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َو  ــٍد  ُمَحمَّ َعَلــى  »الَلُّهــَمّ َصــِلّ 
َعنَّــا  بِالُْقــْرآِن  اْحُطــْط  َو  آلِــهِ، 
ــَن  ــا ُحْس ــْب لَنَ ــَل الْْوَزارِ، َو َه ثِْق
َشــَمائِِل الْبـْـَرارِ، َو اْقــُف بِنَــا آثَــاَر 
الَِّذيــَن َقاُمــوا لـَـَك بـِـهِ آنـَـاَء الَلّيـْـِل 
ــا  َرنَ ــى تَُطهِّ ــارِ َحتَّ ــَراَف النََّه َو أَْط
ــَو  ــرِهِ، َو تَْقُف ــٍس بِتَْطهِي ــْن ُكِلّ َدنَ مِ
اْســتََضاُؤوا  الَِّذيــَن  آثَــاَر  بِنَــا 
ــِن  ــُل َع ــُم الَْم ــْم يُْلهِهِ ــورِهِ، َو لَ بِنُ
ــُرورِهِ«. ــَدِع ُغ ــْم بُِخ ــِل َفيَْقَطَعُه الَْعَم

ــزارش  ــان گ ــخن همچن ــوع س موض
دوم  و  چهــل  دعــای  مضامیــن 
صحیفــه مبارکــه ســجادیه اســت.
ــبت دو  ــه مناس ــته ب ــه ی گذش جلس
ــث  ــداری بح ــدی، مق ــه ی کلی جمل
مــا متوقــف شــد. نقــش قــرآن کریــم 
در دســتیابی بــه منــزل کرامــت و 
ــه  ــود ک ــری ب ــامت تعبی ــل س مح
حضــرت داشــتند و مــا مقــداری 
آنهــا را مباحثــه کردیــم. یــک جملــه 
باقــی مانــد و آن، آرزو و درخواســت 

ــه  ــم ب ــرآن کری ــا ق ــه ب ــود ک ــا ب م
قیامــت  در  امــان  و  امــن  مقــام 
ــوان »نجــاه  ــا عن ــه ب ــم ک دســت یابی
ــد. ــر ش ــه« تعبی ــه القيام ــى عرص ف

ــه  ــک مرحل ــم ی ــدی ه ــه ی بع جمل
می کنــد  بیــان  را  آن  از  باالتــر 
کــه هــم در امــان باشــیم و هــم 
از  قرآنــی،  هدایــت  به وســیله ی 
مواهــب الهــی در بهشــت بهــره ی 
ــن  ــدی داشــته باشــیم. ای دائمــی و اب
بهره هــای  معنایــش همیــن  نعیــم 
از خصوصیــات  اســت.  جاودانــی 
بهشــت ایــن اســت کــه نعیمــش 
ــدارد. ــم ن ــت و زوال و ک ــم اس مقی

نقش قرآن در بهشتی شدن و 
دستیابی به مراحل باالی آن

قــرآن کریــم اساســًا نقشــه ی رســیدن 
بــه بهشــت ابــدی و راه دســتیابی 
ــت.  ــتی اس ــات واالی بهش ــه درج ب
ــه«  ــى الجن ــفيع ال ــم »ش ــرآن کری ق
ــه« اســت؛ هــم  ــى الجن ــفيع ف و »ش
ــرد و هــم  ــه بهشــت می ب انســان را ب
در بهشــت بــاال می بــرد. بــه شــفاعت 
ــات  ــه درج ــان ب ــم، انس ــرآن کری ق
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ــر  ــد و فک ــدا می کن ــت پی ــی دس عال
و قلــب و عملــش ارتقــا می یابــد.
تشــّرف مــا بــه ســاحت قــرآن کریــم 
ــارف  ــای مع ــه ژرف ــا ب ــتیابی م و دس
قرآنــی،  انــوار  از  مــا  حــّظ  و  آن 
ــات و  ــه کرام ــل ب ــه توس ــته ب وابس
الطــاف محمــد و آل محمــد )علیهــم 
ــه همیــن جهــت ایــن  الســام( اســت. ب

