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ــداً  »الَلُّهــمَّ َو َكَمــا نََصبـْـَت بـِـهِ ُمَحمَّ
ــَت  ــَك، َو أَنَْهْج ــةِ َعَليْ َللَ ــًا لِلَدّ َعَلم
ــِلّ  ــَك، َفَص ــا إِلَيْ َض ــبَُل الرِّ ـِـهِ ُس بِآل
ــٍد َو آلِــهِ، َو اْجَعــِل  َعَلــى ُمَحمَّ
ــَرِف  ــى أَْش َ ــا إِل ــيَلًة لَنَ ــْرآَن َوِس الُْق
ــُرُج  ــَلّمًا نَْع ــةِ، َو ُس ــازِِل الَْكَراَم َمنَ
َو  ــَاَمةِ،  السَّ َمَحــِلّ  إِلَــى  فِيــهِ 
َســبَبًا نُْجــَزی بِــهِ النََّجــاَة فِــي 
ــَدُم  ــًة نَْق ــةِ، َو َذرِيَع ــةِ الْقِيَاَم َعْرَص
بَِهــا َعَلــى نَعِيــِم َدارِ الُْمَقاَمــةِ«.

ــن  ــزارش مضامی ــی گ ــل اله ــه فض ب
ــه ی  ــای صحیف ــن دع ــل و دومی چه
ــه ایــن عبــارت  مبارکــه ی ســجادیه ب
ــاب  ــه خط ــید ک ــی رس ــیار نوران بس
عرضــه  متعــال  پــروردگار  بــه 
ــان  ــا! همچن ــود: خدای ــته می ش داش
ــه( را نشــانه  ــه و آل ــی اهلل علی ــه محمــد )صل ک
ــن  ــار یافت ــرای ب ــل ب ــا و دلی و راهنم
ــا  ــرار دادی و ب ــود ق ــوی خ ــه س ب
ــب  ــای کس ــدان او، راه ه ــود خان وج

رضــای خــود را بــه مــا نشــان دادی، 
بــر او و خاندانــش درود بفرســت.

درخواســت هایی  هــم  آن  از  بعــد 
می شــود. مطــرح 

 
شناخت پیامبر، شناخت خدا است

در ذات و صفــات و افعــال پیامبــر 
ــق و  ــل ح ــه(، اه ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل اک
حقیقــت بــا نورانیــت، اســما، صفــات 
دیــدار  را  متعــال  خــدای  ذات  و 
ــى  ِ ــود: »َمعرَِفت ــه فرم ــد. اینک می کنن
ــت  ــُة اهلِل؛]۱[ معرف ــةِ َمعرَِف بِالنُّوَرانِيَّ
ــد  ــت خداون ــت معرف ــه نورانی ــن ب م
ــن  ــه همی ــر ب ــت« ناظ ــل اس عزوج
اســت. هرچــه انســان بــه آن حضرت 
ــناخت  ــام ش ــود و در مق ــک ش نزدی
ــه  ــد، ب ــت او برآی ــت و تبعی و محب
خــدای متعــال نزدیــک شــده اســت. 
او آینــه دار جــال حــق تبــارک و 
تعالــی در مقــام ارائــه و معرفی اســت.

کلمــه ی »بــه« در ایــن قســمت دعــای 
صحیفــه بــه ایــن معنــا اســت کــه اگر 
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کســی بخواهــد بــه مقامــات حضــرت 
خاتــم دســت یابــد و به وســیله ی ایــن 
ــال برســد،  ــه خــدای متع ــناخت ب ش
ــد  ــم خواه ــرآن کری نقشــه ی راه او ق
ــال و  ــرآن از جم ــت ق ــود. درحقیق ب
ــه و  ــی اهلل علی جــال حضــرت رســول )صل
آلــه( کــه جمــال و جــال حــق تعالــی 

ایــن  می کنــد.  رونمایــی  اســت، 
ــود. ــام می ش ــرآن انج ــا ق ــت ب دالل

جملــه ی بعــدی جایــگاه و نقــش 
اهل بیــت )علیهــم الســام( را بیــان می کنــد. 
مقــام رضــا، قلــه ی مقامــات انســانی 
اســت و وقتــی همــه ی مراتــب و 
منــازل ســیر شــود، در عالی تریــن 
ــد.  ــا می رس ــام رض ــه مق ــطوح ب س
ــه اوج  ــه آن اوج ک ــیدن ب ــرای رس ب
نزدیک تریــن  و  انســانی  مقامــات 
ــی  ــدس ربوب ــاحت ق ــه س ــزل ب من
اســت، بایــد از طریــق آل محمــد )علیهم 
ــن دســتیابی  الســام( حرکــت کــرد و ای

