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.»
ً

ْرَءاَن َتْرِتيل
ُ

ق
ْ
ِل ٱل »َوَرّتِ

و قرآن را با تأّنی و شمرده بخوان.سورٔه مبارکٔه مزمل آیٔه شریفٔه ۴

منهج الصادقین

ضــِل اهّلِل علــی 
َ

َکف  القــرآِن علــی ســائِر الــکلِم 
ُ

ضــل
َ

عــِن الَرســوِل؟لص؟: ف
َخلِقــِه.

پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: برتــری قــرآن بــر دیگــر ســخنان، همچــون 
برتــری خــدا بــر خلــق خــود اســت.

و  الُکفــُر  ُهــو  و  الــداِء،  کَبــِر  أ ِمــن  ِشــفاًء  فيــِه  إّن  اميرالمؤمنيــن؟ع؟:  عــن 
.

ُ
ــلل

َ
الّض و  الَغــّیُ  و   ،

ُ
فــاق الّنِ

امــام علــی؟ع؟ فرمودنــد: در قــرآن، درمــان بزرگ تریــن دردهاســت: درد کفــر و 
نفــاق و تباهــی و گمراهــی.

و  صــِص، 
َ

الق ــُع 
َ

أنف فإّنــُه  القــرآِن   
َ

ِتــلَوة أحِســُنوا  اميرالمؤمنيــن؟ع؟:  عــن 
. ــدوِر الّصُ ِشــفاُء  بــِه فإّنــُه  وا 

ُ
اسَتشــف

امــام علــی؟ع؟ فرمودنــد: قــرآن را نیکــو تــاوت کنیــد؛ زیــرا کــه آن، ســودمندترین 
داســتان اســت و از آن شــفا جوییــد؛ زیــرا کــه آن شــفای سینه هاســت.

و   ، ــدوُر الّصُ ُح  ُتشــَر بــِه  القــرآُن،  کــِر  ِ
ّ

الذ  
ُ

أفَضــل اميرالمؤمنيــن؟ع؟:  عــن 
. ــرائُر الّسَ َتســَتنيُر 

امــام علــی؟ع؟ فرمودنــد: بهتریــن ذکــر قــرآن اســت؛ بــا قــرآن اســت کــه ســینه ها 
وســیع می شــود و درون هــا نورانــی می گــردد.

ــد َینَبغــی ِللَمــرِء الُمســِلِم 
َ

ق
َ

ــرآُن َعهــُد اهّلِل ِالــی َخلِقــِه ف
ُ

لق
َ
قــال الصــادق؟ع؟: ا

.
ً

ِ َیــوٍم َخمســيَن آَیــة
ّ

ُکل  ِمنــُه فــی 
َ
ن َیقــَرأ

َ
ــَر فــی َعهــِده َو ا

ُ
ن َینظ

َ
ا

انســان  کــه  اســت  آن  شایســته  بندگانــش،  بــا  اســت  خداونــد  پیمــان  قــرآن 
را بخوانــد.                                    آن  از  آیــه  پنجــاه  روز  هــر  و  کنــد  نظــر  مســلمان در پیمــان خــود 

بـا  قـرآن  اسـت،  هدایـت  قـرآن  اسـت،  نـور  قـرآن 
بـا  باطـن انسـان حـرف میزنـد.  انسـان حـرف میزنـد، 
آمـاده  دِل  را  بهـره  اولیـن  شـد.  مأنـوس  بایـد  قـرآن  بـا 
گـر دیدیـد دلتـان بـه قـرآن  و مسـتعد انسـان می بـرد؛ ا
گـر دیدیـد معـارف  نزدیـک اسـت، خـدا را شـکر کنیـد؛ ا
قرآنـی را به آسـانی قبـول می کنیـد و در دل می پذیریـد 
و تحّمـل می کنیـد، بدانیـد کـه خـداى متعـال اراده کـرده اسـت شـمارا هدایـت 
ُه َیجَعل 

َ
ح َصدَرُه ِلِاسـلِم َو َمن ُیِرد َان ُیِضّل کند؛ »َفَمن ُیِرِد اهلُل َان َیهِدَیُه َیشـَر

گر  ـماء«. خاصیت قرآن این اسـت که ا ـُد ِفـی الّسَ ّعَ مـا َیّصَ ًقـا َحَرًجـا َکَاّنَ َصـدَرُه َضّیِ
گـر ُانـس بـا قـرآن پیـدا کردیـد، بدانیـد خـداى  دل شـما بـه قـرآن نزدیـک شـد، ا
کنـد و ایـن بزرگ تریـن نعمـت الهـی اسـت. کـرده شـمارا هدایـت  متعـال اراده 

ُقــْرآَن: و بــا تأنــى و شــمرده بخــوان قــرآن را و 
ْ
ــِل ال َو َرّتِ

روشــن كــن حــروف آن را به وقــت تــاوت.
َتْرِتيــًا: بــا تأنــى بخــوان و حــروف آن را روشــن گــردان 

ی كــه شــنونده بتوانــد حــروف را بشــمارد. به طور
كــه:  ى اســت  از حضــرت اميرالمؤمنيــن؟ع؟ مــرو
»الترتيــل حفــظ الوقــوف و اداء الحــروف«؛ یعنــى: 
ترتيــل محافظــت حــروف قــرآن اســت و ادا كــردن 
نيــز  و  مى باشــد؛  خــود  مخــارج  از  آن  حرف هــای 
تبيانــا  »بينــه  فرموده انــد:  قــرآن  ترتيــِل  تعييــن  در 
ــن  ــل و لك ــر الرم ــره نث ــعر و ال تنث  الش

ّ
ــذ ه ه

ّ
ــذ و ال ته

ــه القلــوب القاســية و ال یكونــن هــّم احدكــم  أقــرع ب
آخــر الســورة«؛ یعنــى: روشــن ســاز حــروف قــرآن را و 
حــروف آن را پياپــى یكدیگــر نخــوان؛ یعنــى حروف 
آن را متصــل بــه یكدیگــر نكــن؛ ماننــد اتصــال موهــا 
كنــده نكــن؛  ــه یكدیگــر و حــروف آن را بســيار پرا ب

 َعــن ِقــراءِة القــرآِن ؛ فــإّنَ القــرآَن ُیحِيــی 
ْ

ــل
ُ

، ال َتغف عــِن الَرســوِل؟لص؟: یــا ُبَنــّیَ
لــَب، و َینهــی عــِن الفحشــاِء و الُمنَکــِر و الَبغــِی.

َ
الق

پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: فرزنــدم! از خوانــدن قــرآن غافــل مبــاش؛ 
ــتم و  ــت کاری و س ــا و زش ــان را از فحش ــد و انس ــده می کن ــرآن دل را زن ــه ق ــرا ک زی

گنــاه بازمــی دارد.

