری 
»َمــا  می فرماینــد:  و  می شــوند 
ــا  ـِـَك َو َم ِــى َعَذاب ــُه ف َف ــَر تََصرُّ أَْكثَ
ـِـَك«؛ ایــن  ِــى عَِقاب َدُه ف ــَردُّ ــَوَل تَ أَْط
ــذاب  ــه ع ــه خــود را ب انســان چگون
گســترده ی تــو مبتــا می کنــد! چطــور 
ایــن انســان از یــک منــزل عقوبــت به 
منــزل دیگــر عقوبــت جلــو مــی رود! 
ــَرِج«؛  ــَن اَلَْف ــُه مِ ــَد َغايَتَ ــا أبَْع »َو َم
ایــن انســان چقــدر خــود را از فــرج 
کــرده  دور  نجــات  و  گشــایش  و 
ــُهولَةِ  ــْن ُس ــُه مِ ــا أَْقنََط اســت! »َو َم
الَْمْخــَرِج«؛ چقــدر بایــد ایــن انســان 
ناامیــد باشــد! »َعــْدال مـِـْن َقَضائـِـَك 
َو إِنَْصافــا مِــْن  ال تَُجــوُر فِیــهِ 
ُحْكِمــَك ال تَِحیــُف َعَلیْــهِ« خطــاب 
بــه خــدای متعــال بیــان مــی دارد اگــر 
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ــی  ــی و مجــازات کن ــت کن ــو عقوب ت
ــن  ــی، عی ــذالن کن ــار خ و او را گرفت
عــدل و انصــاف اســت. اگــر بــه ازای 
ــراد،  ــن اف ــم ای ــال ظل ــا صــد س ده ی
کنــی،  میلیارد هــا ســال عذابشــان 
ــا  ــرا ب ــت؛ زی ــاف اس ــم انص ــاز ه ب
ــام  ــق اع ــادر مطل ــق و ق ــم مطل کری
جنــگ کرده انــد. ایــن عذاب هــای 
دنیــوی چیــزی نیســت، اصــل ماجــرا 
آن طــرف اســت کــه تمام شــدنی 
نیســت. اینجــا شــما اعــام می کنیــد: 
ــهِ،  ــوُر فِی ِــَك ال تَُج ــْن َقَضائ »َدال مِ
َو إِنَْصافــا مـِـْن ُحْكِمــَك ال تَِحیــُف 
ــه  ــاز ب ــام، نی ــن اع ــه ای ــهِ« ک َعَلیْ
دارد. ســجادیه  بصیــرت  و  فهــم 

»َفَقــْد َظاَهــْرَت الُْحَجــَج«؛ خدایــا! تو 
حجت هــای خــود را پشــت ســر هــم 
آوردی و برهــان پشــت ســر برهــان و 
بیــان پشــت ســر بیــان آوردی و فهــم 
مخاطــب را هــم در ایــن بیــن لحــاظ 
ــچ  ــَذاَر«؛ هی ــَت الْْع ــردی. »َو أبَْلیْ ک
ــرای عــذر باقــی نگذاشــتی.  جایــی ب
ْفــَت  ْمــَت بِالَْوعِیــِد َو تََلطَّ »َو َقــْد تََقدَّ
فـِـى التَّْرغِیــِب َو َضَربـْـَت الْْمثَــالَ«؛ 

ــل  ــه عم ــان ب ــب آن ــام ترغی در مق
ــه  ــدر لطیفان ــح و بازگشــت، چق صال
آنــان را بــه توبــه و اصــاح ترغیــب 
ــْرَت َو أَنـْـَت ُمْســتَِطیٌع  کــردی. »َو أَخَّ
لِلُمَعاَجَلــةِ، َو تََأنَّیـْـَت َو أَنـْـَت َملـِـىٌء 
ــان  ــتی آن ــو می توانس ــاَدَرِة«؛ ت بِالُْمبَ
را فــوراً عــذاب کنــی، امــا بــه تأخیــر 
انداختــی و تأنــی کــردی. »لـَـْم تَُكــْن 
ــا  ــَك َوْهن ــزا َو ال إِْمَهالُ ــَك َعْج أَنَاتُ
ــًة«؛ ایــن مهلــت  َو ال إِْمَســاُكَك َغْفَل
و فرصــت دادن نــه از ســر عجــز بــود 
ــر  ــه از س ــف و ن ــر ضع ــه از س و ن
ــَداَراًة«؛  ــاُرَك ُم ــت. »َو ال انْتَِظ غفل
ایــن مهلتــی کــه دادی از ســر مــدارا 
تـُـَك أَبَْلــَغ َو  نبــود. »بـَـْل لِتَُكــوَن ُحجَّ
َكَرُمــَك أَْكَمــَل َو إِْحَســانَُك أَْوَفى َو 
«؛ خواســتی حجــت تــو  نِْعَمتـُـَك أَتـَـمَّ
بــه عالی تریــن نقطــه ی خــود و کــرم 
ــه ی  ــد و پیمان ــه اش برس ــه قل ــو ب ت
احســان تــو بــه تمــام معنــا پــر شــود. 
»ُكلُّ َذلـِـَك َكاَن َو لـَـْم تَــَزْل، َو ُهــَو 
ــوده چنیــن  ــا ب ــَزاُل«؛ ت ـِـٌن َو ال تَ َكائ
ــت. ــن اس ــت چنی ــا هس ــوده و ت ب
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حسین )علیه السالم( حلم الهی را 
تفسیر کرد