بــرای همــه همــوار شــده اســت. 
ــت  ــا و تبعی ــت آنه ــناخت و محب ش
از آنهــا و قرارگیــری در جاذبــه ی 
ــاس  ــر اس ــیر ب ــا و س ــخصیت آنه ش

منهــج و روش آنهــا و انتخــاب ســبک 
ــی  ــبک زندگ ــا س ــق ب ــی مطاب زندگ
ــای  ــام رض ــه مق ــان را ب ــان، انس آن
الهــی نزدیــک می ســازد و ایــن خیلی 
خــدای  می خواهــد.  قدرشناســی 
متعــال ایــن امــکان را به وســیله ی 
در  بــزرگ،  شــخصیت های  ایــن 
اســت. داده  قــرار  مــا  دســترس 

ــه خــدای متعــال  ــاب ب حــال خط
می گوییــم: همان گونــه کــه چنیــن 
امکانــی را بــرای مــا بــا وجــود پیامبــر 
و آلــش فراهــم آوردی، توقعاتی دارم.

 
 هنر قرآن کریم و صحیفه ی 

سجادیه

»َو اْجَعــِل الُْقــْرآَن َوِســيَلًة لَنـَـا إِلـَـى 
ــرآن را  ــةِ«؛ ق ــازِِل الَْكَراَم ــَرِف َمنَ أَْش
ــا  ــرای مــا وســیله ای قــرار ده کــه ب ب
آن و بــا مــدد و همراهــی و توســل به 
ــا راهجویــی از طریــق آن، بــه  آن و ب
شــریف ترین منــازل کرامــت برســیم.
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صحیفــه همــت و پــرواز می دهــد 
بــر  و  می کنــد  افق گشــایی  و 
اســاس اســتعداد ها و ظرفیت هــای 
وجــودی ات، آرزو هــا و تمنا هــا و 
ــد.  ــن می کن ــو را تبیی ــته های ت خواس
و  باشــیم  نداشــته  صحیفــه  اگــر 
و  نشــوند  تربیــت  مــا  آرزوهــای 
پیــدا  پــرورش  مــا  خواســته های 
هضــم  دنیــا  شــکم  در  نکننــد، 
ــه زودی  ــه ب ــه ک ــویم؛ همان گون می ش
قبــر مــا را می خــورد. قبــر تمــام اعضا 
ــا  ــد و م و جــوارح را متاشــی می کن
ــتیم. ــک هس ــیار نزدی ــه آن روز بس ب

ــت  ــه حقیق ــوی و ب ــل ش ــر غاف اگ
از  و  نیابــی  دســت  حیــات 
یعنــی  حیــات،  آب  سرچشــمه ی 
قــرآن کریــم، ننوشــی، ایــن دنیــا 
ــو  ــخصیت ت ــر ش ــاحت های دیگ س
را نیــز هضــم می کنــد و در بــازار 
ــان  ــوی و چن ــر می ش ــا درگی آرزو ه
بــا تــو بــازی می کنــد و ذهــن و 
قلــب تــو را درگیــر می کنــد کــه 
می شــود.  برعکــس  تــو  مســیر 
انســانی کــه آفریــده شــده تــا شــکوفا 

شــود و بــه فــاح برســد و بــه ســوی 
آســمان کرامــت و حقیقــت حرکــت 
ــود  ــس می ش ــودش برعک ــد، وج کن
و بــه اســفل الســافلین مــی رود و کار 
ــی  ــن همان جای ــود. ای ــام می ش او تم
اســت کــه انســان با دســت خــودش، 
می ســپارد. خــاک  بــه  را  خــود 

ــرای زندگــی خــود، آرمــان و  بایــد ب
افــق الهــی و توحیــدی داشــته باشــی 
ــه فــاح  و آن وقــت اســت کــه رو ب
و کمــال و بــزرگ شــدن حرکــت 
ــجادیه  ــه ی س ــر صحیف ــی. هن می کن
ــادن در  ــو را از افت ــه ت ــن اســت ک ای
جاذبــه ی دنیایــی نجــات می دهــد 
ــد. ــزرگ می کن ــو را ب ــای ت و آرزوه