ــا  ــن عبارت ه ــن ای ــا در بی صلوات ه
ــان  ــع خودم ــا در واق ــده اســت. م آم
را در سایه ســار عنایــات پیامبــر و 
اهل بیــت )علیهــم الســام( می بریــم کــه 
»َمــن ُخوطب بــه«]۱[ قــرآن هســتند 
و ترجمــان و عینیــت قــرآن نــزد آنهــا 
ــا آنهــا می توانیــم از قــرآن  اســت و ب
باشــیم. داشــته  بهره هایــی  کریــم 

در پرتو قرآن، به چه چیزهایی 
دست می یابیم؟

۱. نجات يافتن از بار سنگين 
گناهان

»َو اْحُطــْط بِالُْقــْرآِن َعنَّــا ثِْقــَل 
متعــال  خــدای  از  الْْوَزارِ«؛ 
و  برکــت  بــه  کــه  می خواهیــم 
ــه عظمــت  ــم و ب ــرآن کری ــت ق هدای

و اعتبــار آن، بــار ســنگین گناهــان را 
ــتیم، از دوش  ــا هس ــه آن مبت ــه ب ک
مــا بــردارد. ایــن ترکیــب بســیار 
ــه  ــاره ب ــت و اش ــب اس ــع و جال بدی
بارهــای ســنگین دارد. ثقــل حکایــت 
از نفس گیــر بــودن اســت کــه وقتــی 
ایــن ســنگینی بــر دوش کســی باشــد، 
ــر  ــر زی ــد. اگ ــت کن ــد حرک نمی توان
ــد،  ــی باش ــخص خال ــن ش ــای ای پ
ــرد.  ــم می ب ــن ه ــل او را پایی ــن ثق ای
مثــًا فــرض کنیــد کســی در میانــه ی 
ــی  ــار ۵۰۰ کیلوی ــت و ب ــرداب اس م
گذاشــته اند؛  او  دوش  روی  هــم 
چنیــن شــخصی مــدام پاییــن مــی رود 
ــر  ــر زی ــی اگ ــود. حت ــرق می ش و غ
پــای شــخص محکــم باشــد و چنیــن 
ــار ســنگینی روی دوش او گذاشــته  ب
شــود، از حرکــت بــاز می مانــد و 
نمی توانــد  و  می شــود  متوقــف 
ســیر داشــته باشــد. گنــاه چنیــن 
اثــری دارد؛ یعنــی باعــث توقــف 
ــیر  ــد س ــان نمی توان ــود و انس می ش
ــقوط  ــث س ــه باع ــن اینک ــد. ضم کن
و غــرق شــدن در دریــای عــذاب 
ــوا  ــد: »تََخّفُف ــه فرموده ان ــت. اینک اس
ــوید  ــبک ش ــی س ــوا«؛]۲[ یعن تَْلَحُق
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ــنگین  ــار س ــن ب ــا ای ــید. ب ــا برس ت
ــم  ــًا نمی توانی ــم، اص ــا داری ــه م ک
ــم،  ــم راه بروی ــر ه ــم و اگ راه بروی
خیلــی آهســته خواهیــم رفــت. کســی 
ــرعت و  ــا س ــت، ب ــبک بار اس ــه س ک
وضعیــت مناســبی پیــش مــی رود.
ــم  ــرآن کری ــت ق ــم گف ــا خواه بعده
چگونــه بــار گنــاه را از دوش انســان 
برمــی دارد و او را ســبک می کنــد.

