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َو  ــٍد  ُمَحَمّ َعَلــى  »الَلُّهــَمّ َصــِلّ 
ــوِل  ــي ُحُل ِ ــا ف ــارِْك لَنَ ــهِ، َو بَ ِ آل
ــَن  ــةِ بَيْ ــوِل الُْمَقاَم ــى، َو ُط َدارِ الْبَِل
ــوَر  ــِل الُْقبُ ــَری، َو اْجَع ــاِق الثَّ أَْطبَ
ــا،  ــَر َمنَازِلِنَ ــا َخيْ نْيَ ــَراِق الدُّ ِ ــَد ف بَْع
َو اْفَســْح لَنـَـا بَِرْحَمتـِـَك فـِـي ِضيــِق 
فِــي  تَْفَضْحنَــا  َل  َو  َمَلِحِدنَــا، 
َحاِضــرِي الْقِيَاَمــةِ بُِموبَِقــاِت آثَامِنَا«.

گــزارش  در  مــا  بحــث  موضــوع 
دوم  و  چهــل  دعــای  مضامیــن 
ســجادیه،  مبارکــه ی  صحیفــه ی 
بــه ایــن جملــه ی بســیار مهــم و 
بَــارِْك  »َو  رســید:  تکان دهنــده 
الْبَِلــى«. َدارِ  ُحُلــوِل  فِــي  لَنَــا 

 
نقش قرآن در آسان سازی مرگ

ــد  ــی، مانن ــن دعــای نوران فواصــل ای
صحیفــه ی  ادعیــه ی  از  بســیاری 

مبارکــه، منــور بــه نــور صلــوات بــر 
محمــد و آل محمــد )علیهــم الســام( اســت. 
اینجــا هــم بــه همیــن ویژگــی متصف 
اســت و بعــد از درخواســت صلــوات 
ــرکات  ــت درخواســت ب ــه درحقیق ک
نوعــی  بــه  و  ارتفــاع درجــات  و 
ــه  ــه و مودبان ــرض ارادت خالصان ع
قــدس  ســاحت  بــه  خاشــعانه  و 
ــت  ــت عصم ــل بی ــم و اه ــی اعظ نب
و طهــارت )علیهــم الســام( اســت، مطلــب 
ــث  ــه ی مباح ــی در ادام ــیار مهم بس
جلســه ی گذشــته مطــرح می شــود که 
یــادآوری در مورد لحظــات خروج از 
دنیــا و مخاطــرات ســنگین آن لحظــه 
کریــم  قــرآن  نقــش  همچنیــن  و 
اســت. ســفر  آن  آسان ســازی  در 

قــرآن کریــم ایــن ســفر دشــوار 
و هول انگیــز را بــرای مــا آســان 
می ســازد، بــه ایــن صــورت کــه 
ــا  ــا را ب ــه ی م ــان و اندیش روح و ج
مناســبات آن ســفر هماهنــگ می کنــد. 
ــفل  ــد، از اس ــی ش ــی قرآن روح وقت
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ــرد  ــزار می گی ــاع و اهت ــافلین ارتف س
ســبک بال  و  می کنــد  پــرواز  و 
می شــود و ثقــل و ســنگینی طبیعــت 
را می گــذارد و بــا ایــن ســبکی و 
ــر  ــی رود. باالت ــاال م ــرواز، ب ــت پ حال
از اینهــا، شــوق بــه ماقــات حضــرت 
حــق اســت کــه متجلــی بــه ماقــات 
ــارت  ــت و بش ــل اس ــای کام ــا اولی ب
ــه  ــت. ب ــده اس ــن داده ش ــه مؤم آن ب
ایــن ترتیــب نه تنهــا مــرگ بــرای 
ناخواســتنی  و  مکــروه  انســان، 
ــیرین  ــوب و ش ــه محب ــت؛ بلک نیس
ــتیاق  ــی اش ــود و نوع ــوارا می ش و گ
ــد. ــه وجــود می آی ــرگ در او ب ــه م ب

شــخص  کریــم  قــرآن  این گونــه 
و  اســتعداد  و  می ســازد  مهیــا  را 
بــرای  را  ماقــات  ایــن  آمادگــی 
ــار او را  ــی آورد و ب ــم م ــان فراه انس
ــرای او  ــی ب ــد و مکارم ــبک می کن س
ــاد  ــث ایج ــه باع ــد ک ــاد می کن ایج
ــب  ــه تناس ــود ک ــی می ش ویژگی های
فراوانــی بــا حیــات برزخــی دارد.