قــرآن می توانــد وســیله ای شــود تــا ما 
بــه کمــک آن بــه عالی تریــن درجــات 
کرامــت برســیم. انســان نبایــد حتــی 
ــع  ــت قان ــط کرام ــب متوس ــه مرات ب
ــد.  ــا فکــر کن ــه قله ه ــد ب شــود و بای
ــی  ــم، کرامت بخش ــرآن کری ــازِ ق اعج
اســت. کرامت آفرینــی  و 
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دنیا بستر تکامل معنوی

در ادامــه ی دعــا جماتــی اســت 
کــه عمدتــًا مترجمــان و شــارحان 
ــی  ــازل قیامت ــا من ــا را ب ــه، آنه صحیف
و  تعبیــر  ایــن  کرده انــد.  ترجمــه 
تفســیر، اگــر چــه درســت اســت، بــه 
نظــر مــن ضمیمــه ای دارد کــه اگــر از 
ــتی  ــت درس ــود، برداش ــت ش آن غفل
ــن  ــه ای ــت. آن ضمیم ــم داش نخواهی
ــما را در  ــم ش ــرآن کری ــه ق ــت ک اس
ــت و  ــازل کرام ــه من ــا ب ــن دنی همی
ــی  ــاند. تجل ــامت می رس ــل س مح
منــزل  و  ســامت  محــل  ایــن 
ــداً  ــه بع ــت ک ــا اس ــت در دنی کرام
اگــر  می کنــد.  بــروز  قیامــت  در 
ــویم،  ــل ش ــت غاف ــن حقیق ــا از ای م
برداشــت  نتوانیــم  اســت  ممکــن 
ــرای  ــا ب ــیم. دنی ــته باش ــتی داش درس
و  »دارالضيافــه«  معرفــت  اهــل 
»دارالســامه« اســت و چــون اینجــا 
ــرزخ و  ــند، در ب ــات می رس ــه مقام ب
ــند.  ــات می رس ــه مقام ــم ب ــت ه قیام
در  تعریف شــده  مراتــب  تمــام 
قبــل  قیامتــی،  بهشــت  و  قیامــت 

از آن در بهشــت برزخــی تعریــف 
شــده و اصــول و پایــه ی همــه ی 
ــم  ــا فراه ــن دنی ــد در همی ــا بای آنه
ــتیابی  ــاس دس ــر اس ــن ب ــود. مؤم ش
دنیــا  در  ســامت  و  کرامــت  بــه 
ــود.  ــام وارد ش ــه دارالس ــد ب می توان
ــراب  ــع کســی اینجــا خ ــر وض اگ
ــد  ــراب خواه ــم خ ــا ه ــد، آنج باش
می گویــد:  قــرآن  چنان  کــه  بــود؛ 
ــَو  ــى َفُه ــِذهِ أَْعَم ِــي َه ــْن َكاَن ف »َم
ــه  ــر ک ــى؛]۲[ ه ــَرةِ أَْعَم ــي اْلِخ ِ ف
ــد، در  ــور]دل[ باش ــا[ ک ــن ]دنی در ای
ــر  آخــرت ]هــم[ کــور]دل[ و گمراه ت
ــد  ــی بع ــِم دنیای ــود«. جس ــد ب خواه
ــاِن  ــا ج ــدارد، ام ــیری ن ــا مس از دنی
ــی  ــی نیســت و آنجای ــه اینجای ــو ک ت
ــی داشــته شــود و  ــد گرام اســت، بای
ــه  ــداً ب ــا بع ــود ت ــظ ش ــش حف کرامت
بــارگاه کرامــت الهــی راه پیــدا کنــی. 
اگــر توانســت در ایــن داراالمــراض و 
ــاوت  ــه ح ــیب ها، ب ــه ی آس در میان
ایمــان برســد و ســالم بمانــد و رخت 
جــان را از ایــن داراآلفــات ببــرد، 
می توانــد بــه دارالســام دســت یابــد.
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راه ایــن مهــم قــرآن کریــم و عتــرت 
بایــد بــه اشــرف  اســت. انســان 
ــد  ــه مقص ــا ب ــد ت ــر کن ــازل فک المن
برســد. برخــی می گوینــد مــا بــا قرآن 
ــن اســت  ــت ای ــم. عل ــرواز نمی کنی پ
کــه اصــًا نــگاه آنهــا بــه قــرآن غلــط 
اســت و توقــع اشــتباه دارنــد. کســی 
که خــود را وســط جذبــه  و آرزوهای 
دنیایــی رهــا کــرده و وســط مزبلــه ی 
بــا  شــهوات می چــرد، نمی توانــد 
قــرآن پــرواز کنــد. قــرآن کریــم 
ــه  ــت ک ــی اس ــرواز کس ــه ی پ نقش
ــت و  ــت اس ــزل کرام ــال من ــه دنب ب
تأمین کننــده ی ســامت کســی اســت 
ــت  ــامت اس ــتجوی س ــه در جس ک
تــا بــه دارالســام برســد. کســی کــه 
این گونــه فکــر کنــد، بــا یــک آیــه ی 
قــرآن از حضیــض بــه اوج می رســد.

