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ـِـهِ  ــٍد َو آل ــى ُمَحمَّ ــمَّ َصــِلّ َعَل »الَلُّه
ــا َو  َ ــَاَح َظاهِرِن ــْرآِن َص َو أَدِْم بِالُْق
ــاِوِس  ــَراِت الَْوَس ــهِ َخَط ِ ــْب ب اْحُج
ــةِ َضَمائِرِنـَـا َو اْغِســْل بـِـهِ  َعــْن ِصَحّ
ــا َو  َ ــَق أَْوَزارِن ِ ــا َو َعَائ َدَرَن ُقُلوبِنَ
اْجَمــْع بـِـهِ ُمنْتََشــَر أُُمورِنـَـا َو أَْرِو بـِـهِ 
فـِـي َمْوقـِـِف الَْعــْرِض َعَليْــَك َظَمــَأ 
َهَواِجرِنـَـا َو اْكُســنَا بـِـهِ ُحَلــَل الَْماِن 
ــرِ فـِـي نُُشــورِنَا«. ــَزِع الْْكبَ ــْوَم الَْف يَ

راه دستیابی به عجایب قرآن
ــام( راه  ــه الس ــام )علی ــی، ام ــش قبل در بخ
ــرآن و درک  ــب ق ــه عجای ــن ب باریافت
ــارت  ــب طه ــی را کس ــق قرآن حقای
باطنــی دانســتند و معلــوم شــد یکــی 
از اهــداف اصلــی طهــارت قلــب 
از  ســبک باری  و  درون  صفــای  و 
ِوْزر گنــاه، دســتیابی بــه عجایــب 
اســت. آنهــا  فهــم  و  قــرآن 
ــرای  ــه ی جــدی ب ــد برنام انســان بای
خودســازی و تحصیــل صفــای باطنی 
و اســتغفار و ســبک کــردن بــار گنــاه 
ــه  ــا در نتیجــه ی آن ب داشــته باشــد ت

ــد. ــرآن برس ــب ق ــم عجای ــام فه مق

عجایــب قــرآن پرده هــای درونــی 
قــرآن اســت کــه بــرای مواجهــه ی بــا 
آن بایــد انســان از پــرده بیــرون بیایــد. 
ــت و  ــرده ی جهال ــا از پ اگــر عقــل م
نفــس مــا از پــرده ی ضالــت بیــرون 
بیایــد و روح مــا از حجاب هــا خــارج 
ــال  ــه جم ــت ک ــان اس ــود، آن زم ش
می شــود. رونمایــی  کریــم  قــرآن 

ــازل  ــیر من ــا در س ــد اولی ــْن مقص ای
تماشــای  آنــان،  هــدف  و  اســت 
اســت. کریــم  قــرآن  جمــال 

ایــن طهــارت و صفــای ضمیــر و 
ســبک باری و اصــاح معایــب درونی 
و رفــع حجاب هــا، بــه  واســطه ی 
ــس  ــد. پ ــاق می افت ــم اتف ــرآن کری ق
ــه  ــد ب ــات بای ــروج از ظلم ــرای خ ب
ــا  ــد م ــم و مقص ــرآن بروی ــر ق محض
ــه  ــه ب ــن باشــد ک ــن تشــّرف ای در ای
ــاران  ــارش ب ــه ب ــرآن و ب ــروی ق آب
مغفــرت الهــی در محضــر قــرآن، بــه 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــت یابی ــارت دس طه
دوبــاره قــرآن را بفهمیــم و بشناســیم.