عالم پیچیده و پر رمز و راز 
برزخ

لَنَــا  منظــور جملــه ی »َو بَــارِْك 
ــس از  ــى«، پ ــوِل َدارِ الْبَِل ــي ُحُل ِ ف
ــم  ــه عال ــت ک ــرگ اس ــه ی م مرحل
بــرزخ اســت. از بــرزخ بــه قبــر هــم 
ــع آن ســوی  ــر می شــود و درواق تعبی
ــوات  ــت. ام ــرزخ اس ــان ب ــر هم قب
بیــن  کــه  می شــوند  عالمــی  وارد 
دنیــا و قیامــت قــرار دارد و بــه همیــن 
جهــت آن را بــرزخ می نامنــد. بــه 
ــْم  تعبیــر قــرآن کریــم: »َومِــْن َوَرائِهِ
ــوَن؛]۱[ و  ــْومِ يُبَْعثُ ــى يَ َ ــْرَزٌخ إِل بَ
ــا  ــت ت ــی اس ــان برزخ ــاپیش آن پش
روزی کــه برانگیختــه خواهنــد شــد«. 
ایــن آیــه ی کریمــه در مــورد کســانی 
ــد  ــرگ ندارن ــی م ــه آمادگ ــت ک اس
ــد،  ــان می آی ــرگ سراغش ــی م و وقت
ــوِن؛]۲[  ــاَل َربِّ اْرِجُع ــد: »َق می گوین
پــروردگارا مــرا بازگردانیــد«. مــرا 
ــم.  ــاده کن ــود را آم ــا خ ــردان ت برگ
منظــور از آمادگــی، انجــام عمــل 
ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــح اســت. جواب صال
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ــخ و  ــیار تل ــود، بس ــان داده می ش انس
ََّهــا َكلَِمــٌة ُهــَو  ناگــوار اســت: »َكلَّ إِن
ــى  ــْرَزٌخ إِلَ ــْم بَ ــا َومِــْن َوَرائِهِ َقائُِلَه
ــت.  ــن اس ــه چنی ــوَن؛ ن ــْومِ يُبَْعثُ يَ
ایــن ســخنی اســت کــه او گوینــده آن 
اســت و پشــاپیِش آنــان برزخی اســت 
ــد  ــه خواهن ــه برانگیخت ــا روزی ک ت
شــد«. از ایــن پــس وارد عالمــی 
می شــوند کــه تــا قیامــت ادامــه دارد.

ــتان های  ــرزخ داس ــم ب ــه عال ورود ب
ــز و رازی دارد. از  ــر رم ــده و پ پیچی
ــه  ــای خــدا نقــل شــده اســت ک اولی
ــد.]۳[  ــرزخ خــود کاری بکنی ــرای ب ب
آنجــا انســان در مقامــی وارد می شــود 
ــه  ــا نفــخ صــور و قیامــت ادام ــه ت ک
ــه ی  ــورت برزخی ــا ص ــان ب دارد. انس
خــودش محشــور اســت و از وجــود 
ــما  ــی ش ــی و ملکوت ــی و قلب برزخ
پــرده  برداشــته می شــود و قالــب 
و  می مانــد،  قلــب  و  می شــکند 
صــورت متاشــی می شــود و ســیرت 
باقــی می مانــد. شــما آنجــا بــا ســیرت 

