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َو  الُْحَجــَج،  َظاَهــْرَت  »َفَقــْد 
ــَت  ْم ــْد تََقدَّ ــَذاَر، َو َق ــَت الْْع أَبَْلیْ
ْفــَت فـِـي التَّْرغِیــِب،  بِالَْوعِیــِد، َو تََلطَّ
أََطْلــَت  َو  الْْمثَــاَل،  َضَربْــَت  َو 
ــْرَت َو أَنَْت ُمْســتَِطیٌع  اْلِْمَهــاَل، َو أَخَّ
لِلُمَعاَجَلــةِ، َو تََأنَّیـْـَت َو أَنـْـَت َملـِـي ٌء 
بِالُْمبـَـاَدَرةِ لـَـْم تَُكــْن أَنَاتـُـَك َعْجــزاً، 
َو َل إِْمَهالـُـَك َوْهنــًا، َو َل إِْمَســاُكَك 
ــَداَراًة، بَــْل  ــاُرَك ُم ــًة، َو َل انْتَِظ َغْفَل
ــَك  ــَغ، َو َكَرُم ــَك أَبَْل تُ ــوَن ُحجَّ لِتَُك
َو  أَْوَفــى،  إِْحَســانَُك  َو  أَْكَمــَل، 
، ُكلُّ َذلـِـَك َكاَن َو لـَـْم  نِْعَمتـُـَك أَتـَـمَّ
ــَزاُل«. ــٌن َو َل تَ ِ ــَو َكائ ــَزْل، َو ُه تَ

ــای  ــی دع ــن عال ــزارش مضامی در گ
بخشــی  بــه  ششــم،  و  چهــل 
ــود  ــن ب ــان کالم ای ــه ج ــیدیم ک رس
ــا  ــی ب ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
بندگانــش حلیمانــه برخــورد می کنــد 
اســت. حلیمانــه  موضــع حــق  و 

 
عمر، بزرگ ترین سرمایه مؤمن

حلــم الهــی بــرای کســانی کــه قصــد 
ــال  ــعادت و کم ــداری، س ــد، بی رش
ــرمایه  ــن س ــند، بزرگ تری ــته باش داش
اســت. خداونــد متعــال حلیــم اســت، 
ــد  ــتاب نمی کن ــت ش ــی در عقوب یعن
از رهگــذر  و فرصــت می دهــد و 
ایــن فرصــت و مهلــت، بندگانــی کــه 
در مســیر کمــال و ســعادت هســتند، 
ــود  ــتی های خ ــم و کاس ــد ک می توانن
را اصــالح کننــد. فرصــت، بــرای 
ــتغفار  ــه و اس ــد و توب ــالح و رش اص
و محاســبه و بازنگــری و ســرعت 
گرفتــن و تأمیــن مقدمــات علمی الزم 
بــرای رشــد اســت. ایــن همــه برکــت 
ذیــل ایــن امهــال و مهلــت ناشــی از 
ــی از  ــز ناش ــم نی ــت و حل ــم اس حل
اســت. کــرم  و  رحمــت  و  علــم 

مهلــت بــرای مؤمنیــن ســعادت آفرین 
اســت و همــه اش توســعه لطــف 
کــرم  از  بهره منــدی  و  الهــی 
ایــن  از  و  اســت  حــق  حضــرت 
ــتحصال  ــه اس ــه قل ــان ب ــق انس طری
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کــرم و فضــل الهــی دســت می یابــد.

