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ــِف  ِ ــي َمْوق ِ ــْرآِن ف ــْم بِالُْق »َو اْرَح
َو  َمَقامِنَــا،  ُذلِّ  َعَليْــَك  الَْعــْرِض 
ــرِ  ــَراِب ِجْس ــَد اْضِط ــهِ عِنْ ِ ــْت ب ِّ ثَب
َعَليَْهــا  الَْمَجــازِ  يَــْوَم  ـَم  َجَهنَـّ
ــَل  ــهِ َقبْ ِ ْر ب ــِوّ ــا، َو نَ ــَل أَْقَدامِنَ َزلَ
ــا  نَ ــا، َو نَِجّ َ ــَدَف ُقبُورِن ــِث ُس الْبَْع
ــةِ  ــْوَم الْقِيَاَم ــْرٍب يَ ــْن ُكِلّ َك ــهِ مِ ِ ب
ــةِ«. امَّ ــْومِ الَطّ ــَواِل يَ ــَدائِِد أَْه َو َش

گــزارش  در  الهــی  توفیــق  بــه 
مضامیــن چهــل و دومیــن دعــای 
ــای  ــه بخش ه ــه ی ســجادیه، ب صحیف
پایانــی ایــن دعــای نورانــی رســیدیم.

ایــن  بحــث  کــه  فــراز  ایــن  در 
ــه الســام(  ــام )علی ــا اســت، ام جلســه ی م
بــا شــفاعت و وســاطت قــرآن کریــم 
و بــه هدایــت و برکــت و معنویــت و 
روحانیــت و نورانیــت آن، از خــدای 
تبــارک و تعالــی بــرای قیامــت و قبــل 
از قیامــت درخواســت هایی دارنــد.

خــود  درخواســت های  حضــرت 
را بــا تعابیــر تکان دهنــده ای بیــان 
ــات  ــم، ثب ــت رح ــد. درخواس می کنن
ــک  ــات، در ی ــت و نج ــدم، نورانی ق
جملــه کنــار هــم مطرح شــده اســت.

ابتــدا مطلبــی کلــی در ایــن بــاره 
مطــرح می کنــم، ســپس ایــن جمات 
ــم. ــرور کنی ــه و م ــی را ترجم نوران

اهمیت فوق العاده ی قیامت در 
قرآن

ــی  ــوه ی پایان ــوان جل ــه عن ــت ب قیام
ــود  ــاز می ش ــرگ آغ ــه از م ــاد ک مع
آن  نهایــت  تــا  منزل به منــزل  و 
مــی رود، در قــرآن کریــم بســیار مورد 
توجــه اســت. فصــل مربــوط بــه 
معــاد، جــزء فصــول بســیار محکــم، 
گســترده، تکان دهنــده، بیدارکننــده، 
در  و  دهشــت افزا  خوف انگیــز، 
و  پربشــارت ترین  حــال  عیــن 
قــرآن  بخش هــای  پربهجت تریــن 
ــر  ــم از نظ ــت ه اســت. می شــود گف
انــذار و هــم از نظــر بشــارت، اصــل 
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ــت. ــت اس ــه قیام ــوط ب ــئله مرب مس

خــدای تعالــی عالی تریــن ســطح 
آیــات  ارائــه ی  بــرای  را  باغــت 
قیامــت بــه کار گرفتــه و از نظــر 
عالی تریــن  در  ارائه هــا  هنــری، 
بســیار  حــال  عیــن  در  و  ســطح 
ــل،  ــی، مفص ــاه، پی درپ ــده، کوت کوبن
ــت؛  ــه اس ــن و پرجاذب ــن، روش رنگی
ــات و  ــان را م ــه انس ــوری ک ــه ط ب
ــی از  ــات اله ــد. در آی ــوت می کن مبه
نظــر ترســیم و تصویرگــری قیامــت، 
حجــت بــر بنــدگان تمــام شــده 
بحث هــای  حــوزه ی  در  آنچــه  و 
شــده،  مطــرح  قــرآن  در  قیامتــی 
حقیقتــًا در قلــه ی اعجــاز اســت.