ملکوتی تــان  و  باطنــی  و چهــره ی 
ایــن چهــره ی  مواجــه می شــوید. 
باطنــی و ملکوتــی، بهشــت یــا جهنــم 
شــما اســت و نمی شــود بــا آن کاری 
کــرد تــا بــه یــوم الحســاب برســید و 
اشــخاص از قبــور خــود برخیزنــد و 
ــن  ــر رب العالمی ــه محض ــرزخ ب از ب
جهــت حســاب و کتــاب منتقــل 
ــا تکلیفشــان روشــن شــود. شــوند ت

سه وضعیت متفاوت انسان ها 
در برزخ

و  میــان وضعیــت حســاس  ایــن 
خطرناکــی دارد. اگــر انســان بــا صــور 
ــه وارد آن  ــه ی بهیمی ــه ی برزخی باطنی
نشــئه شــود، چهــره ی کریــه و زشــت 
ــی خواهــد داشــت  ــل تحمل و غیرقاب
ــی و  ــا و تاریک ــه تنگن ــم او ک و جهن
ــا  ــت، از همانج ــج اس ــت و رن وحش
مرحلــه ی  تــا  و  می شــود  آغــاز 
ــد. ــی می مان ــا او باق ــم ب ــت ه قیام
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ــور و ســرور و  ــوه ی دیگــر آن، ن جل
ــرح و انبســاط  ابتهــاج و بهجــت و ف
ــز  ــده نی ــن ع ــت. ای ــعت اس و وس
بــا همیــن فــرح و شــادمانی تــا 
هســتند. محشــور  قیامــت  روز 

روایــات  در  هــم  ســومی  گــروه 
ــت  ــه حال ــه ن ــوند ک ــاهده می ش مش
ــه  ــب اســت و ن ــا غال ــی در آنه نوران
ــی  ــت بینابین ــی؛ وضعی ــت ظلمان حال
دارنــد. اینهــا در حالــت منامیــه ای 
ــواب  ــد خ ــه مانن ــوند ک ــع می ش واق
ــی  ــاه قیامت ــه انتب ــا ب ــت ت ــا اس و کم
ــوند.  ــدار ش ــت بی ــند و در قیام برس
ــذاب  ــج و ع ــه در رن ــروه ن ــن گ ای
ــاط  ــات بانش ــه در حی ــختی و ن و س
هســتند. باحــاوت  و  نورانــی  و 

تقوا، بهترین توشه  برای برزخ

امــام )علیــه الســام( ذیــل شــفاعت خواهی 
از مقــام شــامخ انســان کامــل و از 
انــوار محمــد و آل محمــد )علیهــم الســام(، 

توقعــی را بــه ســاحت قــدس ربوبــی 
مطــرح می کنــد و آن اینکه برزخشــان 
مبــارک باشــد. دوســتان از ایــن تقاضا 
عبــور نکننــد و در خلــوت خــود آن 
ــا  ــی از دنی ــد. وقت ــدا بخواهن را از خ
برویــم، آرزوهــا و اعمــال منقطــع 
می شــود و تــک و تنهــا هســتیم. بــدن 
ــه  ــی رود و ب ــاک م ــات خ ــر طبق زی
ــد.  ــود و می پوس خــاک ملحــق می ش
و  بارندگــی  و  زمــان  خــاک،  در 
ــت  ــی اس ــث جابه جای ــرات، باع تغیی
و جســم مــا دچــار حاالتــی می شــود 
و بــرای آن عوالمــی اســت. حضــرت 
ــا  ــه دارالب ــه ب ــی ک ــد زمان می فرمای
ــی  ــدت طوالن ــویم، م ــر( وارد ش )قب
در زیــر خاک هــا اقامــت می کنیــم 
می شــود. مــا  خانــه ی  آنجــا  و 