ــداد عمــر  ــن نعمــت در امت عمــده ای
انســان  مؤمنیــن اســت. همین کــه 
ــه  ــال ب ــدای متع ــد و خ ــح می کن صب
در  می دهــد،  فرصــت  و  نفــس  او 
ــت.  ــت اس ــن فرص ــت باالتری حقیق
ــی  ــت. وقت ــی اس ــی قیمت ــر خیل عم
انســان محاســبه می کنــد، می بینــد 
اولیــن خطایــی کــه می کنــد، مســتحق 
عــذاب اســت؛ ولــی خداونــد متعــال 
فرصــت می دهــد؛ چــون حقیقتــًا 
کریــم اســت. امــام حســین )علیــه الســالم( 
در عرفــات فرمــود: »اِلهــى مِنـّـى مــا 
ــُق  ــا یَلی ــَك م ــى َومِنْ ــُق بُِلْؤم یَلی
بَِكَرمـِـَك؛ خدایــا از مــن اســت آنچــه 
ــو  ســزاوار پســتی مــن اســت، و از ت
اســت آنچــه شایســته بزرگــواری 
ــرم  ــا ک ــه ب ــزی ک ــت«. چی ــو اس ت
حضــرت حــق می ســازد، همیــن 
فرصــت دادن اســت؛ و تعجیــل در 
انصــاف  عقوبــت، عیــن عــدل و 
ــزی  ــد، چی ــت کن ــر عقوب ــت. اگ اس
ــه  ــا چ ــد، ت ــی نمی مان ــان باق از انس
رســد بــه اینکــه از توفیقاتــش کاســته 

و مثــاًل از عمــرش گرفتــه شــود.

خــدا بــا رحمــت و کرمــش بــا 
نــام  می شــود.  مواجــه  بندگانــش 
مقــدس  نــام  و  لطیــف  مقــدس 
اســت  متعــال  پــروردگار  کریــم 
ــد. ــوه می کن ــش جل ــر بندگان ــه ب ک

بــه ایــن ترتیــب انســان مؤمــن، عمــر 
خــود را عمــده ســرمایه خویــش 
ــد.  ــرب می دان ــارج ق ــی مع ــرای ط ب
ــن  ــان مؤم ــت. انس ــی مهل ــر یعن عم
می فهمــد کــه عمــر، فرصت دهــی 
پرتــو  در  اســت.  حــق  حضــرت 
ــس  ــازه، نف ــب و روز ت ــت ش دریاف
تــازه و فرصــت تــازه اســت کــه 
خزائــن  بــه  می توانــد  انســان 
ــت  ــد. حال رحمــت الهــی دســت یاب
انســان مؤمــن در مواجهــه بــا مهلــت، 
ــت دادن  ــر و فرص ــان عم ــی هم یعن
ــه شــکورانه اســت.  ــد، مواجه خداون
انســان مؤمــن قــدر عمــر را می دانــد.

عمــر از جنــس زمــان اســت و زمــان 
دائمــًا نــو می شــود. هــر بخشــی 
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ــی  ــش قبل ــد بخ ــد، بای ــد بیای بخواه
می گوینــد  لــذا  بــرود.  بیــن  از 
ــن  ــی ای متصــرم الوجــود اســت. یعن
ــدام  ــر اع ــی ب ــش مبتن ــه آمدن لحظ
ــًا  ــن دائم ــت. بنابرای ــل اس ــه قب لحظ
ــت. روز  ــد اس ــود و جدی ــو می ش ن
جدیــد اســت و شــب جدیــد اســت 
و ســاعت جدیــد اســت. کلیــد همــه 
ابــواب رحمــت و فضــل الهــی همین 
ــود،  ــع ش ــر قط ــه اگ ــت ک ــر اس عم
ــتغفار  ــه و اس ــرفت و توب ــاب پیش ب
گــزارش  قــرآن  می شــود.  بســته 
ــرگ  ــگام م ــی هن ــه برخ ــد ک می ده
فرصــت  می شــود  آیــا  می گوینــد 
تــا  بــه مــن داده شــود  دیگــری 
صدقــه ای بدهــم و دســت نیازمنــدی 
ــی  ــالح را ط ــیر ص ــرم و مس را بگی
کنــم؟ جــواب می آیــد کــه خیــر، 
وقــت دیگــری داده نمی شــود.]۱[

مواجهــه مؤمــن بــا امهــال و فرصــت 
از طــرف خداونــد یــک مواجهــه 
شــکورانه اســت. مواجهــه شــکورانه 
یعنــی قدرشناســی فرصــت بــرای 
ــل  ــی رود ذی ــه م ــم و اصــالح ک ترمی