ــگفتی  ــی و آن ش ــم کّم ــن حج از ای
اوج  در  دو  هــر  کــه  پــردازش  در 
اســت و آیــات از نظــر کمیــت و 
ــه  ــی دارد، متوج ــت فوق العادگ کیفی
ــی در  ــه خبر هــای فراوان می شــویم ک
راه اســت. خــدای متعــال می خواســته 
نبــأ عظیــم و واقعــه ی حتمــی را کــه 
در پیــش داریــم و بــه ســرعت بــه آن 

عالی تریــن  نزدیــک می شــویم، در 
ــن  ــر و در پراهمیت تری ــطح تصوی س
وضعیــت پیــش چشــم مــا بگــذارد و 
ــن  ــد. ای ــام کن ــا تم ــر م ــت را ب حج
ــذاب و  ــف و ج ــان لطی ــا بی ــات ب آی
ــّدق در  ــادق مص ــط ص ــم توس محک
ــه  ــرار گرفت ــن و شــما ق اختیــار م
ــور  ــوره از س ــک س ــی ی اســت. گاه
قیامتــی بــرای یــک عمــر ســیر و 
ــخصی  ــد. ش ــت می کن ــلوک کفای س
و  علیــه  اهلل  )صلــی  رســول  حضــرت  از 
ــه او  ــرآن ب ــرد ق ــت ک ــه( درخواس آل

نیــز ســوره ی  بیامــوزد. حضــرت 
ــد.  ــش خوان ــزال را برای ــه ی زل مبارک
ــت، و  ــس اس ــت: ب ــخص گف آن ش
رفــت. پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( در 
مــورد او فرمــود: »َرَجــَع َفقيهــًا«؛]۱[ 
ــه  ــه قلــه ی فهــم کــه از آن ب ــی ب یعن
ــت. ــر می شــود، دســت یاف ــه تعبی فق
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ایمان، شرط هدایت پذیری از 
قرآن

مشــکل مــا، عــدم ایمــان اســت. 
ــی  ــر کس ــم. اگ ــاور نکرده ای ــوز ب هن
بــاور کــرد، یــک ســوره برایــش 
ــادی  ــخن ع ــرآن س ــت. ق ــی اس کاف
نیســت و ناشــی از مقــام ربوبیــت 
ــیر  ــم مس ــت. ه ــال اس ــدای متع خ
امــن اســت و هــم واســطه ی در 
نــزول امیــن اســت و هــم کســی 
ــت.  ــن اهلل اس ــرد امی ــت ک ــه دریاف ک
ــرده اســت:  ــب را هــم تیســیر ک مطل
ــْرنَاُه بِلَِســانَِك؛]۲[ بــر زبــان  »يَسَّ
خداونــد  ســاختیم«.  آســان  تــو 
قــرآن را آســان کــرده و به زیبایــی 
اســت. داده  قــرار  مــا  اختیــار  در 

قــرآن قــول شــخص کریــم اســت که 
ــیله ی  ــه وس ــم و ب ــخص کری ــر ش ب
ــت  ــف کرام ــا وص ــم و ب ــک کری پی
نــازل شــد تــا کریمــه ی شــما )فطرت 
و قلــب( را پــرورش دهــد و بــه 
آنجایــی کــه الزم اســت، برســاند. 
ــد و  ــان بیاوری ــد و ایم ــر دل دهی اگ

ــخنان  ــد س ــد مانن ــخن خداون ــا س ب
عــادی مواجــه نشــوید، یک ســوره ی 
کوچــک بــرای هدایــت شــما کفایــت 
ــزال  ــه ی زل ــوره ی مبارک ــد. س می کن
جــزء ســوره های کوچــک قــرآن 
اســت، امــا از نظــر حجــم مطالبــی که 
ــا یک چهــارم  ــع ی ــد، رب منتقــل می کن
ــر  ــود.]۳[ اگ ــوب می ش ــرآن محس ق
کســی بــا کام خــدا بــه عنــوان کام 
ــک ســوره ی  ــه رو شــود، ی خــدا روب
آن بــرای بیــدار شــدن و رســیدن 
می کنــد. کفایــت  مقصــد  بــه  او 