نــوِب، و 
ُّ

 للذ
ٌ

ــارة
ّ

َکف ــُه  ــراءِة القــرآِن ؛ فــإّن ِقراءَت يــَک بِق
َ
عــِن الَرســوِل؟لص؟: عل

، و أمــاٌن ِمــن العــذاِب. َســتٌر فــی النــاِر
پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: بــر تــو بــاد خوانــدن قــرآن؛ زیــرا خوانــدن 
ــارۀ گناهــان اســت و پــرده ای در برابــر آتــش و موجــب ایمنــی از عــذاب. آن کّف

 القرآَن.
ْ
َيقَرأ

ْ
ل

َ
ُه ف َث َرّبَ عِن الَرسوِل؟لص؟: إذا أَحّبَ أحُدُکم أن ُیَحّدِ

پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: هــرگاه فــردی از شــما دوســت دارد کــه بــا 
پــروردگارش ســخن بگویــد، پــس قــرآن بخوانــد.

ــَهداِء 
ُ

 الّش
َ

ــَعداِء و ِميَتــة ، إن أَردَت َعيــَش الّسُ
ُ
عــِن الَرســوِل؟لص؟: یــا ُمعــاذ

و  مــاِت 
ُ
ل

ُّ
الظ َیــوَم  ــوَر 

ُ
الّن و  ــوِف 

َ
الخ َیــوَم  ألمــَن  ا و  الَحشــِر  َیــوَم   

َ
جــاة

َ
الّن و 

ــِة و الُهــدی 
َّ

ّیَ َیــوَم الَعَطــِش و الــَوزَن َیــوَم الِخف  َیــوَم الَحــروِر و الــّرِ
َّ

ــل ِ
ّ

الظ
ــيطاِن و 

َ
حمــِن و ِحــرٌز ِمــن الّش کــُر الّرَ ــُه ِذ ــادُرِس القــرآَن ؛ فإّن

َ
ــِة ف

َ
لل

َ
َیــوَم الّض

ُرجحــاٌن فــی الميــزاِن.
ســعادتمندان،  زندگــی  گــر  ا معــاذ!  ای  فرمودنــد:  اســام؟لص؟  گرامــی  پیامبــر 
تــرس، روشــنایی در  روز  امنیــت در  روز محشــر،  ُمــردن شــهیدان، نجــات در 
ــال در  ــنگینی اعم ــنگی، س ــیرابی در روز تش ــوزان، س ــایه در روز س ــا، س تاریکی ه
روز ســبکی اعمــال و هدایــت در روز گمراهــی را می خواهــی، پــس قــرآن را نیــک 
بیامــوز؛ زیــرا کــه آن یــاد خداونــد رحمــان اســت و نگه دارنــدۀ از شــیطان و مایــۀ 

ــت. ــال اس ــرازوی اعم ــنگینی ت س

ی قــرآن بخــوان كــه  یــگ. طــور كندگــى ر ماننــد پرا
ــه  ــد ك ــيند. بای ــر قلب هــا و دل هــای ســخت بنش ب
ــوره را  ــه س ــد ك ــن نباش ــما اي ــدام از ش ــد هيچ ك قص

ــان برســاند.  ــه پای زود تمــام كنــد و ب
از امــام صــادق؟ع؟ پرســيدند كــه ترتيــل كــه در آیــۀ 
قــرآن آمــده اســت یعنــى چــه؟ ایشــان؟ع؟ فرمــود 
كــه: »اذا مــررت بآیــة فيهــا ذكــر الجنــة فاســئل اهّلل 
الجنــة و اذا مــررت بآیــة فيهــا ذكــر النــار فتعــوذ بــاهّلل 
كــه وقتــى بــه  «؛ یعنــى: ترتيــل آن اســت  مــن النــار
آیــه ای رســيدی كــه در آن ذكــر بهشــت بــود، آن را 
گــر بــه آیــه ای  از خداونــد متعــال درخواســت كــن و ا
رســيدی كــه در آن ذكــر دوزخ بــود، از آتــش آن، بــه 

خداونــد متعــال پناه جويــى كــن.
كــرده  روایــت  صــادق؟ع؟  امــام  از  بصيــر  ابــا   
و تحســن  فيــه  تتمكــث  ان  »الترتيــل  كــه:  اســت 

كــه مابيــن  بــه صوتــك«؛ یعنــى: ترتيــل آن اســت 
آن  زيبــا  صــوت  بــا  و  كنــى  مكــث  قــرآن  حــروف 
روایت شــده  ســلمه؟هر؟  ام  از  بكنــى.   قرائــت  را 
اســت كــه: »كان رســول اهّلل؟لص؟ یقطــع قراءتــه آیــة 
آیــة«؛  یعنــى: رســول اهّلل؟لص؟ هــر آیــه ای از آیــات 

مى فرمــود. قطــع  را  قــرآن 
القــرآن  لصاحــب  »یقــال  كــه:  هســت  روایــت  در 
اقــرأ و ارق، و رتــل كمــا كنــت ترتــل فــى الدنيــا فــان 
فــرداى  یعنــى:  تقرؤهــا«؛  آیــة  آخــر  عنــد  منزلتــك 
ى قــرآن مى گوینــد كــه قرائــت بكــن  قيامــت بــه قــار
بخــوان  هــم  ترتيــل  بــه  را  قرائــت  آن  و  بــرو  بــاال  و 
مى خوانــدی.  ترتيــل  بــه  دنيــا  در  كــه  همان طــور 
، نــزد آن  كــه منزلــت و درجــۀ تــو پــس بــه تحقيــق 

كــردی. كــه آن هــا را قرائــت  آیاتــى اســت 
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بـر  مؤکـد  به طـور  و  مـدام  خمینـی؟هر؟،  امـام 
اسـتفاده از ایـن سـفرۀ عظیـم و گسـترده الهـی کـه قرآن 
کـه  نظـر  ایـن  برخـاف  و  می نمودنـد  توصیـه  باشـد، 
می گوینـد: ایـن کام را مـردم عـادی نمی فهمنـد و تنهـا 
کـه  بـرای خـواص قابل اسـتفاده اسـت، معتقـد بودنـد 
تمامـی آحـاد مـردم بایـد قـرآن بخواننـد و در معانـی آن 
دقـت و تدبـر کننـد؛ زیـرا ایـن کتاب برای همه نازل شـده اسـت؛ امـا هر کس در 

حـد درک و انـدازه فهـم خـود از آن بهـره می گیـرد. 
ایشـان دربیانی فرموده اند: »قرآن یک سـفره ای اسـت که انداخته شـده اسـت 
بـرای همـه طبقـات؛ یعنـی یک زبانـی دارد کـه هم زبـان عامـه اسـت، هم زبـان 

فاسـفه، هم زبـان عرفانـی و هم زبـان اهـل معرفـت، به حسـب واقع اسـت.

احادیث کالس

احادیث مباحثه

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟
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اثرات قرائت قرآن
در روایات می فرماید: بعضی ها چون نمی توانند متهجد باشند و بیدارى بکشند، ما از راه قرائت قرآن آن ها را به سعادت آینده شان متوجه می کنیم.