ــزرگ  ــم و ب ــدر عظی ــق این ق آن حقای
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ــن  ــد، ای هســتند کــه اگــر طلــوع کنن
ــد،  ــدارد. خداون ــش را ن ــم تحمل عال
نمــاد تحمــل را کــه کوه هــا هســتند، 
»لَــْو  می گویــد:  و  می زنــد  مثــال 
ــٍل  ــى َجبَ ــْرآَن َعَل ــَذا الُْق ــا َه أَنَْزلْنَ
ًعــا مِــْن  لََرأَيْتَــُه َخاِشــًعا ُمتََصدِّ
ــرآن را  ــن ق ــر ای ِ؛]۱[ اگ ــيَةِ اللَّ َخْش
ــًا  ــتادیم، یقین ــی فرومی فرس ــر کوه ب
آن ]کــوه[ را از بیــم خــدا فروتــن 
می دیــدی«. ازهم پاشــیده  ]و[ 

بایــد بــه عنایــات اولیــا توســل کنیــم 
ــم  ــک بخواهی ــم و کم ــدد بگیری و م
تــا آنــان کــه مخاطــب حقایــق و 
عجایــب قــرآن و امیــن خــدای متعال 
هســتند، مــا را یــاری کننــد. لــذا ایــن 
ــد و آل  ــر محم ــوات ب ــا صل ــراز ب ف
ــود.  ــروع می ش ــام( ش ــم الس ــد )علیه محم
ــم  ــرار می دهی ــطه ق ــان را واس ــا آن م
می خواهیــم  آنــان  کمــِک  بــا  و 
از قــرآن کریــم کمــک بگیریــم و 
شــویم. بهره منــد  آن  حقایــق  از 

اصالح ظاهر، شرط اول اصالح 
باطن

ــن  ــا ای ــت م ــن درخواس ــال اولی ح
َصــَاَح  بِالُْقــْرآِن  أَدِْم  »َو  اســت: 
ــت  ــه تربی ــؤدب ب ــراد م ــا«. اف َ َظاهِرِن

ــر  ــاح ظاه ــی، از ص ــامی و اله اس
نظــر  از  یعنــی  هســتند؛  بهره منــد 
ــته  ــان آراس ــار، ظاهرش ــال و رفت اعم
اســت. اینکــه انســان بــه لحــاظ 
ــیما و چــه  ــر، چــه از جهــت س ظاه
ــر آداب  ــه از نظ ــاس و چ ــر لب از نظ
ظاهــری،  اعمــال  نظــر  از  و چــه 
نظــر  مــورد  آنچــه  بــه  مــؤدب 
شــارع اســت باشــد، موضوعیــت 
ــد  ــان از آن بهره من ــوِع مؤمن دارد و ن
هســتند. مــا بایــد ایــن را بــه عنــوان 
یــک پایــه و مبنــا حفــظ کنیــم.

اگــر انســان از قــرآن دور شــود، یکــی 
از چیزهایــی کــه از دســت می دهــد، 
صــاح ظاهــر اســت. صــاح ظاهــر 
یــک بنیــان و اســاس اســت کــه 
ــل  ــه مراح ــد ب ــا آن می توان ــان ب انس
باالتــر هــم دســت یابــد. چــه کســی 
گفتــه اســت اگــر دل را درســت 
ــود؟!  ــت می ش ــز درس ــم، همه چی کنی
دست دردســت  باطــن  و  ظاهــر 
متعــال،  خــدای  و  دارنــد  هــم 
ــن  ــن را از مؤم ــر و باط ــاح ظاه ص
می خواهــد. اتفاقــًا صــاح ظاهــر، 
مقدمــه ای بــرای رســیدن بــه صــاح 
باطــن اســت. ایــن موضــوع راهگشــا 
اســت. کمک کننــده  خیلــی  و 
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زبانــی کــه آراســتگی ظاهــر )بــه 
ــر  ــاح ظاه ــعش( و ص ــای موس معن
ــیطان  ــان ش ــد، زب را مخــدوش می کن
اســت. چنانچــه کســی بــه زی و 
شــیوه ی کفــار لبــاس بپوشــد، محــال 
اســت بــه صــاح باطــن دســت 
پیــدا کنــد. دشــمنان بــرای مخــدوش 
ــًا  ــه نوع ــان ک ــه ی مؤمن ــردن جامع ک
بــه ظواهــر ایمانــی آراســته هســتند و 
تیتــر شخصیتی شــان مثبــت اســت، در 
ــد. ــاد می کنن ــبهه ایج ــوارد ش ــن م ای