قیامت را در همین دنیا می توان 
دید

ســور و آیــات قیامتــی قــرآن در 
ــی دارد  ــهم بزرگ ــب س ــف حج کش
ــد؛  ــار می زن ــا را کن ــه ی پرده ه و هم
مخصوصــًا تــاوت شــبانگاهی آیــات 
قیامــت، به ویــژه چنانچــه در ســحر و 
ــد:  ــرآن می گوی ــاز باشــد. خــود ق نم
»رتـّـل القــرآن ترتيــًا« و »قــم الليل 
اال قليــًا«؛ در دل شــب برخیــز و 
تــاوت  بــرای  از ظرفیــت شــب 
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ــتفاده  ــل اس ــیوه ی ترتی ــه ش ــرآن ب ق
کــن. آیــات قیامــت را در دســتور 
ــوان و  ــرار ده و بخ ــود ق ــاوت خ ت
ــه  ــر و تفق ــن و تفک ــرار ک مکــرر تک
ــدگان  ــل دی ــا از مقاب ــا پرده ه ــن ت ک
چــه  ببینــی  و  رود  کنــار  تــو  دل 
خبــر اســت. در ایــن حالــت خــدای 
ــر  ــو ب ــت را در وجــود ت ــال قیام متع
پــا می کنــد. شــما اگــر خواســتید 
ــرزخ  ــد، در ب ــاهده کنی ــرزخ را مش ب
خودتــان می توانیــد آن را مشــاهده 
کنیــد. بــرزخ شــما همینجــا و همیــن 
ــون  ــما هم اکن ــت ش ــت. قیام االن اس
برایتــان مهیــا اســت. اگــر شــما وارد 
ــر  ــد قب ــرزخ خــود شــوید، می توانی ب
ــد.  ــش را مشــاهده کنی ــرزخ خوی و ب
ــت  ــد، در قیام ــر روی ــه جلوت چنانچ
خودتــان  این جهانــی  برپاشــده ی 
ــد قیامــت آن جهانــی خــود را  می توان
مشــاهده کنیــد. اگــر کســی بــه مقــام 
شــهود رســید و اینجــا بــرزخ خــود را 
ــرای او قــدر خواهــد  دیــد، قبــرش ب
ــزل  ــزل وارد آن من ــن من ــود و از ای ب
و  حســاب  همین جــا  و  می شــود 
ــود. ــا می ش ــراط او برپ ــاب و ص کت

چنیــن انســانی می دانــد کــه ســخنش، 
اســتماعش،  و  قلمــش  قدمــش، 
ــرای  ــی رود و ب ــی م ــزان اله روی می
از  قبــل  او  می شــود.  ســنجیده  او 
ــای خــود را  ــه ی رفتار ه ــت، هم قیام
در توســعه یــا ضیــق بــرزخ مشــاهده 
می کنــد. اینکــه امیرالمؤمنیــن )علیــه 
ــی  ــا ف ــا الُدني ــد: »إنَّم ــام( فرمودن الس

اآلخــره« بــه همین اشــاره دارد. شــما 
ــرایط  ــت و ش ــه ابدی ــا ب از همین ج
خــود در بــرزخ متصــل هســتید.

اعجاز قرآن در برداشتن 
فاصله های زمانی و مکانی

هنــر و اعجــاز قــرآن کریــم ایــن 
و  زمــان  فاصله هــای  کــه  اســت 
مانــع مــکان را برمــی دارد و حقیقــت 
ــازد و  ــکار می س ــما آش ــرای ش را ب
بــه شــما نشــان می دهــد. قــرآن 
کریــم تمــام داللت هــای ظاهــری 
باطنــی  حقیقــت  آن  نفــع  بــه  را 
مصــادره می کنــد. اگــر جنابعالــی 
قرآنــی شــوید، شــکفتن یــک گل در 
ــت  ــک درخ ــدن ی ــده ش ــار و زن به
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ــت  ــزل قیام ــا من ــما را ت ــار، ش در به
پیــش می بــرد و رهبــری می کنــد.

ــاط  ــه ارتب ــن اســت ک ــا ای مشــکل م
برقــرار نکرده ایــم و خــود را بــه 
امیــن کــه امانــت دار غیــب و شــهود و 
ُملــک و ملکــوت اســت، نســپرده ایم.