گــر آب بــه  و قــال رســول اهلل؟لص؟: »ان القلــوب تصــدع  کمــا یصــدع الحدیــد فقیــل یــا رســول اهلل؟لص؟ و مــا جاؤهــا فقــال تــاوة القــرآن و ذکــر المــوت«؛ یعنــی: پیامبــر خــدا؟لص؟ فرمودنــد: آن طــوری کــه آهــن ا
آن برســد زنــگ می زنــد، ایــن دل هــا نیــز زنــگار می بنــدد. عــرض شــد: صیقــل دادن آن هــا به وســیلۀ چیســت؟ حضــرت؟لص؟ فرمودنــد: تــاوت قــرآن و بســیار بــه یــاد مــرگ بــودن.

در روایــت آمــده اســت کــه: »تعلمــوا القــرآن فانــه یأتــی یــوم القیامــة صاحبــه فــی صــورة شــاٍب  جمیــٍل  شــاِحب اللــون«؛ یعنــی: قــرآن در روز قیامــت بــه همــان صورتــی کــه قــارى قــرآن ســحرها قــرآن می خوانــده 
و از خوابــش می گذشــته اســت، بــا چشــم خســته، بارنــگ پریــده، بــا همــان صــورت در کنــار قــارى قــرآن حاضــر می شــود.

پــس قــرآن را یــاد بگیریــد کــه در روز قیامــت پیــش صاحبــش می آیــد و می گویــد: هــر جــا بــروى، مــن هــم می آیــم. در روایــت داریــم: »و کل تاجــٍر مــن وراء تجارتــه و انــا لــك الیــوم مــن وراء تجــارة کل 
تاجــر«؛ یعنــی: هرکســی بــه تجــارت خــود دل خــوش کــرده اســت؛ امــا مــن )قــرآن( یگانــه تجــارت تــو هســتم.قرآن به صــورت یــك جــوان زیبــاروی ظاهــر می شــود و خطــاب بــه قــاری اش 

می کنــد و می فرمایــد: صبــر کــن کــه بــه زودی کرامــت پــروردگار نصیــب تــو خواهــد شــد. 
در روایــت داریــم: »فیعطــی بتــاٍج  فیوضــع علــی رأســه«. یــك تاجــی می آورنــد و روى ســر ایــن قــارى قــرآن می گذارنــد. یعنــی ایــن شــخص شــاه اشــخاصی اســت کــه در عرصــات ظهــور بــه هــم 

رســانیده اند.
جوان های عزیز، خوب گوش بدهید! در ابتداى جوانِی  من، کسی نبود که این حدیث را براى من بخواند؛ ولی من به شما تذکر می دهم و یادآورى می کنم.

گــر بــه مســجد بــرود؛ درســش می مانــد! اى بیچــاره! وقتــی ایــن قســمت از روایــت را گــوش دادى، آن وقــت می زنــی تــوى ســرت! »و یکســی ابــواه ُحلتیــن« دو تــا ُحلــه و لبــاس بهشــتی هــم بــه پــدر و مــادر قــارى قــرآن  بــاز کج ســلیقگی کــن و بگــو: بچــه ام ا
می پوشــانند. بــاز نگــذار پســرت بیایــد مســجد! بــه پــدر و مــادر ایــن قــارى قــرآن می گوینــد: ایــن جــزاى آن قرآن هایــی اســت کــه فرزنــد شــما خوانــده اســت.

ایــن فرمایــش امــام ســجاد؟ع؟ اســت کــه بیــن شــب و روز باغســتانی اســت کــه حیــاِت قلــِب اهــِل تقــوى، بــودِن در ایــن باغســتان اســت. آنجــا خوش انــد، آقاجــان! نــه در باغ هــاى ظاهــرى. چه بســا آن باغ هــاى ظاهــرى بــراى آن هــا نعمــت نباشــد. وقتــی 
ع و اســتغفار. در بــاغ هســتند کــه بــا محبــوب حقیقــی راز و نیــاز می کننــد. در ادامــه می فرمایــد: »فاّدبــوا رحمکــم اهلل فــی ســهر هــذا اللیــل بتــاوة القــرآن«. در اول شــب قرائــت قــرآن و در آخــر شــب تضــر

گر انسان با تدبر بخواند. و قال رسول اهلل؟لص؟ »خمسة تنور القلب«؛ حضرت فرمودند: پنج چیز است که قلب شمارا منور می کند. اول قرائت قرآن است. قرائت قرآن حجاب ها را از روى قلب برمی دارد، خصوصًا ا
گــر انســان بخواهــد حجاب هــاى قلبــش مرتفــع بشــود، زنــگار قلبــش برطــرف بشــود، بایــد قــرآن بخوانــد، بایــد ال الــه اال اهلل  ســومین چیــزی کــه در قیامــت شــکایت می کنــد، قرآنــی اســت کــه در گوشــۀ اتــاق افتــاده اســت و خوانــده نمی شــود. حال آنکــه ا

بگویــد، مواعظــ   الهیــه را بشــنود.
پس در روز قیامت سه چیز از ما شکایت می کند، مسجد و عالم و قرآن.

یـا  کـه  می شـود  گفتـه  قـاری  کسـی  بـه  امـروزه 
کنـد،  تـاوت  را  قـرآن  خـوش  صـدای  بـا  می توانـد، 
کـرده اسـت؛ امـا در  کـه قـرآن را حفـظ  کسـی اسـت  یـا 
روایـات مـا منظـور از قـاری، هرکسـی اسـت کـه قـرآن را 

دارد.   کار  و  سـر  آن  بـا  و  می کنـد  تـاوت 
با این مقدمه یک روایت را بخوانیم. 

حضرت امام محمد باقر؟ع؟ فرمود:
َاْلُقـْرآَن    

َ
َخـَذُه ِبَضاَعـًة... َو َرُجـٌل َقـَرأ َاْلُقـْرآَن، َفاّتَ  

َ
َاْلُقـْرآِن َثَاَثـٌة َرُجـٌل َقـَرأ اُء   »ُقـّرَ

َر َاهلُل َهُؤاَلِء ِمـْن َحَمَلِة  َاْلُقْرآِن«؛ قاریان 
َ
ـَع ُحـُدوَدُه... َفَا َکّث َفَحِفـَظ ُحُروَفـُه َو َضّیَ

قـرآن سـه دسـته اند: 
1( گروهی قرآن را کاال و سرمایٔه تجارت کرده اند 

2( گروهـی در حـد الفـاظ و شـکل ظاهـر تـاوت باقی مانده انـد؛ در حالی که به 
حرف هـای قـرآن گـوش نمی دهنـد و حـدودش را رعایـت نمی کننـد. خـدا ایـن 

دو گـروه را زیـاد نکنـد. یعنـی امـام ایـن دو دسـته را نفرین فرمود. 
حضرت؟ع؟ دربارٔه دستٔه سوم فرمود:

قـرآن  کـه  کسـی  َقْلِبـِه«؛  َداِء  َعَلـی  َاْلُقـْرآِن  َدَواَء  َفَوَضـَع  َاْلُقـْرآَن   
َ
َقـَرأ َرُجـٌل  »َو   