ــه  ــال را ب ــه الســام( خــدای متع ــام )علی ام
ــه  ــرآن را ب ــد و ق ــرآن قســم می ده ق
یــاری می طلبــد و از آیــات کریمــه ی 
ــد  ــرد و می خواه ــدد می گی ــی م قرآن
کــه صــاح ظاهــر در مــا تثبیــت 
ــای ثبِّــت و دوام  ــه معن شــود. »أدم« ب
ــرت  ــت. حض ــداد اس ــتن و امت داش
ــه  ــان ب ــه مؤمن ــد ک ــرض گرفته ان ف
هســتند.  آراســته  ظاهــر  صــاح 
ــت  ــف عدال ــید: کش ــی می پرس کس
بــرای اقتــدای نمــاز چگونــه اســت؟ 
در این گونــه مــوارد می شــود بــه 
ــن  ــرد و ُحس ــا ک ــر اکتف ــن ظاه ُحس
باطنــی  از صــاح  ظاهــر کشــف 
ــه ی  ــد، و دیگــر وظیف شــخص می کن
تحقیــق و بررســی نداریــم. همین کــه 

شــخص اهــل نمــاز و مســجد و 
می کنــد  کفایــت  اســت،  صــاح 
کــرد. تکیــه  آن  بــه  می شــود  و 

حفظ باطن در پرتو قرآن مسیر 
می شود

ــورد اهتمــام  ــی م صــاح ظاهــر خیل
ــد از آن  ــت و نبای ــال اس ــدای متع خ
غافــل شــد؛ امــا نباید بــه آن اکتفا کرد.

جملــه  یــک  حضــرت  ادامــه  در 
ــد و  ــر فرموده ان ــاح ظاه ــرای ص ب
ــن.  ــاح باط ــرای ص ــه ب ــار جمل چه
ــن و  ــاح باط ــه ص ــوط ب ــه مرب آنچ
بــودن  پربــار  و  درون  غنی ســازی 
ــت،  ــان اس ــخصیت انس ــوت ش ملک
دارد. اهمیــت  برابــر  چندیــن 

مؤمــن بــه صــاح ظاهــر بســنده 
بــرای  نمی کنــد و صــاح ظاهــر 
او مقدمــه و وســیله اســت. اصــل 
اســت.  باطنــی  صــاح  مســئله 
حضــرت از اینجــا آغــاز می کننــد 
بــه  کــه  می خواهنــد  خــدا  از  و 
مــدد و هدایــت قــرآن کریــم، از 
اینکــه ســامت درونــی بــر اثــر 
وسوســه ها آســیب ببیننــد، حفــظ 
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شــوند؛ لــذا بــه خداونــد عرضــه 
می دارنــد: »َو اْحُجــْب بـِـهِ َخَطــَراِت 
َــا«. ــةِ َضَمائِرِن ــْن ِصَحّ الَْوَســاِوِس َع

ــا  ــن در اینج ــرای باط ــه ب ــری ک تعبی
اســت.  ضمیــر  شــده،  اســتفاده 
وســاوس نیــز جمــع وسوســه اســت. 
ــده هســتند  ــًا وسوســه ها نفوذکنن نوع
و بــه صــورت پنهانــی و ظریــف و از 
ــط  ــم، وارد محی ــال و وه ــق خی طری
درونــی مــا می شــوند. دروازه ی ورود 
وسوســه ها خیــال اســت. اگــر کســی 
ــه  ــد ب آنجــا را صیانــت کنــد، می توان
ــه  ــه ها ب ــوذ وسوس ــد. نف ــی برس جای
صــورت غیرمحســوس و غیرآشــکار 
ــر( را  ــان )ضمی ــب انس ــت و قل اس
صحــت  می دهنــد.  قــرار  هــدف 
ــرض  ــل م ــه ی مقاب ــًا نقط ــم دقیق ه
ــه حضــرت  ــب اســت ک اســت. جال
بــرای شــما ســامت درون را فــرض 
گرفته انــد؛ یعنــی حداقــل رتبــه ای 
ــامت روان  ــر و س ــت ضمی از صح
را در شــما مفــروض گرفته انــد و 
ــرآن  ــدد ق ــه م ــا! ب ــد: خدای می فرماین
ــرا  ــر م ــامت ضمی ــت آن، س و هدای
در برابــر وسوســه های شــیاطین جــن 
یــا انــس یــا نفــس امــاره، حفــظ کن.