شــما  بــرای  کــه  ایــن جماتــی 
ــی  ــک ترجمــه ی عین ــت شــد، ی قرائ
دارد کــه همــان کربــا و عاشــورا 
ــه ی  ــد ترجم ــر می خواهی ــت. اگ اس
ــی  ــی و خارج ــل واقع ــی و تمث عین
ایــن کلمــات نورانــی را ببینیــد، بایــد 
ــا،  ــد. در کرب ــگاه کنی ــا ن ــه کرب ب
قلــه ی ســتمگری و شــقاوت مشــاهده 
می شــود کــه یــک طــرف ماجــرا 
ــر  ــه ی صب اســت و طــرف دیگــر، قل
ــم  ــت. نمی توانی ــم اس ــاد و حل و جه
برخــی صحنه هــا را تصــور کنیــم. 
مثــًا مــن خــودم در مقتــل )کــه هــم 
ــرح  ــم ش ــا و ه ــات اولی ــرح مقام ش
ــم  ــرح حل ــم ش ــقیا و ه ــت اش خباث
ــم  ــان می آی ــه هیج ــت( ب ــی اس اله
و محــزون می شــوم، ولــی وقتــی 
ــم،  ــر می رس ــرت علی اصغ ــه حض ب
کنــم.  تحمــل  نمی توانــم  دیگــر 
ــه ی  ــور روض ــی چط ــم برخ نمی دان
تفصیــل  را  علی اصغــر  حضــرت 
الســام(  )علیــه  باقــر  امــام  می دهنــد! 

ــره از خــون  ــک قط ــر ی ــد اگ فرمودن
می رســید،  زمیــن  بــه  علی اصغــر 
فرامی گرفــت.  را  همــه  عــذاب 
دســتگاه خافــت الهــی، دســتگاه 
ــن  ــَرم و لطــف اســت. ای ــت َک خاف
ــه  ــین )علی ــه حس ــود ک ــری ب ــه صب چ
الســام( داشــت؟! حســین )علیــه الســام( 

حلــم الهــی را تفســیر می کنــد و 
ــم  ــرای حل ــو ب ــا ت ــد خدای می گوی
خــود، برهــان کامــل می خواســتی 
و مــن اینجــا آمــاده هســتم. اگــر 
علی اکبــر و علی اصغــر و اســارت 
اهــل بیــت بخواهــی، مــن هســتم. اگر 
ــان  ــود بره ــَرم خ ــر َک ــی ب می خواه
ــت. ــاده اس ــین آم ــی، حس ــه کن اقام

یکــی از چیزهایــی کــه انســان را 
عبــارت  ایــن  می کنــد،  مجنــون 
زیــارت اربعیــن اســت: »َفَأْعــَذَر 
النُّْصــَح؛  َمنَــَح  َو  َعــاءِ  الدُّ فِــى 
ــود را  ــاش خ ــت ت ــوت نهای در دع
کــرد )جــای بهانــه بــرای کســی 
نگذاشــت( و پنــد و اندرزهــا نمــود«. 
خطبــه امــام حســین )علیــه الســام( هــوش 
از ســر انســان می بَــَرد. حضــرت 
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مــرا  مگــر  می گویــد  آنــان  بــه 
نمی شناســید؟! مگــر ایــن عمامــه، 
عمامــه ی پیامبــر نیســت؟! مگــر ایــن 
ــت؟!  ــر نیس ــیر پیامب ــیر، شمش شمش
ــن بنــت رســول اهلل« مگــر کســی  »اب
غیــر از حســین اســت؟! امــا در برابــر 
و  می خندنــد  حضــرت  چشــمان 
می گوینــد ببینیــد کار حســین بــه 
ــه  ــد لحظ ــت! چن ــیده اس ــا کش کج
قبــل از آن، تمــام اجنــه ی مؤمــن 
آمدنــد و اجــازه خواســتند تــا بســاط 
ــرت  ــا حض ــد، ام ــع کنن ــا را جم آنه
مــن  خــود  کار  ایــن  فرمودنــد 
ــه  ــی اقام ــت حجت ــا اس ــت و بن اس
شــود. فرشــته ها آمدنــد و گفتنــد 
ــون  ــم، اکن ــک کردی ــدر کم ــا در ب م
ــد  ــرت فرمودن ــی حض ــم، ول آماده ای
مــن خــودم هســتم و نیــازی بــه 
شــما نیســت.]۴[ وقتــی حضــرت 
ــه  ــد، همهم ــت می کنن ــد صحب دارن
ــران  ــه دیگ ــدای او ب ــا ص ــد ت می کنن
نرســد. مــا کــه ســخنران هســتیم 
ــمت ها  ــی قس ــه در برخ ــم ک می دانی
فقــط نیــاز بــه یــک جرعــه آب 
اســت تــا کام انســان آمــاده ی ســخن 

تشــنه  الســام(  )علیــه  حســین  شــود؛ 
اســت و زبــان او زخمــی شــده...
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]۴[. محمدباقر مجلسى، بحار االنوار، 
ج۴۴، ص۳۳۰.