قــرآن کریــم تمــام موانــع و فاصله هــا 
را حــذف می کنــد تــا بتوانیــم در 
ــان  ــه ی آن، کل جری ــک آی ــه ی ی آین
قیامــت را بــه تماشــا بنشــینیم. آیــه ی 
ــوا  ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــه ی »ي کریم
َمْت  اتَُّقــوا الَلَّ َو لْتَنُْظــْر نَْفــٌس مــا َقدَّ
لَِغــٍد؛]۴[ ای کســانی کــه ایمــان 
ــد  ــروا کنی ــد پ ــد، از خداون آورده ای
و هــر کــس بــه آنچــه بــرای فــردای 
اســت،  فرســتاده  ]قیامــت[ خــود 
بنگــرد«، بــه همیــن اشــاره دارد و 
ــود را  ــت خ ــر دس ــی دارد اگ ــان م بی
ــه  ــما را ب ــد، ش ــن دهی ــت م ــه دس ب
ــت در  ــه قیام ــانم ک ــه ای می رس نقط
نســبت بــا امــروز شــما، فــردای شــما 
ــروز،  ــردا اســت و ام ــردا، ف باشــد. ف
امــروز اســت؛ ولــی هنــر قــرآن 

کریــم ایــن اســت کــه قیامــت را بــه 
ــور  ــه ط ــاد را ب ــاص و مع ــور خ ط
ــح  ــما واض ــرای ش ــدری ب ــام، به ق ع
امــروز،  کــه  می ســازد  آشــکار  و 
می توانیــد قیامــت را بــه منزلــه ی 
فــردا پیــش روی خود داشــته باشــید.

تأثیر معاد در تربیت انسان

ــید  ــه رس ــن نقط ــه ای ــی ب ــر کس اگ
ببیــن  می شــود.  جمــع  حواســش 
بــرای فــردا کــه روز عرضــه ی وجــود 
ــی و  ــدس ربوب ــاحت ق ــه س ــو ب ت
ــه  ــت، چ ــر اس ــرض االکب ــوم الع ی
ــه  ــق ب ــر مطل می فرســتی؟! آنجــا خبی
ــن  ــود م ــد داد. فرم ــر خواه ــو خب ت
خــودم بــه تــو خبــر می دهــم و آنچــه 
انجــام دادی بــه تــو برمی گــردد. اگــر 
ــت  ــی از قیام ــن فهم ــه چنی ــی ب کس
طبــق  کار هایــش  همــه ی  برســد، 
حســاب و کتــاب خواهــد بــود و 
تقــوا هــم حرکــت روی همیــن مــدار 
و صــراط اســت. او منتظــر نمی مانــد 
ــه  ــد؛ بلک ــراط ببین ــت ص ــا در قیام ت
او  می بینــد.  همین جــا  را  صــراط 



7

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــن  ــه ای ــد ک ــاهده می کن ــا مش اینج
ــه از  ــت ک ــم اس ــر جهن ــیر، جس مس
ــر  ــیر تیزت ــر و از شمش ــو باریک ت م
اســت. ایــن پــل خیلــی مضطــرب و 
ــمان هایی  ــه ریس ــت. ب ــش اس مرتع
دره ی  یــک  روی  کــه  می مانــد 
از  بندبازهــا  و  می کشــند  بــزرگ 
ــک  ــر ی ــد. اگ ــور می کنن روی آن عب
ــر  ــا آن طرف ت ــر ی ــن طرف ت ــدم ای ق
بگــذارد، می افتــد. در ایــن حالــت 
به آســانی ســخن می گویــد؟!  آیــا 
آیــا به آســانی قضــاوت می کنــد؟! 
مــدار  بــر  اگــر  کــه  می دانــد  او 
بگویــد و قضــاوت  حــق ســخن 
می کنــد. عبــور  پــل  آن  از  کنــد، 

لــرزش قیامــت یــک لــرزش معمولــی 
ــل  ــن پ ــی از ای ــر کس ــت و اگ نیس
افتــاد، کارش تمــام اســت؛ مگــر آنکه 
دســت حــق او را بگیــرد. اگــر اینجــا 
خــودت را بــه دســت نفس و شــیطان 
ــا  ــد آنج ــوت دادی، نمی توانن و طاغ
ــد و چنانچــه خــود  ــو را نگــه دارن ت
ــق  ــرت ح ــت حض ــه دس ــا ب را اینج
ــد. ــظ می کن ــو را حف ــا ت دادی، آنج