می خوانـد و آیـات قـرآن را هم چنـان مرهـم و دوایـی بـرای بهبـودی دردهـای 
درونـی خـود اسـتفاده می کنـد و قـرآن هـم دردهـای او را دوا می کنـد؛ البتـه نـه 
کـه دل درد یـا قلـب درد انسـان را خـوب  اینکـه قـرآن بـرای ایـن آمـده اسـت 

کنـد؛ بلکـه تأثیـر آن بـر دردهـای معنـوی و روحـی آدمـی اسـت. 
منظـور از تـاوت هـم ایـن نیسـت کـه یـک سـوره از سـوره هـای کوچـک قـرآن 
را بخوانیـم؛ البتـه آن هـم خـوب اسـت و خیـر دارد؛ امـا آن قـرآن خواندنـی کـه 
بـرای دردهـای معنـوی مـا شفاسـت، ایـن اسـت کـه دقایقـی در محضـر قـرآن 
باشـیم و بـرای تـاوت آن وقـت بگذاریـم؛ پانـزده دقیقـه یـا نیـم سـاعت قـرآن 

بخوانیـم و ایـن کار را بـه صـورت منظـم ادامـه دهیـم. 
آیا قرآن کتاب آسمانی ما مسلمان ها هست یا نیست؟ 
پس یکی از وظایف ما این است که قرآن را بخوانیم. 

قـرآن خوانـدن یـک عبـادت بـزرگ و یـک وظیفـه اسـت؛ گرچه واجب نیسـت؛ 
امـا بـرای رشـد معنـوی مـا خیلی مهـم و مؤثر اسـت. 

کسی که قرآن می خواند، دوای قرآن را بر درد قلب خود می نهد. 
قـرآن هـم نسـخه اسـت و هـم دارو؛ یعنـی دسـتور می دهد که ایـن کار را انجام 

بـده یـا ایـن کار را انجـام نـده؛ راه را از چاه نشـان می دهد. 
مثل این آیات: 

ـوْا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل ٱْلَمْشـِرِق 
ُ
ن ُتَوّل

َ
ْیـَس ٱْلِبـّرَ أ

َ
ـِن«، »ّل ْحَسٰ ِ

ْ
ُمـُر ِبٱْلَعـْدِل َوٱل

ْ
»ِإّنَ ٱهلَل َیأ

قـرآن  بـودن  اینهـا جنبـٔه نسـخه  کـه  ِبـٱهلِل«؛  َءاَمـَن  َمـْن  ٱْلِبـّرَ  ِکـّنَ 
ٰ
َوَل َوٱْلَمْغـِرِب 

اسـت. 
عـاوه بـر آن، دارو هـم هسـت و خواندنـش، دردهـای آدمـی را دوا می کنـد. 
کندگـی خاطـر در نمـاز  مثـًا درد وسـواس بـا قرائـت قـرآن برطـرف می شـود؛ پرا
کـه آثـار بسـیاری از دردهـا اسـت، بـا تـاوت قـرآن، مقـداری از آن دوا می شـود؛ 
ناراحتـی اعصـاب و افسـردگی بـه وسـیلٔه انـس بـا قـرآن برطـرف می شـود و...  

پـس کسـی کـه زیـاد قـرآن بخوانـد و بـا قـرآن انـس بگیـرد، مـی توانـد دردهـای 
خـود را دوا کنـد و گرفتـار نشـود.

کــه دو نفــر تــاوت  آیــات قــرآن نشــان می دهــد 
می شــود  یکی شــان  می کردنــد.  مقــدس  کتــاب 
هــارون؟ع؟ کــه بــرادر حضــرت موســی؟ع؟ بــود. داخــل 
قــرآن چقــدر در مــورد وجــود مبــارک او مــدح وجــود 
دارد. حــدود بیــش از بیســت بــار در مــورد هــارون؟ع؟ 
می فرمایــد:  خــدا  پیغمبــر  اســت.  شــده  صحبــت 
ــور  ــات این ج ــی اوق ــرد. گاه ــدا ک ــج پی ــت او تروی ــه برک ــبحان اهلل ب ــبیح و س تس

می کنــد.  پیــدا  عظمــت  این جــور  کســی  یــک  می شــود. 
بحث ما بحث  قرائت و عمل به قرآن است. 

کــه می فرمایــد: در آخــر زمــان قاریــان قــرآن زیــاد می شــوند؛  روایتــی هســت 
منتهــی عمــل بــه قــرآن کــم می شــود. قــرآن کتابــی اســت کــه معلــم الزم دارد. 
ِکَتــاَب  َقَلْیــِن 

َ
ــي َتــاِرٌك ِفیُکــُم َالّث قــرآن بــدون معلــم داعــش بیــرون می دهــد. »ِإّنِ

ِعْتَرِتــي«. قــرآن بــدون اهل بیــت؟مهع؟ نمی شــود. بایــد همیشــه قــرآن  َو  َاهلِل 
ــتند.[ ــت؟مهع؟ هس ــن اهل بی ــم همی ــش ه ــه معلم ک ــد؛ ] ــم باش ــراه معل هم

قــرآن برکاتــی دارد کــه بایــد انســان دقــت کنــد بــه ســمت حقیقــت قــرآن حرکــت 
کنــد. آنجایــی کــه انســان پــای قــرآن می نشــیند کــه بــه برکــت قــرآن هدایتــی 
پیــدا بکنــد، بــه برکــت قــرآن نورانیتــی پیــدا بکنــد و بــه برکــت قــرآن عملــش را 
هــم قرآنــی بکنــد، در ایــن هنگانــم حتــی اســتماع قــرآن هــم بــرای آن شــخص 
برکــت دارد. روایتــی هســت از امــام ســجاد؟ع؟ کــه مرحــوم کلینــی در کافــی 
آورده اســت کــه امــام؟ع؟ می فرمایــد: کســی کــه اســتماع بــه قــرآن بکنــد و قــرآن 
را بشــنود، گناهــی از او محــو می شــود و حســنه ای بــرای او نوشــته می شــود و 

او ترفیــع درجــه ای پیــدا می کنــد.
گــر قــرآن را بخوانــد، قرائــت  کســی کــه در مســیر هدایــت بــه برکــت قــرآن اســت، ا
بکنــد یــا اینکــه فقــط بــه قــرآن نــگاه بکنــد، بــرای او حســنات نوشــته می شــود 

و ســیئات او محــو می شــود.
کــرم؟لص؟ فرمودنــد: »ِاْجَعُلــوا ِلُبُیوِتُکــْم َنِصیبــًا ِمــَن اْلُقــْرآِن«. یعنــی:  آقــا رســول ا
گــر قــرآن در داخــل خانــۀ  حتمــًا در داخــل خانه هایتــان قــرآن را رواج بدهیــد. ا
پیــدا  انحرافــی  ِذکــر  و  ِورد  پیــدا می شــود،  نکنــد، خرافــات  پیــدا  رواج  شــما 