تعابیــر  الســام(  )علیــه  امیرالمؤمنیــن 
مشــّرف  هنــگام  تکان دهنــده ای 
داشــتند.  گورســتان  بــه  شــدن 
ــد  ــام دادن ــتادند و س ــرت ایس حض
ــا  ــهِ، ي ــَل التُّربَ ــا أه ــد: »ي و فرمودن
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ــَدهِ،  ــَل الَوح ــا أه ــهِ، ي ــَل الُغربَ أه
ای  الَوحَشــهِ«؛]۴[  أهــَل  يــا 
تنهانشــین ها،  ای  خاک نشــین ها، 
و  تنهایــی  بــه  مبتاشــدگان  ای 
ــی  ــرای شــما خبرهای ــا ب وحشــت؛ م
ــما  ــای ش ــه خانه ه ــم و آن اینک داری
را دیگــران ســاکن شــدند و همســران 
ــد و  ــران ازدواج کردن ــا دیگ ــما ب ش
ــیم  ــران تقس ــن دیگ ــما بی ــوال ش ام
ــا  ــرای م ــری ب ــه خب ــما چ ــد. ش ش
ــد  ــرت فرمودن ــپس حض ــد؟! س داری
ــد  ــا اجــازه می دادن ــه اینه ــر ب ــه اگ ک
ــرای  ــوند، ب ــخن ش ــما همس ــا ش ب
ــه:  ــتند و آن اینک ــری داش ــما خب ش
ــن  ــوی؛ بهتری ــّزادِ التَّق ــَر ال »أنَّ َخي
ــوا اســت«. از آن طــرف  ره توشــه، تق
ــد کــه ایــن  ــان تقــوا بیاوری ــا خودت ب
ــد. ــه کار می آی ــوا ب ــط تق ــرف فق ط

ــاخت  ــیار خوش س ــه ی بس ــوا کلم تق
از  یکــی  اســت.  باظرفیتــی  و 
ــب  ــن ابیطال ــی اب ــای عل هنرنمایی ه
و  الباغــه  نهــج  در  الســام(  )علیــه 

تقــوا  از  رمزگشــایی  بیاناتشــان، 
اســت. حضــرت در نهــج الباغــه 
ــس  ــرده و هیچ ک ــیر ک ــوا را تفس تق
رســول  مقــدس  وجــود  از  بعــد 
ــی  ــد عل ــه(، مانن ــه و آل ــی اهلل علی ــرم )صل اک
ابــن ابیطالــب )علیــه الســام( این گونــه 
اســت. نکــرده  تفســیر  را  تقــوا 

بــه مــا اعــام شــده کــه مســافر 
ــرای مقصــد خــود  ــد ب هســتیم و بای
ــک  ــد ی ــر مقص ــم. اگ ــه برداری توش
جایــگاه ابــدی و حســاس و خطرناک 
ــرای آن فکــری کــرد.  ــد ب اســت، بای
چیــزی کــه آنجــا بــه کارِ مــا می آیــد، 
تقــوا اســت. تقــوا مراتبــی دارد و 
بخشــی از آن بــا شــما جاودانــی 
می شــود کــه تقــوای دل )تقــوی 
ــوای  ــه تق ــد. چنانچ ــوب( باش القل
دل را حاصــل کــرده باشــید، صــورت 
برزخــی و قلبــی شــما بهشــت شــما 
خواهــد بــود. هرچــه ایــن تقــوا 
باشــد،  گســترده تر  و  عمیق تــر 
آن بهشــت پربارتــر خواهــد بــود.
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قرآن کریم برزخ را برای ما 
مبارک می گرداند