۲. همانند شدن با ابرار
َشــَمائِِل  ُحْســَن  لَنَــا  َهــْب  »َو 
ــی  ــم خیل ــارت ه ــن عب ارِ«؛ ای ــرَ الْبْ
ــمال  ــع ش ــمائل جم ــت. ش ــا اس زیب
و بــه معنــای ُخلــق اســت. البتــه 
بــه معنــای ســیما و چهــره هــم 
گفتــه می شــود. ابــرار جمــع بَــّر و از 
اصطاحــات قرآنی اســت. حکایت از 
شــخصیتی اســت کــه مــکارم اخــاق 
)فهرســت طوالنــی فضیلت هــا( را 
بــه همــراه ریشــه و پایــه ی توحیــدی 
در عالی تریــن ســطح درون خــود 
ــی کلمــه ی  ــرده باشــد. وقت ــت ک تثبی
شــما  ذهــن  می شــنوید،  را  ابــرار 
ســراغ آیــات مربوطــه مــی رود و 
آیــات  زیباتریــن  از  یکــی  شــاید 

ــریفه ی  ــه ی ش ــرار، آی ــه اب ــوط ب مرب
اَر يَْشــَربُوَن مـِـْن َكْأٍس َكاَن  »إَِنّ الْبـْـرَ
ــرار  ــن اب ــوًرا؛]۳[ به یقی ــا َكاُف مَِزاُجَه
و نیــکان از جامــی می نوشــند کــه بــا 
عطــر خوشــی آمیختــه اســت« باشــد. 
شــخصیتی  آیــات  ایــن  در  شــما 
و  قیامت تــرس  و  توحیــدی 
ــص  ــه خال ــد ک ــرا را می بینی قیامت گ
ــار ایــن  و عاشــق حــق اســت. در کن
ویژگی هــا فهرســتی از ایثــار و اطعــام 
ــس  ــد. پ ــد بیاوری و دســتگیری را بای
شــخص بــّر، از نظر فکــری و عقیدتی 
و اخاقــی، شــخصیتی زیبــا اســت که 
دلبــری می کنــد. شــمائل  حقیقتــًا 
ــم در  ــرآن کری ــری ق ــرار در نگارگ اب
ــه  ــری و ارائ ــه تصویرگ ــن وج احس
ــه را در  ــک نمون ــه ی ــت ک ــده اس ش
ــاهده  ــان مش ــه ی انس ــوره ی مبارک س
شــمائل  ابــرار،  شــمائل  کردیــد. 
ــم  ــار )علیه ــه ی اطه ــدا و ائم ــای خ اولی
ــه در  ــی وجی ــه همگ ــت ک ــام( اس الس

ــان  ــا و آخــرت هســتند و از مقرب دنی
جای جــای  می شــوند.  محســوب 
ــای  ــن جلوه ه ــه ی ای ــرآن نگارخان ق
جــذاب  چهره هــای  و  آســمانی 
ــه هــر یــک را می بینیــم،  اســت ک
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می شــویم. مبهــوت  و  مــات 
اگــر کســی خــود را بــه قــرآن کریــم 
بســپارد، وارد چرخــه ی همانندســازی 
ــا  ــه ب ــن جذب ــرار می شــود و ای ــا اب ب
ــود  ــب می ش ــی ترکی ــای ربوب جلوه ه
و فطــرت و روح را بــه وجد و هیجان 
مــی آورد و تمنــای این مقامــات را در 
ــتهای  ــد و اش ــت می کن ــان تقوی انس
رســیدن بــه ایــن مراتــب را در انســان 
بــه وجــود مــی آورد و عشــق بــه 
ــد.  ــاد می کن ــان ایج ــا را در انس اولی
اســت. کریــم  قــرآن  کارِ  ایــن 
»َهــْب لَنَــا« یعنــی بــه مــن هــم هبــه 
ــن  ــه ای ــه ام ک ــم گفت ــًا ه ــن. قب ک
ــاوت  ــی تف ــا« خیل ــا »اعطن ــه ب کلم
ــی  ــف و مبتن ــای لطی ــه، معن دارد. هب
ــاک و  ــه و فرحن ــه ی کریمان ــر ارائ ب
وجــدآور دارد؛ چنان کــه قــرآن در 
ــْب  ــد: »َرِبّ َه ــد می گوی ــورد فرزن م
ــًة؛]۴[  ــًة َطيِّبَ يَّ ــَك ُذرِّ ــْن لَُدنْ ِــي مِ ل
پــروردگارا، از جانــب خــود بــه مــن 
ــْب  ــا »َه ــزه ببخــش« ی ــدی پاکی فرزن
َة  ــَرّ ــا ُق يَّاتِن ــا َو ُذرِّ ــْن أَْزواِجن ــا مِ لَن
فرزندانــی  أَْعيُــٍن؛]۵[ همســران و 
ــه  ــه مــا ببخــش کــه چشــمان مــا ب ب
جالــب  گــردد«.  روشــن  ایشــان 