اســتغفار و طلــب توبه برای برگشــت 
بعــدی. قدم هــای  برداشــتن  و 

ــزان  ــد می ــن ســعی می کن انســان مؤم
بیشــتر  عمــرش  از  بهره بــرداری 
ــت و  ــال فرص ــروردگار متع ــد. پ باش
ــَغ«  ــَك أَبَْل تُ ــا »ُحجَّ ــد ت ــر می ده عم
ــد. ــودش برس ــه خ ــه قل ــت ب حجت

ــْم  ْرُك ــْم نَُعِمّ ــه »أََولَ ــه کریم ــل آی ذی
ــَر؛]۲[  ــْن تََذكَّ ــهِ َم ــُر فِی ــا یَتََذكَّ َم
ــر دراز  ــدر[ عم ــما را ]آن ق ــر ش مگ
ندادیــم کــه هــر کس کــه بایــد در آن 
ــت؟«،  ــرت می گرف ــرد، عب ــرت گی عب
روایــت تکان دهنــده ای اســت کــه 
ایــن توبیــخ بــرای افــراد هجده ســاله 
اســت.]۳[ یعنــی خداونــد متعــال بــه 
ــه هجــده ســال رســیده  کســی کــه ب
تــو  بــه  مــن  می فرمایــد  اســت، 
آن قــدر عمــر دادم کــه بــه ذکــر 
برســی. اگــر کســی بــه ذکــر نرســیده 
ــد  ــش می کنن ــا توبیخ ــد، در آنج باش
ــم؟!  ــر ندادی ــو عم ــه ت ــر ب ــه مگ ک
هجــده  بــه  وقتــی  انســان  پــس 
ــت.  ــام اس ــت تم ــید، حج ــال رس س
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ــه  ــاله چ ــاله و چهل س ــر سی س دیگ
حالــی دارد؟! هجده ســالگی ســنی 
ــیده  ــد می رس ــان بای ــه انس ــت ک اس
برســد. بایــد  کــه  آنجایــی  بــه 

مــا  بــه  متعــال  خــدای  چنانچــه 
ــاله  ــک س ــت و ی ــت داد و بیس فرص
ــدیم  ــاله ش ــت س ــت و هف ــا بیس ی
کــه دیگــر کمــال عقلــی اســت. اگــر 
چهل ســالگی  بــه  و  داد  فرصــت 
می گوینــد:  مــا  بــه  رســیدیم، 
ــه  ــق چ ــرت ح ــات حض ــرای مالق ب
کــرده ای؟ بــه پنجــاه کــه رســید، 
بایــد برداشــت داشــته باشــد و از 
ــد. درخــت عمــرش خوشــه چینی کن

ــرای  ــد، ب ــدا می ده ــه خ ــی ک فرصت
ــت.  ــت اس ــن نعم ــن بزرگ تری مؤم
صبــح کــه بیــدار می شــود، می گویــد: 
»اَلَْحْمــُد هلِلِ الَّــِذي اَْحیانـِـي بَعــَد َمــا 
اَماتَنـِـي«؛]۴[ شــکر خــدا کــه بــه مــن 
می توانــم  و  داده ای  دوبــاره  عمــر 
ــرده  ــر م ــم. اگ ــته بکن ــران گذش جب
وضعیــت  همیــن  بــا  و  بــودم 
ــد،  ــرده بودن ــر ب ــه قب ــه خان ــرا ب م

نمی توانســتم اســتغفار و توبــه کنــم و 
علــم تــازه ای بگیــرم و خــدای متعــال 
را عبــادت کنــم. تــو مهلــت می دهــی 
تــا َکَرمــت کامل تــر شــود. مؤمــن بــا 
ــی رود و  ــو م ــم جل ــدس کری ــام مق ن
توقــع و دعــا می کنــد و بــه خداونــد 
متعــال حســن ظــن دارد و تمنا هــای 
ــزرگ دارد و  ــای ب ــدی و هدف ه ج
می دهــد. توســعه  را  آرمان هایــش 