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــرآن کری ــر ق هن
ــد؛  ــارک می کن ــا مب ــرای م ــرزخ را ب ب
ــه آن  یعنــی خیــر فــراوان و مــداوم ب
ــا  ــد ی ــم باش ــر ک ــر اگ ــد. خی می ده
امتــداد نداشــته باشــد، بــه آن برکــت 
ــی  ــن اتفاق ــه چنی ــد. چگون نمی گوین
و  فکــر  کریــم  قــرآن  می افتــد؟ 
ــد. آن  ــارک می کن ــما را مب ــب ش قل
ــید و  ــم پوس ــن جس ــر ای ــت اگ وق
ــد  ــًا می پوس ــه نوع ــد ـ ک ــاک ش خ
و خــاک می شــود ـ یــا موریانه هــا 
ایــن  تحت االرضــی  حشــرات  و 
جســم را خوردنــد و آن را مســتهلک 
روی  تأثیــری  هیــچ  کردنــد، 
ــی  ــات برزخ ــی و حی ــت باطن وضعی
شــما نخواهــد داشــت و حیــات 
ــیرین و  ــوب و ش ــیار خ ــِی بس برزخ
باحاوتــی منتظــر شــما خواهــد بــود.

در ایــن فــراز دعــا بــه خداونــد 
ــه  ــه ب ــا ک ــه م ــم ک ــه می داری عرض

هــر حــال خاک نشــین می شــویم 
ــرای  ــا را ب ــس آنج ــیم؛ پ و می پوس
ــی آنجــا  ــده. وقت ــرار ب ــارک ق ــا مب م
ــور  ــان من ــه ج ــود ک ــارک می ش مب
ــده و  ــان ش ــه ایم ــن ب ــب مزیّ و قل
ــه  ــان فاصل ــاق و عصی ــر و نف از کف
قــرآن  هنــِر  ایــن  باشــد.  گرفتــه 
کریــم اســت و حشــر بــا قــرآن 
چنیــن حاصلــی خواهــد داشــت.

»َو اْجَعــِل الُْقبُــوَر بَْعــَد فِــَراِق 
نْيـَـا َخيـْـَر َمنَازِلِنـَـا«؛ بعــد از اینکــه  الدُّ
ــه  ــدیم و فاصل ــدا ش ــا ج ــا از دنی م
گرفتیــم، قبرهــای مــا را برایمــان 
ــرار  ــی ق ــای خوب ــازل و فرودگاه ه من
ــب  ــد از مرک ــی می خواهی ــده. وقت ب
ــکان  ــاده شــوید، آن م ــل پی ــا اتومبی ی
ــت.  ــما اس ــال ش ــزول اج ــل ن مح
زبــان حــال شــما بایــد ایــن باشــد که: 
ْــَت  ــاَرًكا َوأَن ــَزًل ُمبَ »َربِّ أَنِْزلْنـِـي ُمنْ
ــُر الُْمنِْزلِيــَن؛]۵[ پــروردگارا، مــرا  َخيْ
ــرود آور ]کــه[  ــی پربرکــت ف در جای
مهمان نوازانــی«.  نیک تریــن  تــو 
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و  هســتی  تــو  المنزلیــن  خیــر 
می کنــد،  پیــاده  مــرا  کــه  کســی 
پیاده کننــده ی خوبــی اســت، پــس 
ــرار  ــارک ق ــن مب ــرای م ــا را ب اینج
ــه آن  ــده. یعنــی ایــن شــهری کــه ب ب
ــزل  ــا من ــا محــل کارم ی وارد شــدم ی
ــا خانــه ی خــودم را محــل  دوســتم ی
ــه  ــارت و توب ــوا و طه ــادت و تق عب
و خیررســانی و تحصیــل دانــش و 
معرفــت و انــس بــا قــرآن قــرار بــده.

نقطــه ی مقابلــش آن اســت که انســان 
اداره ای  یــا  منــزل  یــا  وارد شــهر 
ــته  ــت داش ــرای او نکب ــه ب ــود ک ش
باشــد و او را بــه گنــاه بکشــاند و 
ــد. ــاد کن ــا را زی ــه دنی دلبســتگی او ب

ــد  ــه باش ــد این گون ــما بای ــاِل ش ح
ــاده  ــم پی ــب جس ــی از مرک ــه وقت ک
ــل  ــب منتق ــوان راک ــه عن ــدید و ب ش
ــی  ــا زندگ ــوی اینج ــه نح ــدید، ب ش
کــرده باشــید کــه آنجــا برایتــان 
ــه آنجــا  ــارک باشــد. چگون ــزل مب من