درونــی،  آلودگی هــای 
پــی  در  بــزرگ  محرومیت هــای 
ــاق  ــرض نف ــه م ــان ب ــر انس دارد. اگ
یــا شــک یــا ریــا مبتــا شــود، 
برایــش  بزرگــی  محرومیت هــای 
از  خطــورات  می شــود.  ایجــاد 
ــه آنهــا  ــل اســت و اگــر ب ــن قبی همی
میــدان داده شــود، ضمیــر انســان 
را آلــوده می کننــد و آنجــا مســتقر 
ــی  ــه آلودگ ــه ای ک ــوند؛ به گون می ش
ــت شــخص می شــود و  ــت ثاب وضعی
فضــای درونــی او بــا آلودگــی انــس 
می گیــرد. قــرآن می گویــد برخــی 
کــه  می شــوند  آلــوده  به قــدری 
گناهــان، آنــان را در بــر می گیــرد: 
»َمــْن َكَســَب َســيِّئًَة َوأََحاَطــْت 
ــاُب  ــَك أَْصَح ِ ــُه َفُأولَئ ــهِ َخِطيئَتُ ِ ب
النـَّـاِر؛]۲[ کســی کــه بــدی بــه دســت 
آورد و گناهــش او را در میــان گیــرد، 
ــند  ــل آتش ــانی اه ــن کس ــس چنی پ
بــود«. مانــدگار خواهنــد  و در آن 

اینکــه حضــرت فرمودنــد چشــم 
ــن  ــه ای ــد، ب ــت کنی ــود را مواظب خ
دلیــل اســت کــه اگــر صحنــه ی 
ــور  ــما عب ــم ش ــهوت انگیز از چش ش
شــما  قلــب  بــه  مســتقیم  کــرد، 
آلــوده  را  آنجــا  و  می کنــد  نفــوذ 
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ــر مســموم  ــگاه حــرام تی می ســازد. ن
مســتقیمًا  کــه  اســت]۳[  شــیطان 
بــه قلــب شــما اصابــت می کنــد.

ــه  ــا ب ــال م ــل اتص ــا مح ــر م ضمی
ملکــوت عالــم اســت و خــط تمــاس 
ــن  ــب و باط ــم، قل ــن عال ــا باط ــا ب م
ــا اســت. اگــر ایــن باطــن صحیــح  م
ــب  ــنوایی مناس ــی و ش ــد و بینای باش
ــای  ــد جلوه ه ــد، می توان ــته باش داش
و  کنــد  مشــاهده  را  ملکوتــی 
ــر  ــنود. اگ ــی را بش ــای ملکوت نغمه ه
قلــب کســی بیمــار شــود، یعنــی 
اعضــا و جوارحــی کــه زمینه ســاز 
انــس بــا ملکــوت عالــم اســت، 
خواهــد  معیــوب  و  ازدســت رفته 
ــی  ــب کس ــوش قل ــه گ ــود. چنانچ ب
محرومیت هــای  باشــد،  مریــض 
غیرقابــل شمارشــی خواهــد داشــت.