ارزان  را  خــود  این قــدر  چــرا 
کرده ایــم؟ مگــر او بــرای بنــدگان 
ــَكاٍف  ِ ــَس اهلَلُّ ب ــت؟ »أَلَيْ ــی نیس کاف
ــده  ــدا کفایت کنن ــا خ ــَدُه؛]۳[ آی َعبْ
بــه  کجــا  نیســت؟«.  بنــده اش 
می گردیــم؟ کفایــت  ایــن  دنبــال 

ــگاه  ــه ن ــک آی ــن ی ــه همی ــی ب وقت
و  می دهــی  جــواب  می کنــی، 
کافــی  متعــال  خــدای  می گویــی: 
ــن  ــری در ای ــر دیگ ــت و کفایتگ اس
عالــم وجــود نــدارد. هــر چــه انســان 
و  فقــر  می بینــد،  عالــم  ایــن  در 
ــی اســت. ــر اســت و فقــط او غن فقی

ــرآن  ــراغ ق ــه س ــی این گون ــر کس اگ
ــد. ــرواز می ده ــرآن او را پ ــرود، ق ب

راه دستیابی به اشرف منازل

اشــرف منــازل کرامــت در مقــام 
ــم  ــرآن کری ــد اســت. ق ــش، توحی بین
ایــن زمینــه را فراهــم مــی آورد تــا بــه 
توحیــد برســیم. ایــن هنــر و کارِ قرآن 
کریــم اســت. اشــرف منــازل کرامــت 
در اخــاق، عفــو اســت و قــرآن 
ــذارد.  ــما می گ ــوی ش ــان را جل هم
امــکان انتقــام بــرای تــو وجــود دارد، 
ــی  ــرواز نمی کن ــام پ ــا انتق ــو ب ــا ت ام
و اوج نمی گیــری و ایــن گزینــه ی 
ــم  ــت ه ــت. گذش ــو نیس ــِت ت کرام
ــر  ــس کریم ت ــر ک ــی دارد و ه مراتب
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باشــد و گذشــت بیشــتری داشــته 
باشــد، بهــره ی بیشــتری از منــازل 
کــه  اســت  صبــر  دارد.  کرامــت 
و  می شــود  محســوب  کرامــت 
انســان را پــرواز می دهــد و اگــر 
وجــود انســان بــه صبــر آراســته 
منــازل کرامــت شــده  شــد، وارد 
ــت  ــای خدم ــه معن اســت. احســان ب
از  خلــق،  بــه  کریمانــه  و  زیبــا 
ــود. ــوب می ش ــت محس ــازل کرام من
اینهــا منــازل اولیــه ی کرامــِت بــزرگ 
ــود  ــروع می ش ــا ش ــت و از اینج اس
کرامــت  منــازل  اشــرف  بــه  و 
ــازل کرامــت در  می رســد. اشــرف من
ــی  ــه جای ــت؟ ب ــان چیس ــاب احس ب
و  احســان  دیگــر  کــه  می رســی 
محســن را نمی بینــی و فقــط او را 
می بینــی. رســد آدمــی بــه جایــی کــه 
بــه جــز خــدا نبینــد... اشــرف منــازل 
کرامــت در مــورد عفــو آنجاســت کــه 
دیگــر گذشــِت خــود و گذشــته ات را 
ــی. ــط او را می بین ــی، فق ــم نمی بین ه