ــن صــورت  ــه ای ــارک می شــود؟ ب مب
ــدا  ــتان خ ــا دوس ــا ب ــر م ــه حش ک
ــدا  ــتان خ ــایه ی دوس ــد و همس باش
باشــیم و بــا شــهدا همنشــین شــویم. 
عالــم  در  عزیــزی  ســعید  شــهید 
خــواب بــه ایــن کمتریــن گفــت مــا 
ــم  ــی داری ــات و گروه های اینجــا حلق
آقــای  مــا  از  برخــی  ســرگروه  و 
ــا  ــی از م ــرگروه بعض ــری و س مطه
ــای بهشــتی اســت. مشــغول ذکــر  آق
ــن  ــتیم. رزق ای ــا هس ــر و ارتق و فک
حیــات برزخــی کــه فرمودنــد حیــات 
مــرزوق اســت، بــا وســائط خــودش 
ــه  ــت ک ــم گف ــد ه ــان دارد. بع جری
هرازچندگاهــی مــا را بــه محضــر 
می برنــد. الســام(  )علیــه  سیدالشــهدا 

كــو  تــو  وصــل  وعــده ی 
برخيــزم... جــان  ســر  كــز 

انســان  مقــدس  دفــاع  دوران  در 
ــتیاق و  ــه اش ــهدا چ ــه ش ــد ک می دی
ــی  ــفر آخرت ــرای س ــماری ب لحظه ش
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وعــده ی  چنیــن  اگــر  داشــتند. 
وصالــی بــه کســی داده شــود، معلــوم 
ــاد  ــتیاقی ایج ــن اش ــه چنی ــت ک اس
پاکیزه تــر  می شــود. هرچــه جــان 
بــا  برخاســت  و  نشســت  باشــد، 
ــود. ــد ب ــا در آنجــا بیشــتر خواه اولی

انســان گاهــی بــا خــودش فکــر 
ابــوذر  یــا  ســلمان  کــه  می کنــد 
ــی  ــه حال ــل چ ــا کمی ــداد ی ــا مق ی
خلــوت  بــه  کمیــل  داشــته اند؟! 
ــد و  ــرفیاب می ش ــر ش ــرت امی حض
او درددل می کــرد و  بــا  حضــرت 
ســینه های  کــه  حیــف  می فرمــود 
امیــن و حامــل امینــی پیــدا نمی شــود 
تــا دانــش فراوانــم را در اختیــار 
ــال  ــم خی ــو در عال ــذارم.]۶[ ت آن بگ
ــی  ــدا می کن ــی پی ــه حس ــودت چ خ
ــنوی؟! خطــاب  ــا را می ش ــی اینه وقت
ــن در  ــی م ــز می گوی ــه خــدای عزی ب
ــرم و  ــر اک ــتم پیامب ــا نتوانس ــن دنی ای
امیرالمؤمنیــن و حضــرت رضــا )علیهــم 
ــت  ــد از مصاحب ــم، نکن ــام( را ببین الس

آنهــا در آن طــرف محــروم شــوم؟ بــه 
مــن و شــما وعــده داده انــد کــه اگــر 
ــته  ــت داش ــا اهلی ــدی، ام ــا ندی اینج
ــه  باشــی، دقیقــًا لحظــه ی ورود تــو ب
بــرزخ، لحظــه ی دیــدار خواهــد بــود 
و بــه محــض ماقــات مــرگ و کنــار 
ــن  ــی امیرالمؤمنی ــرده، می بین ــن پ رفت
ــت.]۷[  ــو اس ــل ت ــام( در مقاب ــه الس )علی

ــا  ــام اولی ــان، تم ــی مؤمن ــرای برخ ب
هنــگام مــرگ حضــور می یابنــد. ایــن 
ــرگ  ــن م ــت؟! ای ــی اس ــه ماقات چ
ــارک  ــزل مب ــن من ــت، ای ــارک اس مب
اســت و ایــن قبــر، بــرای چنیــن 
اشــخاصی مبــارک اســت. خدایــا، 
اگــر قــرار اســت از ایــن مرکــب 
ــگاه  ــن، منزل ــگاه م ــاده شــوم، منزل پی
ــت  ــی و معصی ــرِب بی عفت ــار و عق م
و غفلــت و محــل بی خبــری نباشــد؛ 
بلکــه بــه منزلــگاه مبارکی وارد شــوم.