گرفته انــد  فــرض  حضــرت 
اســت،  صحیــح  شــما  درون  کــه 
حــال بایــد از قــرآن کریــم مــدد 
ــت  ــت صیان ــن صح ــا ای ــم ت بگیری
نشــود. بیمــاری  دچــار  و  شــود 

اگــر واقعــًا بــه محضــر قــرآن برویــم 
و آن را بفهمیم و با اشــتیاق ســراغ آن 

برویــم و ادب مــع القــرآن را رعایــت 
کنیــم، یکــی از برکاتــش ایــن خواهــد 
ــا  ــر م ــی ضمی ــه صحــت فعل ــود ک ب
ــت  ــر اس ــرآن ذک ــود. ق ــظ می  ش حف
و صیانــت می دهــد و بــه برکــت آن، 
انســان ســریع خطــر را درک می کنــد 
یــا  کنــد  آن دوری  از  می توانــد  و 
وسوســه ها  تیــررس  از  را  خــود 
ــک  ــات ی ــر مقّدم ــد. اگ ــار بکش کن
شــد،  شــروع  ناســالم  معاشــرت 
بــه برکــت قــرآن کریــم، انســان 
می کشــد؛  کنــار  را  خــود  ســریعًا 
ــت  ــه صح ــد در ادام ــه می دان چراک
درونــش دچــار مشــکل خواهــد شــد.

ــای  ــب محیط ه ــی مراق ــتان خیل دوس
ــم  ــن را ه ــند و ای ــه انگیز باش وسوس
بدانیــد کــه افــراد بــا هــم فــرق 
ــان های  ــرای انس ــا ب ــد و تیر ه می کنن
بــا  هســتند.  متفــاوت  مختلــف، 
تقویــت انــس خــود بــا قــرآن کریــم، 
می توانیــد خــود را حفــظ کنیــد.

ایــن جملــه ی حضــرت )علیــه الســام( 
ــت  ــه صح ــود ک ــن ب ــه ای ــر ب ناظ
ــا، هــر مقــدار کــه هســت،  ــر م ضمی
حفــظ شــود و آن را از دســت ندهیم.



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بیــان  بعــدی  جملــه ی  در 
َدَرَن  بِــهِ  اْغِســْل  »َو  می شــود: 
از  أَْوَزارِنَــا«؛  َعَائِــَق  َو  ُقُلوبِنَــا 
کــه  می خواهیــم  متعــال  خــدای 
بــه  قــرآن  حمــام  بــا  بتوانیــم 
صفــای برتــر دســت پیــدا کنیــم.
یــک  ظاهــر  مــورد  در  حضــرت 
مــورد  در  امــا  فرمودنــد  جملــه 
ــتند  ــان داش ــی بی ــر مختلف درون تعابی
کــه هــر یــک در مــورد بخشــی 
اســت. مــا  درونــی  نیاز هــای  از 

چــرک  معنــای  بــه  »درن«  واژه ی 
مراقــب  بایــد  اول  گام  در  اســت. 
مبتــا  وسوســه ها  بــه  دل  باشــیم 
نشــود. امــا چنانچــه مبتــا شــد، گام 
دوم آن اســت کــه آن مقــداری را 
کــه کثیــف شــده اســت، در محضــر 
قــرآن پاکیــزه کنیــم. »عائــق« هــم بــه 
ــه  ــت ک ــا و اوزاری اس ــای بار ه معن
ماننــد بــار اضافــه بــه دســت و پــای 
دل ما بســته شــده و از جنــس خباثت 
ــی اســت.  و کثیفــی و نجاســت درون
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــی اش ای ویژگ
ــا  ــکان اعت ــد و ام ــنگین می کن را س
ــرد. ــرواز را از او می گی ــد و پ و رش

 