مناجــات  الســام( در  )علیــه  امــام  لــذا 
ــش  ــا و خواه ــاس و تمن ــه التم عرف
»ُخــْذ  می گویــد:  و  می کنــد 
ــا  ــر و ره ــرا بگی ــت م ــدی«؛ دس بِيَ
نکــن. اگــر اینجــا دســتت بــه دســت 
حــقـ  کــه دســت ولــی حــق و قــرآن 
ــر ها  ــد، در آن دردس ــت ـ داده ش اس
یعنــی  »واعتصمــوا«  نمی افتــی. 
ــی  ــت ول ــون دس ــر. اکن ــن را بگی ای
ــًا  ــریف( حقیقت ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــدا )عّج خ
ــت و  ــوده اس ــما گش ــوی ش ــه س ب
شــما بایــد دســت او را بگیریــد. 
ــاالی  ــود را ب ــت خ ــه دس او کریمان
ــت  ــر دس ــی آورد و اگ ــما م ــر ش س
ــل نجــات هســتید. ــد، اه او را گرفتی

ایــن تعبیــر قــرآن خیلــی تکان دهنــده 
ــا  ــٌل َوَم ــْوٌل َفْص ــُه لََق َّ ــت: »إِن اس
ــرآن  ــت ق ــْزِل؛]۵[ درحقیق ــَو بِالَْه ُه
گفتــاری قاطــع و روشــنگر اســت، و 
ــد  ــر خداون ــوخی نیســت«. مگ آن ش
بــا مــا شــوخی دارد و مگــر آفرینــش 
و  روز  گــردش  و  جهــان  و  مــا 
ــک  ــر ی ــت؟! اگ ــوخی اس ــب ش ش
ــد،  ــوخی بگیری ــدی را ش ــخن ج س
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چشــم های  االن  اینکــه  باخته ایــد. 
اینکــه ســخن  شــما می بینــد یــا 
اســت؟!  شــوخی  می گوییــد، 
ــک  ــن ی ــخن گفت ــه س ــور ک همان ط
ــک  ــم ی ــت ه ــت، قیام ــت اس واقعی
ــه شــما را احاطــه  ــت اســت ک واقعی
ــرده ی  ــد از پ ــما بای ــت. ش ــرده اس ک
گمــان بیــرون آییــد تــا واقعیــت 
ــوی  ــه س ــر ب ــد. اگ ــاهده کنی را مش
ــق  ــد، ح ــدم برداری ــان ق ــزل ایم من
خــودش را بــه شــما نشــان می دهــد.

ــارف  ــن مع ــال ای ــا دنب ــر در دنی اگ
رســیده ایم؛  مقصــد  بــه  باشــیم، 
ــت  ــب و زین ــو و لع ــا له ــه دنی وگرن
اگــر  اســت.  تکاثــر  و  تفاخــر  و 
ــن  ــه ای ــد، ب ــا باش ــال دنی ــی دنب کس
ــال  ــو دنب ــر ت ــد. اگ ــا می رس چیز ه
ــا دارالمجــاز  ــی باشــی، دنی حــق تعال
ــد  ــانه خواه ــق و نش ــم الطری و عائ
شــد تــا شــما را بــه مقصــد برســاند.

ــتم  ــت خواس ــوع قیام ــاب موض در ب
ــتان  ــودم و دوس ــه خ ــر ب ــار دیگ ب
ــل  ــا فص ــم ت ــته باش ــادآوری داش ی

جــدی  را  کریــم  قــرآن  قیامتــی 
ــزان  ــم. می ــراغ آن بروی ــم و س بگیری
و حســاب و ســؤال، حــق اســت؛ 
همان طــور کــه مــردن جلــوی چشــم 
ــر  ــد و دی ــاق می افت ــما اتف ــن و ش م
یــا زود بــرای مــا هــم اتفــاق می افتــد 
و حــق اســت. در زیــارت آل یاســین 
، َو اَنَّ  ــٌقّ ــْوَت َح ــم: »اَنَّ الَْم می گویی
ــَهُد اَنَّ  ، َو اَْش ــٌقّ ــًرا َح ــًرا َو نَكي ناكِ
، َو اَنَّ  ــٌقّ ــَث َح ، َو الْبَْع ــٌقّ ــَر َح النَّْش
 ، ــٌقّ ، َو الِْمْرصــاَد َح ــٌقّ ــراَط َح الِصّ
؛ مــرگ حــق اســت  َو الْميــزاَن َحــٌقّ
و فرشــته نکیــر و منکــر حــق اســت 
و روز قیامــت روز نشــر و برانگیختــن 
مــردگان حــق اســت و روز حســاب 
میــزان  و  صــراط  و  اســت  حــق 
ــت و  ــق اس ــا ح ــت«. اینه ــق اس ح
انســان بایــد دنبــال حــق باشــد.