إِْحَســانَُك  َو  أَْكَمــَل،  »َكَرُمــَك 
أَْوَفــى«؛ تــو بــه مــا مهلــت دادی کــه 
ــر  ــاره مــا کامــل و پ احســان تــو درب
شــود. احســان حضــرت حــق نســبت 
بــه بندگانــش چیســت؟ اگــر بخواهم 
قلــه اش را بگویــم، تجلــی اســماء 
الحســنی در آن بنده اســت. در مراتب 
پایین تــر، عفــوش احســان اســت؛ 
توفیقــی کــه می دهــد، احســان اســت؛ 
علمــی کــه می دهــد، احســان اســت؛ 
ــی  ــا معرف ــه م ــه او را ب ــتادی ک اس
می کنــد، احســان اســت؛ مؤمنــی کــه 
ــرد، احســان  ــرار می گی ــا ق ســر راه م
اســت؛ فرصــت ذکــر احســان اســت.
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محّرم، بهترین فرصت برای  
بهره برداری های معنوی

«؛ مهلــت داده ای کــه  »َو نِْعَمتـُـَك أَتـَـمَّ
ــود.  ــر ش ــن تمام ت ــر م ــو ب ــت ت نعم
ــت  ــی والی ــت اله ــع آن نعم در واق
ــا  ــت اولی ــی در والی اســت کــه متجل
اســت و حــد کاملــش در والیــت 
ــت. ذاِت  ــالم( اس ــه الس ــن )علی امیرالمؤمنی
ذاِت ذاِت نعمــت الهــی والیت اســت 
کــه آن را تتمیــم می کنــد تــا بــا 
ــودت، خــودش  ــم و معرفــت و م عل
را نزدیــک و نزدیک تــر بکنــد و از 
ــدا  ــی خ ــا ول ــدردی ب ــذر هم رهگ
ســوختن  و  او  بــرای  گداختــن  و 
در غــم او، فرصــت یابــد و توبــه 
ــن فرصــت  ــا ای ــد و خــودش را ب کن
ــازد. ــر س ــدا نزدیک ت ــه خ ــم ب عظی

ــطح  ــن س ــّرم عالی تری ــن در مح مؤم
در  زیــرا  دارد؛  را  بهره برداری هــا 
مجالــس روضــه، ایــن مســیر همــوار 
جایــی  تــا  می شــود؛  نزدیــک  و 
ــومِ  ــُس الَمهم ــد: »نََف ــه فرموده ان ک
لُِظلِمنــا تَســبیٌح؛]۵[ نََفــس کســی کــه 

بــه خاطــر مظلومیــت مــا اندوهگیــن 
شــود، تســبیح اســت«. مثــل مــاه 
مبــارک رمضــان اســت کــه یــک 
دوپینــگ عرفانــی اســت. اینجــا هــم 
دوپینــگ عشــقی و والیــی اســت. امــا 
اگــر مــرده بودیــم، ایــن ســهم دیگــر 
ــو االن هســتی و  ــود. ت ــام شــده ب تم
بهره برداری هــا  ایــن  می توانــی 
اینهــا  همــه ی  باشــی.  داشــته  را 
مــی رود. الهــی  حلــم  ذیــل 