انســان در جهــت گرایشــی و کنشــی 
ــال  ــه دنب ــت و ب ــور اس ــز همین ط نی

ــت. ــازل اس ــرف من ــا و اش بهترین ه

کریــم  قــرآن  در  کرامــت  ســّر 
چیســت؟ قــرآن کریــم خیلــی صریــح 
ــگاه  ــه شــاخص در ن ــرده ک اعــام ک
رّب، تقــوا اســت: »إِنَّ أَْكَرَمُكــْم عِنـْـَد 
ــن  ــّلمًا گرامی تری ؛]۴[ مس ــمْ اهلَلّ أَتْقاُك
شــما نــزد خــدا، پرهیزکارتریــن شــما 
کرامــت،  منــازل  اشــرف  اســت«. 
آخریــن درجــه ی تقــوا خواهــد بــود 
و »َحــقَّ تُقاتِــهِ« همــان کرامــت 
ــن  ــان ای ــاز و پای ــه  و آغ ــت. میان اس
مســیر، تقــوا اســت. منــازل مقدماتــی 
آن هــم ایــن اســت کــه شــما نفــِس 
نفیــس و کریمــه ی وجــود خــود را از 
آلــوده شــدن در ایــن دنیــا کــه محیــط 
ــذا  ــی. ل ــظ کن ــت، حف ــی اس آلودگ
ــه  ــًا معطــوف ب ــن عمدت ــام مؤم اهتم
ــا  ــود ت ــه می ش ــت از آن کریم صیان
آلــوده نشــود. اگر آلوده شــد، ســقوط 
این گونــه  دنیــا  می شــود.  آغــاز 
ــزاران  ــی، ه ــک آلودگ ــه ی ــت ک اس
آلودگــی دیگــر را ایجــاد می کنــد.
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ــتند،  ــر هس ــال ذک ــراد دنب ــی اف برخ
ــی،  ــگاه می کن ــا ن ــه آنه ــی ب ــا وقت ام
پای بســت  از  کــه خانــه  می بینــی 
ــد  ــع می خواهن ــران اســت! در واق وی
ذکربــازی کننــد. ولــی قــرآن کــه 
اســتاد اســت، می گویــد: تقــوا، تقــوا، 
ــود.  ــروع می ش ــا ش ــوا. از همین ج تق
بایــد خــودت را جمــع کنــی و رهــا 
ــظ  ــه را حف ــد کریم ــی. اول بای نکن
ــازل  ــای من ــال ارتق ــد دنب ــی، بع کن
ــان  ــاه، ذات انس ــی. گن ــت باش کرام
را تحقیــر و او را کوچــک می کنــد 
می کنــد. منــدرس  را  فطرتــش  و 

نقش تقوا در بار یافتن به منازل 
کرامت

قــرآن کریــم نقشــه ی بــار یافتــن بــه 
منــازل کرامــت اســت و راه هــای تقوا 
را بــرای مــا همــوار می ســازد و آن را 
ــب  ــد و مرات ــن می کن ــریح و تبیی تش
آن را بــرای مــا روشــن می ســازد. 
ــا  ــتََطْعتُْم؛]۵[ ت ــا اْس ــوا اهلَلَّ َم از »َفاتَُّق
ــوای  ــد، تق ــوان داری ــه در ت ــا ک آنج
ــد  ــروع می کن ــد« ش ــه کنی ــی پیش اله

ِــهِ؛]۶[ از  ــَقّ تُقات ــوا اهلَلَّ َح ــه »اتَُّق و ب
خــدا آن گونــه کــه حــق پــروا کــردن 
ــد.  ــد« می رس ــروا کنی ــت، پ از او اس
در  تقــوا  کــه  اســت  وقــت  آن 
ــن  ــه ی مؤم ــز برنام ــم نی ــال و وه خی
اصــاح  را  آنجــا  اگــر  می شــود. 
ــر می رســد  ــت خاط ــه جمعی ــرد، ب ک
ــید،  ــر رس ــت خاط ــه جمعی ــر ب و اگ
در هــای ملکــوت بــه روی او بــاز 
می شــود؛ وگرنــه همین جــا اســیر 
ــم،  ــال و وه ــوای در خی می شــود. تق
حاصــل تقــوای در عمــل اســت.