قرآن، یگانه وسیله ی نجات و 
راه ارتباط با اولیای الهی

بــه مــن و شــما گفته انــد امــروز، 
فــردا را داشــته باشــیم و ایــن فقــط با 
قــرآن ممکــن اســت. اگــر بــا حقیقت 
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ــار  ــا کن ــویم، پرده ه ــد ش ــرآن متح ق
ــب و  ــو و لع ــت له ــی رود و حقیق م
ــوم می شــود و  ــو معل ــش ت ــت پی زین
ــد.  ــازی نمی ده ــو را ب ــر ت ــا دیگ دنی
ــا  ــد »َم ــام( فرمودن ــه الس امیرالمؤمنین)علی
ــَس  ِّ ــی َو اَل لُب ــی نَْفِس ــُت َعَل لَبَّْس
«؛]۶[ نــه علــی چیــزی را بــرای  َعَلــیَّ
قــرار  فریــب  وســیله ی  خــودش 
ــی را  ــد عل ــی می توان ــه کس داد و ن
ــي  ِ ــَكْكُت ف ــا َش ــد. »َم ــب ده فری
الَْحــِقّ ُمــْذ أُرِيتُــُه«؛]۷[ علــی از 
روزی کــه حــق را دیــد، در آن هیــچ 
ــد  شــک نکــرد. اگــر شــما می خواهی
ــت  ــد دس ــد، بای ــیر را بروی ــن مس ای
)علیــه  علــی  دســت  بــه  را  خــود 
ــار  ــران گرفت ــرا دیگ ــد؛ زی ــام( دهی الس

ــتند. ــزل هس ــک و تزل ــوع ش ــد ن ص

راه نزدیکــی بــه ســاحت قــدس انبیــا 
و ائمــه و مهــدی موعــود )علیهــم الســام(، 
ــرآن  ــدون ق ــت. ب ــم اس ــرآن کری ق
ــید.  ــرآن رس ــدی ق ــه مه ــوان ب نمی ت
ــت،  ــداهلل اس ــه ی ــرآن ک ــق ق از طری
امــن رســید.  بــه مقــام  می تــوان 
حاصــل ایــن یــک زندگــی باضابطــه 

خواهــد بــود کــه اســمش تقوا اســت؛ 
همــان صــراط امنــی کــه تــا بهشــت 
کشــیده شــده اســت. صــراط، متــن و 
مقصــدش بهشــت و محیطــش جهنــم 
ــح  ــم تصری ــم ه ــرآن کری ــت. ق اس
ــی  ــدارد کس ــکان ن ــت ام ــرده اس ک
ــه  ــم ب ــه جهن ــدون ورود ب ــما ب از ش
ــکان  ــه ام ــد؛]۸[ چنان ک ــت برس بهش
ــا  ــه دنی ــدون ورود ب ــی ب ــدارد کس ن
ــر  ــک ام ــن ی ــد. ای ــرت برس ــه آخ ب
حتمــی و قطعــی اســت. اگــر مــن و 
شــما چشــم بــاز کنیــم، می بینیــم کــه 
ــتیم. ــم هس ــط جهن ــن االن وس همی

تعبیــر قــرآن ایــن اســت: »َوإِْن مِنُْكــْم 
إاِلَّ َوارُِدَهــا كاَن َعلــی ربِّــَك َحتمــًا 
ــْوا  ــَن اتََّق ــي الَّذي ــمَّ نُنَجِّ ــًا ثُ َمقِضيّ
ــا؛]۹[  ــا ِجثِيًّ ــَن فيه الِمي ــَذُر الظَّ َو نَ
و هیچ کــس از شــما نیســت مگــر 
ــن  ــردد. ای ــه[ در آن وارد می گ ]اینک
پــروردگارت  بــر  همــواره  ]امــر[ 
حکمــی قطعــی اســت. آنــگاه کســانی 
را کــه پرهیــزگار بوده  انــد، می رهانیــم 
در  به زانودرافتــاده  را  ســتمگران  و 
ــس  ــر ک ــم«. ه ــا می کنی ]دوزخ[ ره
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ســپر و وقایــه گرفــت و خــود را 
ــات  ــرار داد، نج ــی ق ــن اله در حص
می یابــد و هــر کــس از دایــره ی تقــوا 
و ایمــان خــارج شــد، ظالــم اســت و 
یــا ظلــم بــه نفــس یــا ظلــم بــه غیــر 
می کنــد کــه در هــر دو صــورت 
ظلــم بــه حــق اســت. کلمــه ی »جثيًا« 
ــر  ــت و بیانگ ــده اس ــی تکان دهن خیل
حالــت ذلــت و زانــو زدن اســت.