یــک بیــان تفصیلــی هســت کــه هــم 
در صحیفــه شــریفه ســجادیه موجــود 
ــر  ــات دیگ ــم در روای ــد و ه می باش
ــت از  ــارت اس ــده و آن عب ــل ش نق
ــبه و  ــا محاس ــم ب ــر بخواه ــه اگ اینک
عادالنــه، خــودم را در محکمــه عــدل 
قــرار بدهــم، اگــر همــه دهــر را عمــر 
کنــم و در مقــام توبــه و اســتغفار 
ــود و از  ــور بش ــمانم ک ــم و چش باش
ــا بشــود  ــد و نابین ــرون بیای ــه بی حدق
ــرم از شــدت ســجده متالشــی  و کم
ــام از رزق  ــن ای ــه ای ــود و در هم بش
ــاک  ــط خ ــم و فق ــروم باش ــو مح ت
ــده  ــم از عه ــی نمی توان ــورم، حت بخ
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در  کــه  گناهانــی  از  گنــاه  یــک 
ــی  ــم. یعن ــرده ام، برآی ــو ک ــگاه ت پیش
ــام  ــاه اول کارم تم ــان گن ــا هم ــن ب م
ــت  ــن مهل ــه م ــو ب ــی ت ــت؛ ول اس
دادی و در را هــم بــاز کــردی و مــرا 
دعــوت و تشــویق کــردی و از طریــق 
ــا  ــا مــن حــرف زدی و مــرا ب اولیــا ب
آیه هــای قــرآن و ســخنان اولیــاء 
دادی.  قــرار  بیــداری  معــرض  در 
ــی اســت؟! ــدر قیمت ــت  چق ــن مهل ای

انســان می توانــد بــا ایــن مهلــت 
حســنات را افزایــش دهــد و توســعه 
مودتــی داشــته باشــد و در ســایه 
ــا  ــدر اینج ــرود. چق ــا ب ــت اولی والی
ــرواز و اوج گرفتــن آمــاده  ســکوی پ
اســت؟! بایــد قــدرش را دانســت 
و  تنبلی هــا  مــا چقــدر چــوب  و 
می خوریــم.  را  غفلت هایمــان 
یــک روز بــر مــا گذشــت، ولــی 
بــرای  می توانــد  ســاعتش  یــک 
ــد. ــش باش ــن نجات بخ ــان مؤم انس

ــن  ــه م ــت ک ــن اس ــش ای ــن معنای ای
ــدم.  ــه نش ــال مواج ــا امه ــاکرانه ب ش

ــال،  ــدای متع ــی خ ــای مهلت ده مبن
رحمــت و احســان اســت. بــرای 
اینکــه حجتــت بلیغ تــر و َکَرمــت 
کامل تــر شــود و احســانت پــر و 
ــود. ــر ش ــت تمام ت ــر و نعمت پیمان ت

آفت مهلت داشتن

ــرور  ــه مغ ــیم ک ــب باش ــد مواظ بای
بــه مهلــت نشــویم. خطــری کــه 
اینجــا وجــود دارد، خطــر غــرور 
»یَــا  می فرمایــد:  قــرآن  اســت. 
ــَك  ِّ َك بَِرب ــَرّ ــا َغ ــاُن َم ــا اْلِنَْس أَیَُّه
ــز  ــه چی ــان چ ــِم؛]۶[ ای انس الَْكرِی
تــو را در بــاره پــروردگار بزرگــوارت 
ــن حــق  ــرور ســاخته اســت؟«. ای مغ
مــوالی کریــم نیســت کــه تــو از ایــن 
فرصــت سوءاســتفاده بکنــی و همــان 
غفلتــی را کــه داشــته ای، ادامــه دهــی. 
بــا مهلــت دهــی حضــرت حــق بایــد 
شــاکرانه و از ســر شــکر مواجــه 
نــگاه چقــدر زیبــا  ایــن  شــویم. 
اســت کــه بــه خــدا بگویــی: بــه مــن 
نمی خواهــی  چــون  دادی  مهلــت 
مــرا بســوزانی و نمی خواهــی ضایــع 
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ــم و می خواهــی  شــوم و ناقــص بمان
بــه تــو نزدیــک شــوم. آن وقــت هــر 
مهلتــی کــه خــدای متعــال بــه مؤمــن 
دعــوت  یــک  خــودش  می دهــد، 
اســت. چــون نــگاه او، نــگاه مؤمنانــه 
اســت و در خــود ایــن مهلــت دعوت 
وجــود دارد؛ منتهــا دعــوت تکوینــی 
اســت. خــود همیــن کــه بــه تــو نََفس 
ــرب و  ــه تق ــوت ب ــع دع داده، در واق
ســیر و ســلوک و ســرعت و ســبقت 
و رشــد اســت. اینهــا همــه در مهلــت 
می گویــد:  قــرآن  اســت.  نهفتــه 
بگیریــد«  ســبقت  »َســابُِقوا؛]۷[ 
ــان در  ــه انس ــت ک ــی اس ــرای جای ب
ــراد را  ــه اف ــه بقی ــیر مالحظ ــال س ح
ــن  ــو رفت ــن جل ــد. در ای ــم می کن ه
الزم نیســت کســی عقــب بیفتــد، 
ــودت  ــو خ ــه ت ــت ک ــط الزم اس فق
ــس الزم  ــچ ک ــدازی، هی ــو بین را جل
نیســت عقــب بیفتــد، راه قــرب بــرای 
همــه بــاز اســت؛ مگــر اینکــه کســی 
ــدد.  ــودش ببن ــر خ ــودش راه را ب خ
ــد  ــه خداون ــب ب ــاه رج ــای م در دع
ــوٌح  ــَك َمْفتُ ــم: »بَابُ ــه می داری عرض
َمبْــُذوٌل  َخیْــُرَك  َو  اغِبِیــَن  لِلَرّ