یک آیه نیز برای اصالح درون 
کافی است

پاکســازی فقــط کارِ خــود قــرآن کریم 
ــا خــدای  ــرآن ب اســت. در محضــر ق
ــا  ــد و خــدا ب ــال ســخن می گویی متع
شــما ســخن می گویــد. بنابرایــن هــر 
ــرای  ــی ب ــا به تنهای ــن آیه ه ــک از ای ی
اصــاح مــا کافــی اســت. بــرای 
مثــال بــه آیاتــی اشــاره می کنیــم کــه 
ــه در  ــت ک ــری اس ــه نف ــورد س در م
جریــان جنــگ تبــوک تخلــف کردند. 
ــه  ــان ب ــد کارش ــم می گوی ــرآن کری ق
ــینه ی  ــط س ــه نه فق ــید ک ــی رس جای
ــا  ــن ب ــه زمی ــد، بلک ــگ ش ــان تن آن
ایــن بزرگــی، بــرای آنهــا تنگنــا 
ــس  ــتند نف ــر نمی توانس ــد و دیگ ش
از  و  رفتنــد  بیابــان  بــه  بکشــند. 
اهــل و عیالشــان فاصلــه گرفتنــد. 
ــه از  ــید ک ــی کش ــه جای ــان ب کارش
قــرآن  گرفتنــد.  فاصلــه  یکدیگــر 
ــن  ــد حــال ای ــی می خواه ــم وقت کری
ــح دهــد،  ــرای شــما توضی ــراد را ب اف
َعَليْهِــْم  تَــاَب  »ثُــمَّ  می گویــد: 
ــان  ــه آن ــدا[ ب ــس ]خ ــوا؛]۴[ پ لِيَتُوبُ
ــد«.  ــه کنن ــا توب ــه داد ت ــق[ توب ]توفی
اگــر آنهــا در مقــام اصــاح رابطــه ی 
خــود بــا خــدای متعــال برآمدنــد، بــه 
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خاطــر آن اســت کــه خــدای متعــال 
ــرد  ــا روشــن ک ــش را در آنه ــن آت ای
ــد.  ــا را می خواه ــه اینه و او اســت ک
اقبــال خــدای متعــال، اولیــن منــزل از 
ــه  ــًا توب ــت و اساس ــه اس ــازل توب من
ــی  ــه مول ــود ک ــاز می ش ــا آغ از آنج
ــن  ــد. ای ــان می ده ــوش نش روی خ
شــخص  می شــود  باعــث  اقبــال 
ــزد و  ــک بری ــد، اش ــان بیای ــه هیج ب
ــود. ــن ش ــی اش روش ــعله ی درون ش

ممکــن اســت ایــن آیــه ی کریمــه را 
ــی  ــت تاریخ ــک حکای ــوان ی ــه عن ب
بگذریــد؛  آن  کنــار  از  و  بخوانیــد 
ــه  ــت ب ــن اس ــت ممک ــک وق ــا ی ام
ایــن آیــه عنایــت داشــته باشــید 
و لطایــف آن را دریافــت کنیــد و 
ایــن اســت کــه انســان را آتــش 
می زنــد. حمــام قــرآن کــه مــورد 
ــن اســت. ــت، همی ــرار گرف اشــاره ق

گاهــی خــدای متعــال بــا اســامی 
ــان  ــعله را در انس ــن ش ــودش، ای خ
برمی افــروزد. مخصوصــًا اســم های 
انســان  بــا  کاری  چنیــن  دوگانــه 
در  کــه  آنجــا  نظیــر  می کنــد؛ 
اٌب  ــوَّ ــد: »تَ ــور می فرمای ــوره ی ن س
ــنجیده  کار«. ــر س ــٌم؛]۵[ توبه  پذی َحِكي

ــد،  ــدا نباش ــال خ ــل و اقب ــر فض اگ
ــاک شــود و  ــد پ مگــر کســی می توان
بــه مقــام طهــارت درون و شــکوفایی 
ــرآن  ــد در ق ــد؟! خداون ــی برس درون
 ِ اللَّ َفْضــُل  »َولَــْوَل  می فرمایــد: 
ــُه َمــا َزَكــى مِنُْكــْم  َعَليُْكــْم َوَرْحَمتُ
ــر فضــل  ــًدا؛]۶[ و اگ َ ــٍد أَب ــْن أََح مِ
ــود،  ــما نب ــر ش ــش ب ــدا و رحمت خ
پــاک  شــما  از  هیچ کــس  هرگــز 
نمی شــد«. ایــن آیــه کــه یــک قاعــده 
ــد  ــدارد، می خواه ــتثنا ن ــت و اس اس
ــد  ــاز کنی ــود را ب ــم خ ــد چش بگوی
و ببینیــد کــه چطــور در احاطــه ی 
گرفته ایــد. قــرار  خــدا  فضــل 