صــراط، جســر جهنم اســت و از روی 
ــن و  ــا مت ــد؛ ام ــور می کن ــم عب جهن
مقصــد آن بهشــت اســت و انســان را 
بــه قلــب و حتــی اوج بهشــت می برد.

نقشــه ی زندگــِی آمیختــه بــا تقــوا در 
ــی آن  ــه تجل ــده ک ــیم ش ــرآن ترس ق
ولــی خــدا و تجســد آن امــام متقیــن 
اســت. شــرح قــرآن در کلمــات اولیــا 
آمــده اســت. یــک شــرح آن صحیفــه 
الباغــه  نهــج  دیگــرش  شــرح  و 
اســت. شــما از ایــن راه هــا می توانیــد 
ــه  ــرآن ب ــا ق ــید و ب ــرآن برس ــه ق ب
مقصــد برســید. حاصــل همــه ی اینهــا 
ــبک و  ــدار و س ــن در م ــرار گرفت ق

ــام دارد. ــوا ن ــه تق ــت ک ــی اس روش

قرآن، رفیق خود را رها نمی کند

ــِف  ِ ــي َمْوق ِ ــْرآِن ف ــْم بِالُْق »َو اْرَح
ــن  ــا«؛ ای ــَك ُذَلّ َمَقامِنَ ــْرِض َعَليْ الَْع
ــت  ــرض اس ــن ف ــا ای ــت ب درخواس
کــه قــرآن شــفیع تــو شــود و وقتــی 
ــو  ــفع ت ــه ش ــود ک ــو می ش ــفیع ت ش
ــود  ــو می ش ــفع ت ــی ش ــود و وقت ش
ــو  ــق ت ــبد و رفی ــو بچس ــه ت ــه ب ک
ــه  ــتی ک ــا هس ــا تنه ــما ی ــود. ش ش
وتــر هســتی یــا رفیــق داری کــه 
ــی  ــان دوم ــفیع هم ــتی. ش ــفع هس ش
ــت.  ــل اس ــو متص ــه ت ــه ب ــت ک اس
ــد  ــرآن مانن ــا ق ــو ب ــه ی ت ــر رابط اگ
رفیــق دوم شــد کــه هــر وقــت 
ــد  ــاد او می افت ــد ی ــو را ببین ــی ت کس
یــا او را ببینــد یــاد تــو می افتــد، 
بــود. تــو خواهــد  قــرآن شــفیع 

یعنــی  الهــی،  کام  در  آویختــن 
بــا  تــو  عمــل  و  قلــب  و  فکــر 
ــر  ــود. اگ ــگ ش ــم هماهن ــرآن کری ق
شــافع  »فانــه  شــد،  این گونــه 
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کــه  اســت  شــفیعی  او  مشــّفع«؛ 
اســت. پذیرفتــه شــده  شــفاعتش 

ــه  ــی ک ــد در زمان ــرت می فرمای حض
ــه  ــق عرض ــرت ح ــر حض ــان ب انس
ــا  ــه م ــرآن ب ــت ق ــه برک ــود، ب می ش
رحــم کــن. یعنــی قــرآن بــه فریــاد ما 
برســد. اگــر کســی از وادی معصیــت 
ــود و  ــز می ش ــد، عزی ــت آم ــه طاع ب
چنانچــه کســی بــا راهنمایــی قــرآن از 
خــواری معصیــت بــه عــزت طاعــت 
ارتفــاع پیــدا کــرد، ایــن اتفــاق بــرای 
ــرش  ــر ع ــرآن او را ب ــد و ق او می افت
رفیــق  قــرآن،  می نشــاند.  عــزت 
و شــفیع خــود را رهــا نمی کنــد.