الِبِیــَن«؛ ایــن راه بــاز اســت. لِلَطّ

امتــداد عمــر یعنــی سفره گشــایی 
رحمــت رحمانــی؛ چــون شــما وقتی 
ــوا و  ــی، از ه ــدا می کن ــر پی ــه عم ک
غــذا و محیــط اســتفاده می کنــی. 
ایــن ســفره رحمــت رحمانیــه بــرای 
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــترش پی ــو گس ت
ــه  ــو ب ــاء اهلل ت ــه ان ش ــل اینک حاص
رحمــت رحیمیــه برســی و فرشــته ها 
هــر روز ببیننــد کــه تــو ســرعت 
گرفتــه ای و باَرت ســبک شــده اســت.

مهلت دادن، همیشه نشانه لطف  
الهی نیست

اگــر کســی بــا خــدای متعــال بخواهد 
ــتفاده  ــت سوءاس ــد و از مهل ــر کن مک
ــود  ــر می ش ــر منج ــه کف ــا ب ــد، ی کن
ــش  ــای خاص ــاق. جلوه ه ــه نف ــا ب ی
عبــارت اســت از ســتم بــه خلــق بــه 
هــر نوعــی. اگــر کســی در ایــن خــط 
ــرای او  ــاد، امهــال و مهلت دهــی ب افت
ذیــل حلــم رحیمانــه نیســت؛ مهلتــی 
ــه او  ــا ب ــال در اینج ــدای متع ــه خ ک
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می دهــد، عطــای الهــی اســت. تعبیــر 
قــرآن ایــن اســت: »ُكاًلّ نُِمــُدّ هــُؤلءِ 
ــا  ــَك َو م ِّ ــْن َعطــاءِ َرب ــُؤلءِ مِ َو َه
كاَن َعطــاُء َربـِّـَك َمْحُظــوراً؛]۸[ هــر 
دو ]دســته:[ اینــان و آنــان را از عطای 
و  می بخشــیم،  مــدد  پــروردگارت 
کســی [  ]از  پــروردگارت  عطــای 
منــع نشــده اســت«. خداونــد متعــال، 
ســفره عطــای رحمانــی خــود را 
ــر و  ــرای کاف ــه ب ــد؛ ن ــع نمی کن جم
نــه بــرای منافــق و نــه بــرای خبیــث 
ــود.  ــترده تر می ش ــه گس ــم؛ بلک و ظال
امــا بــه خاطــر خبــث باطنــی و پلیدی 
ــن  ــام ای ــاق، تم ــر و نف ــی و کف درون
ســفره نعمــت را برای خــودش تبدیل 
بــه نقمــت می کنــد؛ تــا لحظــه ای 
می شــود،  داده  عمــر  او  بــه  کــه 
بیشــتر ســقوط می کنــد  بیشــتر و 
و بیشــتر و بیشــتر ســیاه می شــود.