و...  می شــود 
کــه بــه  گفتنــد: ذکــری بگــو  کــه بــه او  کنــد آن عالــم ربانــی را  خــدا رحمــت 
هیچ کــس نگفتیــد؛ از آن ذکرهایــی کــه خصوصــی هســت. آن عالــم فرمــود: 
چشــم؛ بعــد آن عالــم فرمــود: قــرآن بخــوان!! بــه ایشــان گفتنــد کــه نــه حاج آقــا 
از آن ذکرهــای خصوصــی بفرماییــد کــه جــزء اســرار هســت. ایشــان می فرمــود: 
وَشــت را جلــو بیــاور... ســورۀ مبارکــه یــس بخــوان. بعــد گفتنــد: حاج آقــا 

ُ
باشــه گ

از آن ذکرهــای حســابی منظورمــان هســت. ایــن عالــم بــزرگ فرمودنــد: خــب 
باباجــان بهتریــن ذکــر را خــدا؟زع؟ و اهل بیــت؟مهع؟ گفتنــد دیگــر؛ غیــر آن کــه 

ذکــری وجــود نــدارد!!!
فرمــود آن کســانی کــه درون خانــه انــس بــا قــرآن بینشــان رواج پیــدا می کنــد، 
کارهــا راحت تــر  آرام آرام داخــل ایــن خانــه خیلــی چیزهــا آســان تر می شــود و 

گرفتاری هــا راحت تــر زندگــی می گــذرد. می شــود، در مقابــل آن 
کــرم؟لص؟ فرمودنــد: کســانی کــه انــس بــا قــرآن دارنــد، اهــل زیــادی  آقــا رســول ا

خیــر و نیکــوکاری می شــوند.
گــر کســی می خواهــد مــوت شــهدا و زندگــی ســعادتمندان را داشــته  فرمــود: ا

ــا قــرآن باشــد. باشــد، اهــل انــس ب
انــس بــا قــرآن فقــط قرائــت هــم نیســت؛ قرائــت هــم بایــد باشــد؛ عــرض کردیــم 
قرائــت هــم بایــد باشــد و بــرکات هــم دارد؛ ولــی تدبــر در قــرآن، فهــم قــرآن، 
درس زندگــی کــردن از قــرآن گرفتــن، اصــول قــرآن را در زندگــی پیــاده کــردن، 

عمــل بــه قــرآن، حــق قــرآن را پیــاده کــردن هــم مهــم اســت.

مرحــوم آیــت اهلل العظمــی ســید احمــد خوانســاری 
بــه ســبب بیمــاری زخــم معــده، نیــاز بــه عمــل جراحــی 
لحــاظ  از  و  ســالخورده  ایشــان  طرفــی،  از  داشــت. 
بــدون  جراحــی  تحمــل  و  بودنــد  ناتــوان  جســمی 
عمــل  آنکــه  از  پیــش  نبــود.  ممکــن  نیــز  بی هوشــی 
جراحــی آغــاز شــود، ایشــان اجــازه بی هوش کــردن را به 
پزشــکان معالــج ندادنــد؛ چــون بــه نظــر ایشــان، در صــورت بی هوشــی، تقلیــد 
مقلدینشــان دچــار اشــکال می شــد. از ایــن رو، بــه پزشــک معالــج فرمودنــد: 
ــٔه انعــام شــدم، شــما مشــغول عمــل  »هــرگاه مــن مشــغول قرائــت ســورٔه مبارک
مــن شــوید؛ مــن توجــه ام بــه قــرآن اســت و در ایــن صــورت هیــچ مشــکلی پیــش 
نمــی آیــد«. ایشــان آن چنــان بــه قــرآن توجــه پیــدا می کردنــد کــه احســاس درد 
نمی کردنــد. همــان طــور هــم شــد و بــا تمــام شــدن عمــل جراحــی، قرائــت ســورٔه 

مبارکــٔه انعــام نیــز بــه پایــان رســید!!!

آیت اهلل حق شناس؟هر؟

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟ آیت اهلل جاودان ؟ظفح؟

خواندن قرآن کریم 
گــون، ســفارش های بســیاری  در آیــات و روایــات گونا
ــم قــرآن کریــم شــده و بــرای  بــر خوانــدن، تعلیــم و تعّل
حتــی  اســت؛  شــده  بیــان  بی شــماری  فضایــل  آن 
شــنیدن و دیــدن آیــات قــرآن، عبــادت محســوب شــده 

ــت.  اس
امام صادق؟ع؟ می فرماید:

»کســی کــه حرفــی از کتــاب خــدا را بــدون خوانــدن بشــنود، خداونــد بــرای او 
او  بــرای  درجــه ای  و  می کنــد  محــو  او  از  ســیئه چای  می نویســد،  حســنه ای 
بــاال مــی بــرد و کســی کــه بــا نظــر کــردن بــه قــرآن، آن را در غیــر نمــاز بخوانــد، 
خداونــد بــرای او در برابــر هرحرفــی، حســنه ای می نویســد، ســیئه ای از او محــو 
می کنــد و درجــه ای بــرای او بــاال مــی بــرد و کســی کــه حــرف ظاهــری از قــرآن 
را یــاد بگیــرد، خداونــد بــرای او ده حســنه می نویســد، ده ســیئه از او محــو 

می کنــد و ده درجــه بــرای او بــاال می بــرد. حضــرت فرمــود:
 نمــی گویــم: بــه هــر آیــه ولکــن بــه حــرف بــاء یــا تــاء یــا شــبیه آن دو، و فرمــود: 
کســی کــه حرفــی را در حــال نشســته در نمــاز بخوانــد، خداونــد بــرای او پنجــاه 
حســنه می نویســد، پنجــاه ســیئه از او محــو می کنــد و پنجــاه درجــه بــرای 
او بــاال می بــرد و کســی کــه حرفــی را در نمــاز ایســتاده بخوانــد، خــدا بــرای او 
ــرای او  ــه ب ــد درج ــد و ص ــو می کن ــیئه از او مح ــد س ــد، ص ــنه می نویس ــد حس ص
بــاال می بــرد و کســی کــه آن را ختــم کنــد، بــرای او دعــای مســتجاب خواهــد 
بــود بــا تأخیــر یــا بــا ســرعت. خوانــدن قــرآن در هــر حــال ســفارش شــده و 
بــرای ســوره های آن نیــز فضایلــی بیــان شــده، لکــن خــوب اســت ســالک، 
کــه: »قــرآن، عهــد خداونــد  کنــد  بــه ایــن فرمایــش امــام صــادق؟ع؟ عمــل 
بــه مــردم اســت، پــس ســزاوار اســت انســان مســلمان در عهــد الهــی نظــر کنــد 
از  آیــه از آن را بخوانــد. هــم چنیــن امــام صــادق؟ع؟  و در هــر روز، پنجــاه 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نقــل مــی کنــد:  »خانــه ای کــه در آن قــرآن کریــم خوانــده و 
خداونــد یــاد  شــود، برکــت آن زیــاد، مائکــه در آن حاضــر، شــیاطین از آن دور 
می شــوند و بــرای اهــل آســمان نورافشــانی می کنــد؛ همان گونــه کــه ســتاره ها 
بــرای اهــل زمیــن نــور می دهــد و خانــه ای کــه در آن قــرآن خوانــده نشــود و یــاد 
خداونــد در آن نشــود، برکتــش کــم و مائکــه از آن دور و شــیاطین در آن جــا 