ــر  ــورد همس ــًا در م ــه غالب ــت ک اس
اســت. شــده  اســتفاده  فرزنــد  و 
شــما اینجــا بیــان می داریــد کــه 
ــرآن و در  ــا ق ــی را ب ــن ویژگ ــن ای م
ــرآن  ــفاعت ق ــا ش ــرآن و ب محضــر ق
ــا  ــی م ــا« یعن ــْب لَنَ ــم. »َه می خواه
ــم  ــرآن کری ــی ق ــطه ی راهنمای به واس
صفــات  دلنشــین  منظومــه ی  بــه 
ــم.  ــان دســت یابی ــرار و شــمائل آن اب
ــد  ــمائل محم ــمائل، ش ــن ش اوج ای
اســت. الســام(  )علیهــم  محمــد  آل  و 

۳. دنباله روی از نيکان
ــوا  ــَن َقاُم ــاَر الَِّذي ــا آثَ ــُف بِنَ »َو اْق
ــَراَف  ــِل َو أَْط ــاَء الَلّيْ ــهِ آنَ ِ ــَك ب لَ
ــز در  ــت نی ــن درخواس ــارِ«؛ ای النََّه
پرتــو و بــه وســاطت و بــه شــفاعت 
توقــع  مــا  اســت.  کریــم  قــرآن 
ــم  ــرآن کری ــدد ق ــه م ــه ب ــم ک داری
ــم  ــرار بگیری ــانی ق ــر کس ــت س پش
ــه  ــم ک ــال کنی ــانی را دنب ــار کس و آث
ویژگی شــان ایــن اســت: »َقاُمــوا 
ــَراَف  ــِل َو أَْط ــاَء الَلّيْ ــهِ آنَ ِ ــَك ب لَ
ــمت های  ــرآن در قس ــا ق ــارِ«؛ ب النََّه
مختلــف شــب و روز بــرای خــدا 
دائم االرتبــاط  و  می کننــد  حرکــت 



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بــا قــرآن کریــم هســتند و شــب 
ــن  ــت. ای ــرآن اس ــا ق ــان ب و روز آن
تعبیــر حکایــت از ایــن دارد کــه ایــن 
ــزد قــرآن می آینــد. ــه ن افــراد خالصان
در مــورد کلمــه ی »قامــوا« بایــد 
ــورد  ــی را م ــری و باطن ــای ظاه معن
ظاهــری  معنــای  داشــت.  نظــر 
حکایــت از آن اســت کــه ایــن افــراد 
بــه صــورت  نماز هــای خــود  در 
و  می خواننــد  قــرآن  خالصانــه 
دنبالــه رو بــودن یعنــی مــا هــم همــان 
»قامــوا«  باشــیم.  داشــته  را  روش 
ــم دارد و آن  ــی ه ــای واقع ــک معن ی
ــم را  ــرآن کری ــراد، ق ــن اف ــه ای اینک
عمــود خیمــه ی زندگــی خــود قــرار 
ــاد  ــت و اقتص ــت و سیاس داده و تربی
ــم  ــرآن کری ــا ق ــگ خــود را ب و فرهن
ــام  ــد. ام ــوام داده ان ــرده و ق ــا ک برپ
ســجاد )علیــه الســام(، کســانی را مقتــدای 
مــا قــرار می دهــد کــه ارتباطشــان بــا 
ــام  ــت و تم ــیع اس ــم وس ــرآن کری ق
ــرد.  ــر می گی ــان را در ب ــبانه روز آن ش
معنــای فراگیــر ایــن قیــام بــرای خــدا 
همــان اســت کــه زندگی شــان رنــگ 
ــای  ــه معن ــته باشــد. البت ــی داش خدای
ظاهــری هــم زیبــا و مناســب اســت؛ 