یکــی از دوگانه هایــی کــه خیلــی 
ــه ی »َرُءوٌف  ــت، دوگان ــا اس راهگش
َرِحيــٌم؛]۷[ رئــوف و مهربــان« اســت 
ُمِجيــٌب؛]۸[  »َقرِيــٌب  دیگــری  و 
اجابت  کننــده«. ]و[  نزدیــک 

ــس  ــم ان ــرآن کری ــا ق ــان ب ــر انس اگ
ــد،  ــته باش ــه داش ــد و مفاهم ــدا کن پی
می کنــد  پیــدا  فراوانــی  بــرکات 
کــه یکــی از آنهــا همیــن غســل 
ماجــرای مشــهور فضیــل  اســت. 
را شــنیده اید کــه در دل شــب، در 
آن وضعیــت خــاص، ایــن آیــه  را 
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َــم ْ يَــْأن ِ لِلَِّذيــن َ  تــاوت می کــرد: »أَل
ــرِ  ــم ْ لِِذْك ــع َ ُقُلوبُُه اْ أَن تَْخَش ــوَّ َءاَمنُ
ــا  ــق ِّ؛]۹[ آی ــَزل َ مِــن َ الَْح ــا نَ اللَّ ِ َو َم
ــد،  ــرای کســانی کــه ایمــان آورده ان ب
ــان  ــه دل هایش ــیده ک ــگام آن نرس هن
بــه یــاد خــدا و آن حقیقتــی کــه 
فروتــن[  ]و  نــرم  شــده،  نــازل 
ــی  ــه کاف ــک آی ــن ی ــردد؟«. همی گ
ــض  ــخص را از حضی ــه ش ــت ک اس
ببــرد. بهشــت  اوج  بــه  جهنــم 

پاکسازی های قرآنی، دفعی و 
تدریجی است

ــی  ــم دفع ــی، ه ــازی های قرآن پاکس
ــی  ــت. زمینه های ــی اس ــم تدریج و ه
را می ســازد کــه شــخص در یــک 
ــه  ــد ک ــی می رس ــه طهارت ــه ب لحظ
ــد.  ــدا می کن ــهادت را پی ــعادِت ش س
پاکســازی  ایــن  نمونه هــای  مــا 
دیده ایــم.  جنــگ  در  را  لحظــه ای 
ایــن ایــام، ایــامِ کربــای پنــج اســت، 
لحظــه  یــک  در  عملیــات  آن  در 
برخــی رزمنــدگان بــه مقــام طهــارت 
می رســیدند و صفــای باطــن پیــدا 
ــر  ــه دیگ ــوی ک ــه نح ــد، ب می کردن
معــرض  در  نبایــد  لحظــه  یــک 
لــذا  می گرفتنــد؛  قــرار  آلودگــی 

ــد  ــال می ش ــدای متع ــان خ خریدارش
ــیدند. ــهادت می رس ــض ش ــه فی و ب

ایــن  امشــب  ســخنان  نتیجــه ی 
ــه  ــان را ک ــاح ظاهرم ــه ص ــد ک ش
مربــوط بــه انتظــام عملــی و ســیمایی 
و رفتــاری اســت، بایــد از قــرآن 
کریــم دریافــت کنیــم. صــاح ظاهــر 
اهمیــت دارد، ولــی صــاح و صفــای 
ــِر آن مهــم اســت و  ــد براب باطــن چن
ــوان از رهگــذر  همــه ی اینهــا را می ت
آورد. دســت  بــه  کریــم  قــرآن 

     

 منابع و مآخذ
]۱[. حشر: ۲۱.
]۲[. بقره: ۸۱.

]۳[. كلينى، كافى، ج۵، ص۵۵۹.
]۴[. توبه: ۱۱۸.

]۵[. نور: ۱۰.
]۶[. همان: ۲۱.

]۷[. حج: ۶۵؛ نور: ۲۰؛ حشر: ۱۰.
]۸[. هود: ۶۱.

]۹[. حديد: ۱۶.