ــراد تحلیلشــان  ــن اف ــی ای ــا گاه منته
و  بریــز  دادن خداونــد،  مهلــت  از 
بپــاش و تفریــح و حالــت فــرح 
اســت و بــه ایــن و آن فخــر می کنــد 
و زینــت حیــات دنیــا را بــه رخ ایــن 

و آن می کشــد. خــودش را کامــاًل 
ــد  ــبه می کن ــاب محاس ــق و کامی موف
و احساســش ایــن اســت کــه جریــان 
هســتی، پشــتیبان او اســت. آن کســی 
ــد ده  ــرض کنی ــاًل ف ــروز مث ــه ام ک
ــر  ــت، اگ ــه اس ــزول گرفت ــون ن میلی
ــودش  ــون، خ ــد میلی ــد ص ــردا ش ف
و  گنــاه  اگــر  می دانــد.  موفــق  را 
معصیــت روزانــه اش را بیشــتر کــرد، 
خــودش را کامیــاب می دانــد. امــا در 
محاســبات انســان های اهــل مراقبــت 
ــای  ــا آدم ه ــبه، اینه ــوا و محاس و تق
شکســت خورده  و  عقب افتــاده 
محســوب می شــوند. تــازه گاهــی 
برخــی کالهبــرداری خــود را بــه 
پــای امداد هــای الهــی می گذارنــد 
ــد خــدا  ــورد تأیی ــن م ــد م و می گوین
هســتم! ایــن افــراد بــا حضــرت حــق 
بزرگ تریــن  شــده اند.  مکــر  وارد 
اســت. عقوبــت  الهــی  مکــر 

خــدای متعــال یــک عقوبــت دارد 
کــه آجلــه اســت و عقوبتــی دارد کــه 
ــد  ــد نق ــت نق ــت. عقوب ــه اس عاجل
ــکاران  ــان و گناه ــتمگران و ظالم س



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

کــه از ســر عمــد در جلــوی فرامیــن 
ــت  ــن اس ــد، ای ــرار می گیرن ــی ق اله
ــود،  ــر داده می ش ــا عم ــه اینه ــه ب ک
منتهــا ذیــل مکــر الهــی اســت. البتــه 
خداونــد ایــن عقوبــت را مســتور 
کــرده و شــخص ایــن را کامیابــی 
»َوَل  می فرمایــد:  قــرآن  می بینــد. 
یَْحَســبََنّ الَِّذیــَن َكَفــُروا أَنََّمــا نُْملـِـي 
ــي  ِ ــا نُْمل ــهِْم إِنََّم ــٌر ِلَنُْفِس ــْم َخیْ لَُه
لَُهــْم لِیَــْزَداُدوا إِثًْمــا َولَُهــْم َعــَذاٌب 
ُمهِیــٌن؛]۹[ 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
تــا  ایشــان مهلــت می دهیــم  بــه 
و  بیفزاینــد،  ]خــود[  گنــاه  بــر 
ــد  ــت آور خواهن ــی خف ــگاه [ عذاب ]آن
شــد  شــروع  اینجــا  از  داشــت«. 
اســت. آجلــش  مهیــن  عــذاب  و 

ایــن آیــه را زینــب )ســالم اهلل علیهــا( در 
مقابــل آن طاغــی خوانــد؛ زمانــی 
ــما  ــا ش ــدا ب ــدی خ ــت دی ــه گف ک
محاســبه  طبــق  کــرد.  کار  چــه 
را  شــما  مــن  می گویــد  خــودش 

ــتم  ــان را ُکش ــت دادم و مردانت شکس
و سرانشــان را بــه نیــزه کــردم و 
ــه  ــم ب ــد ه ــردم. بع ــیر ک ــما را اس ش
ــه خــدای متعــال مســتند کــرد و  گفت
گفــت: دیــدی خــدا بــا شــما چــه کار 
کــرد؟ ایــن حماقــت محــض اســت.