چراکــه زندگــی مؤمــن در نمــاز، 
ــه  ــاز ب ــوام نم ــود و ق ــی می ش خدای
قیــامِ آن و قیــام نمــاز بــه قرآن اســت.

خواندن قرآن در نماز

قــرآن  کــم  خیلــی  نمــاز  در  مــا 
بــه چنــد ســوره ی  و  می خوانیــم 
البتــه  می کنیــم.  بســنده  معــروف 
کوچک تریــن  کوثــر،  ســوره ی 
ســوره ی قــرآن بــه لحــاظ الفــاظ 
و بزرگ تریــن ســوره ی قــرآن بــه 
ــن  ــا وجــود ای ــا اســت؛ ب لحــاظ معن
متعــددی  ســوره های  می تــوان 
از جــزء ســی ام قــرآن را در نمــاز 
توجــه  بــا  کســی  اگــر  خوانــد. 
مبارکــه ی  ســوره ی  معنــا،  بــه 
بخوانــد،  نمــاز  در  را  مطففیــن 
می گیــرد. اوج  و  می شــود  منهــدم 

طوالنــی  ســی،  جــزء  ســوره های 
دارد.  کوچکــی  آیــات  و  نیســت 
از جملــه  را  از ســوره ها  بســیاری 
ســوره ی فجــر و ســوره ی واقعــه 
ــاز  ــه در نم ــت ک ــده اس ــفارش ش س
بخوانیــم. مــا هــم کــه امــام جماعــت 
ــر  ــه اگ ــم ک ــد داری ــویم، تردی می ش
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بخوانیــم مــردم گله منــد می شــوند 
ــا  ــودِ م ــکال از خ ــه اش ــه! البت ــا ن ی
اســت کــه مــردم را این گونــه عــادت 
داده ایــم. اولیــای خــدا در نمــاز خــود 
مــا  و  می خواندنــد  قــرآن  بســیار 
ــل ســنت(  ــم. دیگــران )اه نمی خوانی
در نمــاز خیلــی قــرآن می خواننــد 
ــل  ــوره ی کام ــت س ــه قرائ ــل ب و قائ
ــروع  ــوره ش ــه ی س ــتند و از میان نیس
ــا  ــد. م ــان می برن ــه پای ــد و ب می کنن
ــم. ــران کنی ــص را جب ــن نق ــد ای بای
و  قــرآن  حفــظ  مــورد  در  قبــًا 
ســوره های خاص بــه جوانــان توصیه 
ــن ســوره ها واقعــًا انســان  ــم. ای کردی
را بیــدار می کنــد. ســوره ی زلــزال 
ــا  ــی م ــد، ول ــرآن می دانن ــع الق را رب
ــم. ــا آن را نمی خوانی اصــًا در نماز ه
در ایــن مــورد، وظیفــه ی روحانی هــا 
ســنگین  جماعــات  ائمــه ی  و 
اســت و بایــد امــام جماعت هــای 
ــاجد  ــه مس ــوند و ب ــاده ش ــاری آم ق
ــود. ــیرین ش ــردم ش ــا کام م ــد ت بیاین
ــن  ــاط ای ــب احتی ــای واج در نمازه
حفظــی  به صــورت  کــه  اســت 
خوانــده شــود، امــا در نمازهــای 
وجــود  مشــکلی  هیــچ  مســتحب 