ــرآن،  ــا ق ــس ب ــرآن و ان ــا ق ــر ب حش
ــد. ــارک می کن ــا مب ــرای م ــا را ب آنج
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مــن بــه یــاد شــهدای عزیزمــان 
ــگاه  ــما ن ــن و ش ــه م ــه ب ــم ک می افت
می کننــد و می گوینــد: »يَــا لَيْــَت 
ــي  ِ ــَر ل ــا َغَف ــوَن بَِم ــي يَْعَلُم َقْومِ
َربِّــي َوَجَعَلنـِـي مـِـَن الُْمْكَرمِيــَن؛]۸[ 
ــه  ــتند ک ــن می  دانس ــوم م ای کاش ق
ــد و  ــرا آمرزی ــه م ــروردگارم چگون پ
ــرار داد«. کاش  ــم ق ــره عزیزان در زم
ــر اســت  ــه خب ــا چ ــتید اینج می دانس
و مــا در چــه وضعیتــی هســتیم؟! 
ــا  ــم ب ــما ه ــه ش ــم ک ــت داری دوس
ــان! ــال آن ــه ح ــید. خــوش ب ــا باش م

بَِرْحَمتِــَك فِــي  لَنَــا  اْفَســْح  »َو 
ِضيــِق َمَلِحِدنَــا«؛ لحــد تنــگ و 
مــا  بــرای  پرمخاطــره،  و  تاریــک 
گســترش پیــدا کنــد و بــزرگ شــود. 
طاهــره  صدیقــه ی  و  ائمــه  نــور 
تاریــک  و  تنــگ  قبــر  الســام(  )علیهــم 

می کنــد. نورانــی  و  وســیع  را 

َحاِضــرِي  فِــي  تَْفَضْحنَــا  َل  »َو 
الْقِيَاَمــةِ بُِموبَِقــاِت آثَامِنـَـا«؛ حضــرت 

از اینجــا شــما را بــه منزلــگاه قیامــت 
شــاهدان  قیامــت،  در  می برنــد. 
حضــور  محترمــی  حاضــران  و 
مؤمــن  انســان  نگرانــی  و  دارنــد 
ــوا  ــا رس ــد آنج ــه نکن ــت ک ــن اس ای
معصیت هــا  و  گناه هــا  و  شــود 
ــن  ــد. ای ــده باش ــا آم ــا آنج ــا او ت ب
ــرآن  ــه در ق ــان خــذالن اســت ک هم
ــا  ــان، آنج ــت. گناه ــده اس ــم آم کری
ــود. ــان می ش ــاح انس ــب افتض موج

هنــر قــرآن کریــم اســت کــه روح و 
جســم و جــان شــما را مبــارک قــرار 
ــما،  ــگاه ش ــت منزل ــد و آن وق می ده
منزلگاهــی مبــارک خواهــد بــود.