می شــوند«. حاضــر 

آیت اهلل تحریری ؟ظفح؟

آیت اهلل العظمی سید احمد خوانساری ؟هر؟
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الحــد  انــه  اعلــم 
لثــواب تــاوة القرآن، 
الــواردة  االخبــار  و 
و  اجــره  عظــم  فــی 

کیــف ال  کثــرة، و  وفــور ثوابــه ال تحصــی 
کام اهلل؟زع؟، حاملــه  یعظــم أجــره و هــو 
روح األمیــن إلــی ســید المرســلین، فتأمــل 
ان الــکام الصــادر مــن اهلل بــا واســطة، 
إذا کان مــن حیــث اللفــظ معجــزة لغایــة 
فصاحتــه، و مــن حیــث المعنــی متضمنــا 
و  المواعــظ  و  المعــارف  حقائــق  الصــول 
صنــع  دقائــق  عــن  مخبــرا  و  االحــکام، 
و  األحــوال  مغیبــات  عــن  و  اهلل؟زع؟، 
القصــص الواقعــة فــی ســوالف القــرون و 
للقلــوب و  تأثیــره  کیــف یکــون  االعــوام، 

بالجملــة:  و  للنفــوس؟  تصفیتــه 
شــواهد  التجربــة  و  النقــل  و  العقــل 
تــاوة  ثــواب  عظــم  علــی  متظاهــرة 
القــرآن، و االخبــار الــواردة فیــه مشــهورة، 
فــا حاجــة إلــی ذکرهــا، فلنشــر إلــی بعــض 
مــا یتعلــق بالتــاوة مــن اآلداب الظاهــرة و 

الباطنــة: 
أما اآلداب الظاهرة:

 فالوضــوء، و الوقــوف علــی هیئــة االدب، و 
الطمأنینــة، إمــا قائمــا او جالســا، مســتقبل 
ال  و  متربــع  غیــر  رأســه،  مطرقــا  القبلــة، 
الجهــر  و  البــکاء،  و  الترتیــل  و  متکــئ، 
المتوســط لــو أمــن مــن الریــاء، و إال فالســر 
تنزیههــا،  و  القــراءة  تحســین  و  أفضــل، 
بآیــة  مــر  فــإذا  اآلیــات،  حــق  مراعــاة  و 
العــذاب  بآیــة  مــر  إذا  الســجود ســجد، و 
اســتعاذ منــه بــاهلل، و إذا مــر بآیــة الرحمــة 
و نعیــم الجنــة ســأل اهلل تعالــی ان یرزقــه، 
و إذا مــر بآیــة تســبیح او تکبیــر ســبح و 
کبــر، و إذا مــر بآیــة دعــاء او اســتغفار دعــا و 

اســتغفر، و افتتــاح القــراءة بقولــه: 
)اعــوذ بــاهلل الســمیع العلیم من الشــیطان 
الرجیــم(، و أن یقــول عنــد الفــراغ مــن کل 
ــغ  ــم و بل ــی العظی ــدق اهلل العل ــورة: »ص س
ــارک  ــه و ب ــا ب رســوله الکریــم، اللهــم انفعن

لنــا فیــه، و الحمــد هلل رب العالمیــن«. 
و اما اآلداب و األعمال الباطنة: 

و  علــوه،  و  الــکام  عظمــة  فهــم  فمنهــا 
فــی  بخلقــه  لطفــه  و  تعالــی  اهلل  فضــل 
درجــة  إلــی  جالــه  عــرش  عــن  نزولــه 
افهــام خلقــه: فلینظــر کیــف لطــف بخلقــه 
فــی إیصــال معانــی کامــه الــذی هــو صفــة 
قائمــة بذاتــه إلــی افهــام خلقــه، و کیــف 
تجلــت لهــم تلــک الصفــة فی طــی حروف 
و اصــوات هــی صفــات البشــر، إذ یعجــز 
البشــر عــن الوصــول إلــی فهــم صفــات اهلل 
اال بوســیلة صفــات نفســه، و لــوال اســتتار 
الحــروف،  بکســوة  کامــه  جمــال  کنــه 
لمــا ثبــت ســماعه عــرش و ال ثــری، و ال 
شــیء مــا بینهمــا، مــن عظمــة ســلطانه 
و ســبحات نــوره، و لــو ال تثبیــت اهلل؟زع؟ 
موســی؟ع؟ لمــا اطــاق ســماع کامــه، کمــا 
لــم یطــق الجبــل مبــادی تجلیــه حیــث 
صــار دکا و ال یمکــن تفهیــم عظمــة الــکام 
إال بأمثلــة علــی حــد فهــم الخلــق، و لهــذا 

عبــر عنــه بعــض العارفیــن، فقــال: 
»إن کل حــرف مــن کام اهلل؟زع؟ فی اللوح 
أعظــم مــن جبــل قــاف، و ان المائکــة لــو 
اجتمعــت علــی الحــرف الواحــد ان ینقلــوه 
مــا اطاقــوه، حتــی یأتــی أســرافیل، و هــو 
ملــک اللــوح، فیرفعــه. فنقلــه بــاذن اهلل و 

رحمتــه، ال بقوتــه و طاقتــه«. 
و منهــا تعظیــم المتکلــم و منهــا الخضــوع 
منهــا  و  القلــب  حضــور  منهــا  و  الرقــة  و 
التخلــی  منهــا  و  التفهــم  منهــا  و  التدبــر 

عــن موانــع الفهــم .

یادداشت اخاقی 
 به قلم :حجت االسالم و المسلمین علی پژمان
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و  تــاوت  فضیلــت 
قــرآن: بــا  انــس 

بدان که: 
ثــواب تــاوت قــرآن 
و قــدر فضیلــت آن از حــد بیــان افــزون 

اســت. 
اســت  مــروی  از حضــرت پیغمبــر؟لص؟ 

کــه: 
قیامــت  روز  در  شــفیعی  »هیــچ 
نــه  نیســت،  قــرآن  از  بلندمرتبه تــر 
ــا«. ــر این ه ــه غی ــی و ن ــه ملک ــری و ن پیغمب
فرمودنــد:  حضــرت؟لص؟  آن  بازهــم 
»هــرگاه قــرآن در پوســتی باشــد آتــش بــه 

نمی رســد«.  آن 
یعنی: 

باشــد،  را حفــظ نمــوده  قــرآن  کــس  هــر 
نمی کنــد.  مــس  را  او  بــدن  پوســت  آتــش 
و نیــز از آن حضــرت؟لص؟ مــروی اســت 

کــه: 
کــه  همچنــان  می گیــرد  زنــگ  »دل هــا 
عــرض  شــخصی  می گیــرد.  زنــگ  آهــن 