می توانیــد همیــن  نــدارد و شــما 
خــود،  شــب  نمــاز  در  امشــب 
بخوانیــد. را  ســوره ها  ایــن 
ــْرآَن الَْفْجــرِ َكاَن َمْشــُهوًدا؛]۶[  »إَِنّ ُق
زیــرا  را  صبــح  نمــاز  ]نیــز[  و 
]مقــرون  همــواره  صبــح  نمــاز 
بــا[ حضــور ]فرشــتگان[ اســت«. 
ــب  ــه ی ش ــل نافل ــر ذی ــرآن الفج ق
قــرآن  برخــی  می شــود.  تعریــف 
نمــاز صبــح و بعضــی  را  الفجــر 
می داننــد.  صبــح  نافلــه ی  را  آن 
ــه،  ــه کار نرفت ــر ب ــاه الفج ــر ص تعبی
اســتفاده  قــرآن  تعبیــر  از  بلکــه 
ــاره دارد. ــت اش ــه قرائ ــه ب ــده ک ش

۴. طهارت
َرنَــا مِــْن ُكِلّ َدنَــٍس  »َحتَّــى تَُطهِّ
انــس  ارتبــاط و  ایــن  بِتَْطهِيــرِهِ«؛ 
ــا  ــن تاوت ه ــم و ای ــرآن کری ــا ق ب
روش  دنباله گیــری  و  بهره هــا  و 
ــه ای  ــه نقط ــا را ب ــا م ــبک اولی و س
ــای  ــود را در دری ــه خ ــاند ک می رس
مــّواج فیــض و لطــف و مغفــرت 
ــم  ــرآن کری ــا در چشــمه ی ق ــی ی اله
شست وشــو کنیــم. تمــام منــازل ابــرار 
و مقامــات اولیــا و شــمائل انبیــا و ... 
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طهــارت  شــالوده ی  روی  همگــی 
ــی  ــم وقت ــرآن کری ــت. ق ــتوار اس اس
ــل خــود  ــای کام ــه اولی ــد ب می خواه
مــدال دهــد، مــدال طهــارت می دهــد 
و می گویــد: »إِنَّمــا يُريــُد الَلّ لِيُْذهَِب 
ــِت َو  ــَل الْبَيْ ــَس أَْه ْج ــُم الرِّ َعنُْک
َرُكــْم تَْطهيــراً؛]۷[ ز ایــن نیســت  يَُطهِّ
ــدی را  ــد پلی ــد می خواه ــه خداون ک
ــد و  ــت دور کن ــما اهل بی ــط از ش فق
ــازد«. در  ــاک س ــتی پ ــما را به راس ش
مراتــب پایین تــر هــم پایــه و اســاس 
کاخ ســعادت و خوشــبختی و طبقات 
ــارت  ــه طه ــته ب ــات آن وابس و درج
اســت کــه زیرســاخت محســوب 
در  بحــث  ایــن  قبــًا  می شــود. 
ــد. ــم ش ــف تقدی ــبت های مختل مناس
ــم،  ــه خواندی ــی ک ــن جمات در همی
ــاه از  ــنگینی گن ــتیم س ــدا  خواس از خ
ــال در  ــود. ح ــته ش ــا برداش دوش م
ــم  ــه می گویی ــل آن جمل ــام تکمی مق
اگــر مــا بــه قــرآن دل و وقــت 
بدهیــم و روح بســپاریم، نتیجــه ی 
ویــژه ی آن دســتیابی بــه مقــام شــامخ 
ــرآن  ــر ق ــن هن ــت و ای ــارت اس طه
و  پاکســازی  ایــن  اســت.  کریــم 
ــر  ــی هن ــت زدای ــی و ظلم چرک زدای