بهار، آیه ی زیبای الهی

ســال  در  مــا  آینــده  جلســه ی 
بعضی هــا  بــود.  خواهــد   ۱۳۹۷
ــد  ــال بع ــه وارد س ــد ک ــوق دارن ش
نیســت  ولــی حواسشــان  شــوند؛ 
کــه عمــر اســت کــه می گــذرد.
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ابتــدای جلســه آیــات زیبای ســوره ی 
ــه  ــد ک ــت ش ــه قرائ ــه ی جاثی مبارک
ــد  ــت. خداون ــار اس ــه به ــوط ب مرب
ــَماَواِت  السَّ فِــى  »إِنَّ  می فرمایــد: 
ــى  ِ ــَن َوف ــاٍت لِْلُمْؤمِنِي َواألْرِض آليَ
ــةٍ  ــْن َدابَّ ــثُّ مِ ــا يَبُ ــْم َوَم َخْلقُِك
ــلِف  ِ ــوَن َواْخت ــْومٍ يُوقِنُ ــاٌت لَِق آيَ
 ُ أَنْــَزَل اللَّ َوَمــا  َوالنََّهــارِ  اللَّيْــِل 
ـِـهِ  ــا ب ــَماءِ مِــْن رِْزٍق َفَأْحيَ مِــَن السَّ
َمْوتَِهــا َوتَْصرِيــِف  األْْرَض بَْعــدَ 
ــوَن؛]۹[  ــْومٍ يَْعقُِل ــاٌت لَِق ــاِح آيَ يَ الرِّ
زمیــن  و  آســمان ها  در  به راســتی 
بــرای مؤمنــان نشــانه هایی اســت. 
آنچــه  و  خودتــان  آفرینــش  در  و 
پراکنــده  جنبنده]هــا[  ]انــواع[  از 
کــه  مردمــی  بــرای  می گردانــد، 
ــت. و  ــانه هایی اس ــد، نش ــن دارن یقی
ــب و روز  ــدن ش ــی آم ــز در[ پیاپ ]نی
و آنچــه خــدا از روزی از آســمان 
فــرود آورده و بــه ]وســیله[ آن زمیــن 
ــده  ــده گردانی ــش زن ــس از مرگ را پ
اســت و ]همچنیــن در[ گــردش بادها 
ــه  ــی ک ــرای مردم ــو[ ب ــر س ــه ه ]ب

اســت«.  نشــانه هایی  می اندیشــند، 
در بهــار حــظ زمیــن از گرمــا بیشــتر 
ــن را  ــال زمی ــدای متع ــود و خ می ش
کــه  اســت  زیبــا  می کنــد.  زنــده 
انســان محیــی را ببینــد، وگرنــه دیدن 
زمیــن کــه فایــده ای نــدارد. جلــوه ی 
ــف  ــم تصری ــا ه ــن روزه ــژه ی ای وی
الریــاح و بادهــای بهــاری اســت کــه 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت ب ــانه ای اس نش
ــد و  ــار دارن ــا به ــه ب ــات عاقان ماق
ــد. ــژه دارن ــب وی ــات نصی ــن آی از ای

ــَك  ــا َعَليْ ِ نَتُْلوَه ــاُت اللَّ ــَك آيَ »تِْل
آیــات  این]ها[ســت  ؛]۱۰[  بِالَْحــقِّ
بــر  را  آن  به راســتی  کــه  خــدا 
تــو می خوانیــم«. تِلــَک، هــم بــه 
آیــات قرآنــی اشــاره دارد و هــم 
ــار  ــه به ــه ، از جمل ــات تکوینی ــه آی ب
کــه اینجــا معرفــی شــده اســت.

ــهِ  ِ ِ َوآيَات ــَد اللَّ ــٍث بَْع ــَأيِّ َحِدي ِ »َفب
يُْؤمِنُــوَن؛]۱۱[ پــس بعــد از خــدا 
و نشــانه  های او بــه کــدام ســخن 
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خواهنــد گرویــد؟«. از قــرآن کــه 
ــازه ای  ــز ت ــه چی ــر چ ــم، دیگ بگذری
بــرای مــا در ایــن عالــم وجــود 
نگذریــد  آیــات  ایــن  از  دارد؟ 
کنیــد. تأمــل  آنهــا  مــورد  در  و 

ــرای ورود  ــا را ب ــدا م ــم خ امیدواری
بــه ایــن بهــار و بهــار اصلــی )رجــب 
و شــعبان و رمضــان( آمــاده بفرمایــد.
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