لــذا حضــرت می فرماینــد چشــم 
ــر  ــا در براب ــد ت ــت کنی خــود را صیان
ــرد  ــر م ــوید. اگ ــاوم ش ــهوت مق ش
ــود را  ــم خ ــرد، چش ــم مج ــا خان ی
ــی خــارج  ــد، از مســیر بندگ ــا کن ره
می شــود. اگــر کســی کــه متأهــل 
اســت، تقــوای بصری نداشــته باشــد، 
ــر  ــی رود. اگ ــا م ــاد فن ــر ب ــش ب عفت
ــب  ــد، عجای ــت کنی ــم را حفاظ چش
ــظ:  ــول حاف ــه ق ــد. ب ــد دی را خواهی
ــر  ــده ب ــس دی ــو اول و پ ــاک ش »پ
ــه  ــجاد )علی ــام س ــداز...«. ام ــاک ان آن پ
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ــوق  ــد حق ــاله ی ارجمن ــام( در رس الس

ایــن راهنمایــی را ارائــه کــرده و 
فرموده انــد چشــم خــود را نــگاه دار.
تقــوا در منــازل بــاال، بــدون دســتیابی 
بــه تقــوا در منــازل پاییــن میســر 
نــزد  مــدام  شــخصی  نمی شــود. 
ــن  ــز ای ــی ج ــد، ول ــا می آم ــتاد م اس
کلمــه نشــنید. بعــد ســراغ مــا آمــد و 
از راهنمایــی اســتادمان گایــه می کرد 
و  ســیر  دنبــال  مــن  می گفــت:  و 
ســلوک بــودم و برنامــه می خواســتم؛ 
ــه تقــوا ســفارش  ــا ایشــان فقــط ب ام
ــهل  ــه س ــان ک ــم: ایش ــد. گفت می کنن
ــد،  ــری باش ــتادِ دیگ ــر اس ــت، ه اس
ــفارش  ــی را س ــر عمل ــما ذک ــه ش ب
ــاه  ــی گن ــی یعن ــر عمل ــرد. ذک می ک
ــاش و  ــّف نفــس داشــته ب نکــن و ک
ــن.  ــت ک ــودت را مراقب ــه ی خ کریم
ــا  ــان و پ ــوش و زب ــم و گ ــر چش اگ
ــردی  ــت ک ــود را مراقب ــت خ و دس
و بــه منازلــی کــه بایــد برســی، 
نرســیدی، آن وقــت بیــا و گایــه کــن.

طی طریق با قدم صدق

قــرآن  بــا  انســان صادقانــه  اگــر 
کریــم روبــه رو شــود و بــا قــدم 
ــرود،  ــدا ب ــای خ ــراغ اولی ــدق س ص
ــای  ــدا آق ــد. خ ــا می رس ــه همه ج ب
ــد؛  ــزرگ را رحمــت کن ــی ب بهاءالدین
مــن هر شــب بــه یــاد ایشــان هســتم. 
از ایشــان و از آقــای بهجــت اســتفاده 
ــه  ــد. از عام ــک بگیری ــد و کم کنی
طباطبایــی کمــک بگیریــد. دســِت 
ــم  ــد: فیل ــاز اســت. می فرمودن ــا ب آنه
بــازی نکنیــد و اگــر ســحری یــا 
ــوزش  ــق آم ــدی، طب ــدار ش ــبی بی ش
قرآنــی بگــو: »َرِبّ أَْدِخْلنـِـي ُمْدَخــَل 
ــروردگارا مــرا ]در هــر  ــْدٍق؛]۷[ پ ِص
کاری[ بــه طــرز درســت داخــل کن«. 
اگــر مــا بــا لســان صــدق و صادقانــه 
ــه  ــه ب ــه ی الهی ــدرت بالغ ــم، ق بروی
عنــوان ســلطان نصیــر پشــت ســر مــا 
ــرد و  ــا را می گی ــت م ــد و دس می آی
ــر بعــد  ــد. ســلطاِن نصی کمــک می کن
ــه اســت و  از ورود و خــروج صادقان
هــر چــه از صدق بهره داشــته باشــی، 
می شــوی. بهره منــد  آن  از  بیشــتر 
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قدم به قــدم بایــد رفــت و از صبــر 
و حلــم و گذشــت و ... شــروع کــرد 
ــا  ــرد ت ــی ک ــاق را ط ــکارم اخ و م
ــید. ــت رس ــازل کرام ــرف من ــه اش ب