قــرآن اســت و چنــان آتــش ندامت را 
ــازد  ــن می س ــان روش ــود انس در وج
کــه تــو را بــه خــودت مــی آورد. 
ــو را در  ــرآن ت ــدی ق ــات بع در مقام
ــد  ــه وج ــن ب ــن و طاهری ــام تائبی مق
ــدگان  ــزء جوین ــو را ج ــی آورد و ت م
پاکــی قــرار می دهــد و دوســتدار 
طهــارت و اهــل طهــارت روح و دل 
و روان و عمــل می شــوی. همــه ی 
مراتــب وجــود و شــخصیت تــو پاک 
ــرد  ــو را می گی ــت ت ــود و دس می ش
ــرد.  ــق می ب ــام ح ــه حم ــو را ب و ت
وقتــی کــه برمی گــردی، فرشــته ها 
تــو را نــگاه می کننــد و می بیننــد 
بــودی و چــه شــدی! کــه چــه 

ــی گاهــی انســان  آتش گیره هــای قرآن
ــام  ــازی هایی انج ــرد و پاکس را می گی
می دهــد کــه در هیــچ جــای دیگــری 
ــر  ــی فک ــد. آلودگ ــت نمی آی ــه دس ب
ــه شــرک، در حضــرت  ــا ب و جــان م
توحیــد  بــه  کــه  اســت  قــرآن 
ــت  ــرآن اس ــام ق ــد و در حم می رس
ــت. ــد گرف ــوان دوش توحی ــه می ت ک

در قــرآن هرچــه جلوتــر بــروی، 
بیشــتر  طهــارت  از  ســهمت 
می شــود و طهــارت هــم مراتــب 
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ــهم  ــل آن، س ــه ی کام ــه مرتب دارد ک
ولــّی کامــل اســت. کســانی کــه 
دنبــال اولیــا هســتند، بــه مراتبــی 
می کننــد. پیــدا  دســت  پاکــی  از 

۵. آرزوی صادق
الَِّذيــَن  آثَــاَر  بِنَــا  تَْقُفــَو  »َو 
ــرو و  ــا را پی ــورِِه«؛ م ــتََضاُؤوا بِنُ اْس
ــانی  ــر کس ــو و رهگی ــیعه و رهج ش
ــد  ــرآن بهره من ــور ق ــه از ن ــرار ده ک ق
ــن  ــراد ای ــن اف ــی ای ــده اند. ویژگ ش
اســت کــه: »لـَـْم يُْلهِهـِـُم الَْمــُل َعــِن 
ــای  ــا در دع ــش آرزو ه ــِل«. نق الَْعَم
ــوزندگی  ــد و از س ــم ش هشــتم تقدی
ــم. اگــر  و ســازندگی آن ســخن گفتی
باشــند،  صــادق  رجــای  آرزو هــا 
پیشــران هســتند و چنانچــه دروغیــن 
باشــند، غــل و زنجیــری در پــای 
ــا، کســانی را  ســالک هســتند. آرزو ه
ــده اند،  ــور ش ــرآن من ــور ق ــه ن ــه ب ک
چــه  نمــی دارد.  بــاز  عمــل  از 
ــی دارد؟  ــاز نم ــان را ب ــی انس آرزوی
ــای  ــا آرزو ه ــر ب ــادق. اگ ــای ص رج
ــا نیرنــگ و  دروغیــن جلــو برویــم، ب
ــاز  ــا را از حرکــت ب فریــب خــود، م
مــی دارد و از راه خــارج می ســازد.

ــب  ــر مکت ــه در غی ــانی ک ــام کس تم
ــد،  ــت می کنن ــرت حرک ــرآن و عت ق
ــزرگ  ــت ب ــار آف ــتثنا گرفت ــدون اس ب
بی عمــل  امــل  و  دروغیــن  آرزوی 
هســتند. قــرآن کریــم در شــما تولیــد 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــادق می کن آرزوی ص
آرزو هــا بــا عمــل گــره بخــورد و این 
درخواســت های قرآنــی دســتورالعمل 
قرآنــی زندگــی تــو شــود، بــه نتیجــه 
ــن آرزو  ــه ای ــید؛ وگرن ــی رس خواه
انســان را بــه جایــی نمی رســاند.
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