کــرد: 
چیــز  چــه  از  آن  جــای  رســول اهلل!  یــا 
اســت؟ فرمــود: تــاوت قــرآن و یــاد مــرگ«. 
و  تــاوت  ثــواب  خصــوص  در  احادیــث 
اســت.   بی حدوحصــر  قــرآن،  بــا  انــس 
اینکــه  حــال  و  نباشــد؟  چنیــن  چگونــه 
حضــرت  کــه  اســت  پــروردگار  کام  آن 
ســید  بــر  و  آن  حامــل  روح االمیــن؟ع؟ 

اســت. نازل شــده  المرســلین؟لص؟ 
آداب ظاهریه قرائت قرآن:

کــه:  اســت  ایــن  آن،  ظاهریــه  آداب  امــا 
بــا  ادب،  طریــق  بــه  و  باشــد  وضــو  بــا 
ســکون و وقــار نشســته باشــد، یــا ایســتاده 
روبه قبلــه و ســر پیــش افکنــده و تکیــه 
نــزده و چهارزانــو ننشســته باشــد و پــای 
ماننــد  بلکــه  باشــد.  نکشــیده  را  خــود 

کــه:  کســی باشــد 
یــا  می نشــیند،  الشــان  جلیــل  نــزد  در 

. یســتد می ا
و  بخوانــد  آرامــش  بــا  و  شــمرده  و 

کــه:  اســت  ازاین جهــت 
در احادیث رسیده است که: 

»هــرگاه کســی در کمتــر از ســه روز، قــرآن را 
ختــم کنــد دانا نیســت«. 

»خــوش  کــه:  اســت  دیگــر  حدیــث  در 
از یــک مــاه،  کمتــر  کســی در  کــه  نــدارم 
مــاه  در  بلــی  کنــد«.  قــرآن  ختــم  یــک 
مبــارک رمضــان، احادیــث وارد اســت کــه: 

بکنــد«.  ختــم  یــک  روز،  ســه  هــر  »در 
و ازجمله آداب، آن است که:

گــر او را گریــه نیامــد خــود را   گریــه کنــد و ا
بــه گریــه بینــدازد و اندکــی بلنــد بخوانــد؛ 
گــر  گــر از ریــا کــردن ایمــن باشــد. ا البتــه ا
توانســت صــدای خــود را زینــت دهــد و 
حــق آیــات را مراعــات کنــد، بدیــن نحــو 
کــه: چــون بــه آیــۀ ســجده رســید، ســجده 
ــاه  ــید، پن ــذاب رس ــۀ ع ــه آی ــون ب ــد و چ کن
آیــۀ رحمــت  بــه  گیــرد و چــون  بــه خــدا 
از  را  آن  رســید،  بهشــت  نعیــم  ذکــر  و 
خــدا مســئلت نمایــد و چــون بــه آیــه ای 
ــر  ــا تکبی ــر تســبیح ی رســید کــه: مشــتمل ب
ــد و  ــر او کن ــود، تســبیح و تکبی پــروردگار ب
چــون بــه آیــۀ دعــا و اســتغفار رســید، دعــا 

کنــد. و اســتغفار 
و در ابتــدای قرائــت بگویــد: »اعوذبــاهلل 
الســمیع العلیــم مــن الشــیطان الرجیــم«. 
غ شــد بگویــد:  کــه فــار و از هــر ســوره ای 
ــوله  ــغ رس ــم و بل ــی العظی ــدق اهلل العل »ص
الکریــم اللهــم انفعنــا بــه و بــارک لنــا فیــه 

الحمــد هلل رب العالمیــن«.

عظیم ترین نعمت الهی
ــد متعــال از ابتــدای  در ســورۀ مبارکــۀ عــروس قــرآن، ســورۀ الرحمــن، خداون
احصــا  را  خویــش  بی شــمار  نعمت هــای  از  بخشــی  آن،  انتهــای  تــا  ســوره 

می کنــد و بــا جملــه :
بان«  ُکما ُتَکّذِ الِء َرّبِ ّيِ آ

َ
»َفِبأ

ــان را  ــان و آدمی ــه جنی ــوره، طایف ــۀ س ــرد و در میان ــرار می گی ــن اق  از مخاطبی
مــورد خطــاب قــرار می دهــد و می فرمایــد :  

ْنس« )آیه 33(  ِ
ْ

»یا َمْعَشَر اْلِجّنِ َو ال
و این نشان می دهد که مخاطب هر دو طایفه اند. 

یعنــی پــروردگار عاِلــِم متعــال در حــال احتســاب نعمت هــای ایــن دو طایفــه 
اســت. 

و  اســت؛  فرمــوده  عنایــت  آدمیــان  و  جنیــان  طایفــه  بــر  کــه  نعمت هایــی 
به راســتی ســیاق شــمارش نعمــات بــه همــراه ترجیع بنــد پرتکــرار ایــن ســوره 

ــه :   ــه کریم ــی آی یعن
بان«،  ُکما ُتَکّذِ الِء َرّبِ ّيِ آ

َ
»َفِبأ

ایــن ســورۀ مبارکــه را همچــون عروســی پرشــکوه در میــان باقــی ســور قــرآن 
جلــوه می دهــد و آن را جــزء درخشــان ترین ســور قــرآن قــرار می دهــد.

را  مخاطبیــن  ســپس  و  می شــمارد  را  نعمــات  یک به یــک  متعــال  خداونــد 
در برابــر ایــن پرســش قــرار می دهــد کــه به راســتی کدامیــن نعمــت پــروردگار 

قــادر متعــال را تکذیــب می کنیــد؟
خداونــد  کــه  اســت  نعمتــی  مبارکــه،  ســورۀ  ایــن  در  قابل توجــه  نکتــه  امــا 
متعــال در رأس همــۀ نعمت هــا و در آغازیــن آیــات 

ایــن ســوره بــه آن اشــاره می فرمایــد. 
نعمت هــای  کــه  متعــال  حــّیِ  پــروردگار 

را  بندگانــش بی شــماری  بــه 
داشته ارزانی 

می توانســت درآیــات نخســت ایــن ســوره بــه بســیاری از نعمت هایــش 
خ همــگان بکشــاند؛ از نعمــت  اشــاره کنــد و بســیاری از نعمت هایــش را بــه ر
ــق آســمان ها و زمیــن و نعمــت بهشــت و جهنــم  ــا نعمــت خل وجــود گرفتــه ت

نعمــت ســامتی و  . . . و 
پربرکــت  نعمت هــای  ایــن  از  هیچ کــدام  بــه  متعــال  حکیــم  پــروردگار  امــا 
خــود اشــاره نفرمــوده اســت؛ بلکــه در رأس همــۀ نعمــات، درواقــع مهم تریــن 

خ همــگان کشــیده اســت و فرمــوده:  ح فرمــوده و بــه ر نعمتــش را مطــر
َم اْلُقْرآن «.