نعمــت  کفــران  بــه  اینهــا  چــون 
افتادنــد، نعمــت برایشــان تبدیــل بــه 
نقمــت شــده و ایــن تبدیــل بــه خاطر 
خبــث درونی شــان اســت. خودشــان 
ــه نقمــت تبدیــل کردنــد  نعمــت را ب
و مغفــرت را بــه عــذاب. البتــه یــک 
ــت  ــوده اس ــرآن فرم ــم ق ــی ه جا های
کــه اگــر مــا را خشــمگین کنــد 
و خشــم الهــی برانگیختــه شــود، 
ــْم؛]۱۰[  ــا مِنُْه ــُفونَا انتََقْمنَ ــا آَس »َفَلَمّ
و چــون مــا را بــه خشــم درآوردنــد، 
اینجــا  گرفتیــم«.  انتقــام  آنــان  از 
ــرا  ــت؛ زی ــام اس ــت انتق ــر نوب دیگ
جریــان، جریــان دیگــری اســت.

ــرایطی  ــا در ش ــت دادن ه ــه مهل هم
ــرای  ــت ب ــذاب و عقوب ــه ع ــود ک ب
تــو فراهــم بــود. بعــد حضــرت 
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ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــبیح می کنن تس
ــت.  ــز نیس ــر عج ــت دادن از س مهل
ــت  ــری اس ــئله دیگ ــر مس ــه خاط ب
می دهیــم. مهلــت  تــو  بــه  کــه 

ــه  ــرای هم ــَغ« ب ــَك أَبَْل تُ ــن »ُحجَّ ای
بــرای  بقیــه اش  اســت،  مشــترک 
مؤمنیــن اســت، آنجــا کــه می فرمایــد: 
»َو َكَرُمــَك أَْكَمــَل، َو إِْحَســانَُك 
ایــن  «؛  أَتَــمَّ نِْعَمتُــَك  َو  أَْوَفــى 
بخشــی هــم کــه مربــوط بــه جریــان 
اســتکبار اســت، مــی رود  کفــر و 
ــه  ــتدراج ک ــال و اس ــل ســنت امه ذی
ــی دارد.  ــای قرآن ــه اش کلیدواژه ه هم
هــر مقــداری کــه بــه ایــن جماعــت 
ــر عقوبتشــان  مهلــت داده می شــود، ب
ــم  ــل اس ــا ذی ــود؛ منته ــزوده می ش اف
ماکــر خداونــد متعــال. بخواهنــد 
ــد  ــوند، خداون ــر ش ــه مک وارد چرخ
ــد:  ــت، می فرمای ــن اس ــر الماکری خی
»یُْهلُِكــوَن أَنُفَســُهْم؛]۱۱[ خــود را 
بــه هالکــت می کشــانند«. اینهــا را 
ــت  ــا دس ــا ب ــد، منته ــالک می کن ه
ــت. ــی اس ــر اله ــن مک ــان. ای خودش

مــا  متعــال،  خداونــد  امیدواریــم 
و  فرصت بخشــی  قدرشــناس  را 
مهلت دهــی و ایــن لطــف خــاص 
ــه  ــا مواجه ــد و م ــرار ده ــودش ق خ
باشــیم. داشــته  آن  بــا  شــاکرانه 

ــم  ــم می خواهی ــال ه ــد متع از خداون
قــرار  غافــالن  جــزء  را  مــا  کــه 
ندهــد و بــه مــا نشــاط علمــی و 
ــا نشــاط  عملــی بدهــد. عمرتــان را ب
ســپری کنیــد و در چرخــه خســتگی 
ســاقط  کــه  نیفتیــد  بی نشــاطی  و 
خدایــی،  چنیــن  بــا  می شــوید. 
از  باشــد.  بانشــاط  بایــد  انســان 
ــل  ــرای تکمی ــان ب ــه عمرت لحظه لحظ
ــران اســتفاده  حســنات و رشــد و جب
ــید. ــق باش ــه موف ــاءاهلل ک ــد. ان ش کنی
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