اْضِطــَراِب  عِنْــَد  بِــهِ  ثَبِّــْت  »َو 
ــرزش  ــراب، ل ــَم«؛ اضط ــرِ َجَهنَّ ِجْس
لــرزش  از  اســت.  شــدید  بســیار 
ــش دارد  ــت کِ ــه حال ــی ک طناب های
می شــود.  تعبیــر  اضطــراب  بــه 
شــدیداً  جهنــم  روی  پــل  وقتــی 
می لــرزد و همــه بایــد از روی آن 
ــگاه دار  ــم ن ــرا محک ــد، م ــور کنن عب

ــانی  ــرزد. کس ــا نل ــن آنج ــای م ــا پ ت
کــه بــه باطــن قــرآن رســیده اند، 
ــه  ــد ک ــور می کنن ــریع عب ــدر س این ق
ــدارد. ــری ن ــا اث ــر آنه ــرزش ب ــن ل ای

ــَدَف  ــِث ُس ــَل الْبَْع ــهِ َقبْ ِ ْر ب ــِوّ »َو نَ
ُقبُورِنَــا«؛ تاریکی هــای قبــر مــا را 
بــا نــور قــرآن روشــن کــن. ســرانجام 
ــه  ــا ب ــویم و آنج ــر می ش ــا وارد قب م
ــر  ــک اســت، مگ ــع تاری حســب واق
آنکــه بــه نــور قــرآن منــور باشــد. اگر 
نــور قــرآن در فکــر و حقیقــت وجود 
تــو باشــد، قبــرت منــور خواهــد 
ــرآن  ــور ق ــا از ن ــه اینج ــود. هرچ ب
ــه  ــا ب ــید، آنج ــرده باش ــتضائه ک اس
ــدار روشــن خواهــد شــد. همــان مق

َكــْرٍب  ُكِلّ  مِــْن  بِــهِ  نَــا  نَِجّ »َو 
يَــْوَم الْقِيَاَمــةِ َو َشــَدائِِد أَْهــَواِل 
ــةِ«؛ اینجــا هــم تقاضــای  اَمّ ــْومِ الَطّ يَ
ــات  ــا نج ــر اینج ــت. اگ ــات اس نج
یافتــی و خــود را بســپری، آنجــا تــو 
ــه  ــرب« ب ــد داد. »ك را نجــات خواه
ــه  ــه« ب ــدوه و »تام ــم و ان ــای غ معن
ــم از  ــه اســت. قــرآن کری ــای غلب معن
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ــری«]۱۰[  ــه الكب ــه »الطام ــت ب قیام
ــد؛ یعنــی وقتــی قیامــت  تعبیــر می کن
ــی  ــچ جای ــر هی ــود، دیگ ــاز می ش آغ
ــی  ــد. برخ ــی نمی مان ــر باق ــرای غی ب
بگوینــد  خواســته اند  مفســران 
تامــه ی کبــری، نفخــه ی ثانیــه اســت 
ــاره در  ــرگ دوب ــد از م ــه بع ــه هم ک
نفخــه ی اولــی برمی خیزنــد. آنجــا 
خــودش  بــه  انســان  کــه  اســت 
می آیــد کــه چــه کــرده اســت و چــه 
در دســت دارد. از ایــن وضعیــت بــه 
ــع  ــه جم ــود ک ــر می ش ــوال تعبی اه
ــت. ــرس اس ــای ت ــه معن ــول و ب ه

ــن  ــه امیرالمؤمنی ــی آنک ــخن پایان س
)علیــه الســام( در نهــج الباغــه می فرماینــد 

اگــر این گونــه بیاییــد، مــن بــه کمــک 
شــما می آیــم و چنانچــه کــم بیاورید، 
ــان  ــر زب ــم. اگ ــر می کن ــا را پ کمی ه
زبــان  بیــاورد،  کــم  آنجــا  شــما 
ــاع از  ــام( در دف ــه الس ــن )علی امیرالمؤمنی
شــما گشــوده می شــود. ایــن بشــارت 
ــد. ــا داده ان ــه م ــرت ب ــود حض را خ

ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــم خ امیدواری
ــا  ــد دل ه ــق ده ــا توفی ــه ی م ــه هم ب
و افــکار و اعمــال مــا منــور بــه نــور 
ــا  ــرآن در دنی ــم شــود و ق ــرآن کری ق
ــا  ــفیع م ــرت ش ــا و در آخ ــق م رفی
باشــد. ان شــا ءاهلل خدای متعــال توفیق 
بــار یافتــن بــه مقــام شــامخ شــفاعت 
را بــه همــه ی مــا کرامــت کنــد.
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