َ
»َعّل

ســرآغاز همــۀ نعمــات الهــی، نعمــت تعلیــم قــرآن اســت؛ لــذا متنعم تریــن 
انســان، کســی اســت کــه تعلیــم قــرآن یافتــه باشــد و متنعم تــر از عاِلــم قــرآن 
گــر کســی قــرآن آموخــت و فکــر  در دوعالــم، موجــودی نیســت؛ لــذا دارد کــه ا
کــرد خــدا بــه فــرد دیگــری نعمــت بیشــتری داده اســت، حــق قــرآن را تضییــع 
کــرده اســت و جالب تــر آنکــه در همــان ابتــدای ســوره، پــروردگار باری تعالــی 

این طــور ســخن را آغــاز می کنــد و می فرمایــد :
ْحمُن )1(   الّرَ

َم اْلُقْرآَن )2( 
َ
َعّل

َمُه اْلَبیان ) 4(
َ
ْنساَن )3( َعّل ِ

ْ
َخَلَق ال

گســترده ترین مفهــوم را در  کــه بعــد از نــام » اهلل«     بعــد از نــام« رحمــن« 
میــان  نام هــای  پــروردگار دارد، نعمــت » تعلیــم قــرآن« را بیــان می فرمایــد؛ 
حتــی قبــل از مســئلۀ » خلقــت انســان«  و » تعلیــم بیــان«؛ درحالی کــه ازنظــر 
ترتیــِب طبیعــی، بایــد نخســت اشــاره بــه مســئلۀ آفرینــش انســان می نمــود و 
بعــدازآن نعمــت تعلیــم بیــان را ذکــر می کــرد و ســپس نعمــت تعلیــم قــرآن را 
ــان می نمــود؛ امــا عظمــت قــرآن ایجــاب کــرده کــه برخــاف ایــن ترتیــب  بی
طبیعــی، نخســت از تعلیــم قــرآن ســخن بگویــد و پــس ازآن از دیگــر نعمــات 

خــود ســخن بگویــد؛ حتــی نعمــت خلقــت. 
کــه درواقــع ایــن  نعمــت تعلیــم قــرآن حتــی بــر خلقــت هــم ترجیــح دارد؛  
تقــدم )تقــدم ذکــر نعمــت تعلیــم قــرآن بــر نعمــت خلــق( اشــاره ای اســت بــه 
ایــن نکتــۀ ظریــف و لطیــف کــه انســانی انســان اســت کــه تعلیــم قــرآن داشــته 
باشــد، یعنــی وقتــی انســان، انســان می شــود کــه قــرآن بیامــوزد؛ لــذا قــرآن 
عظیم تریــن نعمــت الهــی اســت بــه جهــت کام الهــی بــودن و بــه جهــت 
ــذا شــما می بینیــد وقتــی  اینکــه همــۀ راه ســعادت را در خــود نهفتــه دارد و ل
بگویــد  هم ســخن  رمضــان  مبــارک  مــاه  عظمــت  دربــاره  می خواهــد  خــدا 
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 خدایــا! بــر محمــد و آلــش درود فرســت و قــرآن را بــرای مــا زمينــۀ ایــن 

منافــع قــرار ده؛ در تاریکی هــای شــب ها، مونــس؛ و از تحریــکات شــيطان 

گام هــای مــا  ــرای  ــان؛ و ب ــاه و خطــراِت وسوســه ها، نگهب گن ــرای ارتــکاب  ب

گناهــان، بازدارنــده؛ و بــرای زبان هایمــان از فرورفتــن  از حرکــت به ســوی 

کننــده؛ و بــرای انداممــان  گفتــار باطــل - نــه بــه خاطــر بيمــاری - الل  در 

کــه دســت  ــرای طومــار و اوراق عبــرت  ــاه، مانــع شــونده؛ و ب گن از ارتــکاب 

و  شــگفتی هایش  فهــم  تــا  گســتراننده؛  درهم پیچيــده،  را  آن  غفلــت 

کوه هــای اســتوار باوجــود استحکامشــان از  کــه  پندهــای بازدارنــده اش 

تحمــل آن ناتوان انــد را، بــه دل هــای مــا برســانی.
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احمــد  شــد،  شــروع  صبحــگاه  مراســم  وقتــى 
كــرد.  تــاوت  بــه  و شــروع  بازكــرده  را  كوچكــش  قــرآن 
قبــل  در  كرمانشــاه  پایــگاه  صبحگاه هــای  یــاد  بــه 
كــه پــر از هلهلــه و مــارش نظامــى و  انقــاب افتــادم 
موســيقى های ناهنجــار بــود. احمــد همان جــا گفــت: 
موســيقى های  ايــن  به جــای  ی  روز مى خواهــد  دلــم 

بخوانــم. صبحــگاه  مراســم  در  را  قــرآن  آیــات  بى محتــوا 
ی قلبى احمد بعد انقاب محقق شده بود.  آرزو

احمد هميشه دلش با قرآن بود. 
ــه  ــا صــوت دل نشــين شــروع ب بعــد از انقــاب هــم در برخــى پروازهــا، احمــد ب

تــاوت قــرآن مى كــرد. 
ــا  ــه بالگرده ــت، هم ــود داش ــر وج ــال خط ــود و احتم ــى ب ــه نظام ــه منطق باآنك
بى ســيم ها را روشــن كــرده بودنــد و بــه صــدای تــاوت احمــد گــوش مى دادنــد 

و لــذت مى بردنــد.

 شهید هفته :  احمد کشوری
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در  کــه  باشــیم،  داشــته  قــرآن  تــاوت  بــه  ممارســت  زندگــی  تمــام  در  بایــد  مــا 

یــم. بگیر کمــک  آن  برکــت  پر نــور  از  زندگــی  فرازوفرودهــای 

#تاوت_قرآن

#ثقل_اکبر

@Mahdi_H...سید مهدی هاشمی

23 65 526 552

یــخ اســام،  گــر در تمامــی ادوار تار کل دیــن اســام فهــم دقیــق قــرآن اســت کــه ا

همــه متمســک بــه قــرآن نــاب محمــدی می شــدند، هیــچ فتنــه ای در اســام رخ 

ــی داد. نم

#قرآن_ناب_محمدی

@Mohmad_H...محمد هادی پایدار حسینی

326 65 210 635

قرآن اقیانوسی است برای هدایت؛

هر کس در آن غرق شود به خدا رسیده است.

#هدایت

#خدا

@Mahdi_M...مهدی مستقیم

33 98 61 269

برنامه های هفته

مســفر واقعــی قــرآن اهــل بیــت ؟مهع؟هســتند . مــردم بایــد ایــن را بداننــد کــه از چــه 

رغیــن . یافــت مــی کننــد. فــرق اســت بیــن مفســر واقعــی و دو کســی معــارف در

یافت_حقیقی #در

#ایمان_واقعی

@Amirmoha...یفی امیر محمد شر

210 755 61 112

یــت هــای حیــات و زندگــی خــود را دوبــاره بررســی کــرده و ببینیــم تــاوت  بایــد اولو

یــت چنــدم قــرار داده ایــم؟ و تدبــر در قــرآن را در اولو

و با این حال منتظر معجزه نشسته ایم؟!!

یت_درست #اولو

@Roham_A...رهام اکبر زاده

255 774 211 42