 
قلب سلیم

ــِلّ  ــى َمَح َ ــهِ إِل ــُرُج فِي ــَلّمًا نَْع »ُس
بِــهِ  نُْجــَزی  َســبَبًا  َو  ــَاَمةِ،  الَسّ
النََّجــاَة فـِـي َعْرَصــةِ الْقِيَاَمــةِ«؛ خدایا 
قــرآن را نردبانــی قــرار ده تــا مــن بــه 
جایــی برســم کــه دیگــر دســت آفات 
ــب  ــام را قل ــن مق ــن نرســد. ای ــه م ب
ــلیم  ــب س ــر قل ــد. اگ ــلیم می نامن س
در دنیــا فراهم شــد، دارالســام در آن 
ــب  ــده اســت. قل ــن ش ــان تضمی جه
ســلیم بــا صــدق بــه دســت می آیــد.

عمــل  و  ایمــان  جمــِع  حاصــل 
ــا  ــود و دنی ــد ب ــوا خواه ــح، تق صال
ــب ســلیم اســت.  ــل قل محــل تحصی
ــان  ــد و انس ــرک زدایی می کن ــوا ش تق
فکــر،  و  عمــل  و  اخــاق  در  را 
موّحــد می ســازد و نقشــه ی ایــن 
ــت.  ــم اس ــرآن کری ــودِ ق ــم خ راه ه

ــده ی  ــم دعوت کنن ــال ه ــدای متع خ
اســت. مســیر  همیــن  بــه 

مقــام  می تــوان  قــرآن  آیــات  در 
ســامت را دیــد؛ آنجــا کــه دربــاره ی 
می فرمایــد:  مریــم  بــن  عیســی 
ــْوَم  ــَد َويَ ِ ــْوَم ُول ــهِ يَ ــَاٌم َعَليْ »َوَس
ــا؛]۸[ و  ــُث َحيًّ ــْوَم يُبَْع ــوُت َويَ يَُم
درود بــر او روزی کــه زاده شــد و 
کــه  روزی  و  می  میــرد  کــه  روزی 
زنــده برانگیختــه می  شــود«. پــدر 
ــن  ــا ای ــتند ت ــئول هس ــا مس و مادر ه
ــد از  ــل و بع ــام حم ــود را در ای مول
تولــد مراقبــت کننــد؛ امــا قلــب 
ــلیم  ــی س ــل زندگ ــه حاص ــلیم ک س
اســت، در دســت خــودِ مولود اســت.

قــرآن، نردبان آســمان اســت و انســان 
را بــه بــام هســتی می بــرد کــه همــان 
دارالســام اســت و آنجا دیگر دســت 
ــد. ــا نمی رس ــه م ــیب ب ــت و آس آف
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سالمت در دنیا، نجات در قیامت

ــي  ِ ــاَة ف ــهِ النََّج ِ ــَزی ب ــبَبًا نُْج »َس
ــِل دو  ــن حاص ــةِ«؛ ای ــةِ الْقِيَاَم َعْرَص
ــه ی  ــم هم ــت. چش ــی اس ــورد قبل م
ــت  ــت اس ــات در قیام ــه نج ــا ب اولی
ــت و  ــه کرام ــم وابســته ی ب ــه آن ه ک
ســامِت در دنیــا اســت. چیــزی کــه 
ــت  ــد، قیام ــا را می لرزان ــِت اولی پش
اســت. بــه گواهــی قــرآن، علــی 
و فاطمــه و حســنین )علیهــم الســام( از 
ــوَن  ــد: »يََخاُف ــان بودن ــت هراس قیام
ُه ُمْســتَِطيًرا؛]۹[ از  يَْوًمــا َكاَن َشــرُّ
فراگیرنــده  آن  گزنــد  کــه  روزی 
اســت، می ترســیدند«. اگــر انســان 
پــای محاســبه و میــزان نجــات یابــد، 
ــا  ــا ب ــت. م ــرده اس ــدا ک ــات پی نج
ــس  ــا و پ ــامت در دنی ــه س ــرآن ب ق
ــپس  ــوا و س ــازل تق ــرف من از آن اش
ــم. ــت می یابی ــت دس ــات در قیام نج

ــه زندگــی  ــن ســخنان را ب همــه ی ای
اجتماعــی تطبیــق دهیــد و بدانیــد 
کــه جامعــه  و خانــواده ی ســالم، 
ــت  ــف کرام ــه وص ــف ب ــد متص بای

باشــد و اخــاق و اقتصــاد و فرهنــگ 
باشــد. کریمانــه  آن  روابــط  و 
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