
ــُروَن«.
َ
ُهــْم َیَتَفّک

َّ
َعل

َ
ــاِس ل  َنْضِرُبٰهــا ِللّنٰ

ُ
ْمٰثــال

َ ْ
ل

َ
ــَک ا

ْ
هّٰلِل َو ِتل

َ
 ِمــْن َخْشــَیِة ا

ً
عــا  ُمَتَصّدِ

ً
ْیَتــُه ٰخاِشــعا

َ
َرأ

َ
ُقــْرآَن َعلــٰی َجَبــٍل ل

ْ
ل
َ
ا ا

َ
ٰنــا ٰهــذ

ْ
ْنَزل

َ
ــْو أ

َ
»ل

ــا  ــکافد! و این ه ــدا می ش ــوف خ ــد و از خ ــوع می کن ــر آن خش ــه در براب ــدی ک ــم، می دی ــازل می کردی ــی ن ــر کوه ــرآن را ب ــن ق ــر ای گ ا

مثال هایی است که برای مردم می زنیم تا در آن بیندیشند.

ِة.                           هِل الَجّنَ
َ
 اهّٰلِل؟لص؟: َحَملُة الُقرآِن ُعَرفاُء ا

ُ
 َرُسول

َ
َقال

حامالن قرآن معروف ترین اهالی بهشت هستند.

و 
َ
ــرآَن، ا ــَم الُق

َّ
ن ال َیمــوَت، َحّتــی َیَتَعل

َ
ــاِدُق؟ع؟: َینَبغــی ِللُمؤِمــِن ا  الَصّ

َ
َقــال

َیکــوَن فــی َتعلیِمــِه.
شایســته اســت کــه مؤمــن از دنیــا نــرود، مگــر آن کــه قــرآن را فــرا گیــرد و یــا 

در حــال آموختن آن باشــد.                                                                        

َتْفَنــی   
َ
ال َعِمیــٌق  َباِطُنــُه  َو  ِنیــٌق 

َ
أ َظاِهــُرُه  ُقــْرآَن 

ْ
ل
َ
ا ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: 

ْ
ِمیُرال

َ
أ  

َ
َقــال

ِبــِه.  
َّ
ِإال َمــاُت 

ُ
ل

ُ
لّظ

َ
ا ُتْکَشــُف   

َ
ال َو  َغَراِئُبــُه  َتْنَقِضــي   

َ
ال َو  َعَجاِئُبــُه 

قــرآن ظاهــرى اعجاب انگیــز و شــگفت آور و باطنــی عمیــق و پربــار 
آن  غرایــب  و  نمی شــود  نابــود  آن  شــگفتی هاى  و  عجایــب  دارد. 
و  جهــل  یکي هــاى  تار و  اســت  پایان ناپذیــر  جهــان  خطــ    امتــداد  در 

کشــف می گــردد. بــه وســیلۀ آن روشــن و  افــکاِر بشــر  نارســایِی 

فَضُل الِعباَدِة َقراَءُة الُقرآِن .
َ
 اهّٰلِل؟لص؟: ا

ُ
 َرُسول

َ
َقال

برترین عبادت، خواندن قرآن است                          

ــِم َو مــا ِللَقِلــِب 
ْ
ِعل

ْ
ــوِب َو َیناِبیــُع ال

ُ
ُقل

ْ
ِبیــُع ال ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: ِفیــِه َر

ْ
ِمیُرال

َ
 أ

َ
َقــال

ــُرُه. ٌء َغی
َ

ــا ِج
قــرآن بهــار دل هــا و چشــمه های دانــش اســت و دل را جــز بــه وســیلٔه 

آن جالیــی نیســت.

تلاوت  ملاه  کله  رمضلان  مبلارک  ملاه  در  ملا 
قلرآن و ملاه نلزول قلرآن و ملاه جلسلات اسلت و ملا 
کله ایلن جلسله را داریلم و جلسلات فراوانلی  هلم 
گلون اسلت ]در آن  هلم در مسلاجد و محافلل گونا
ملاه  کله  زمانلی  املا  مشلغولیم[؛  قلرآن  تلاوت  بله 
رمضلان تملام شلد، نباید قرآن را ببندیم و ببوسلیم و کنلار بگذاریم. این 
نبایلد اتفلاق بیفتلد. قلرآن را َباَیْسلتی از خودملان جلدا نکنیلم. دائلم باید 
بلا قلرآن مرتبلط و مأنلوس باشلیم. حلاال در روایلات دارد کله هلرروز الاقلل 

پنجلاه آیلۀ قلرآن بخوانیلد. ایلن، یکلی از معیارهاسلت.

هــم  از  می شــد  نــازل  کوه هــا  بــر  قــرآن  گــر  ا
می شــکافتند! در تعقیــِب آیــاِت گذشــته کــه از 
طــرق مختلــف بــرای نفــوذ در قلــوب انســان ها 
سرنوشت ســاِز  مســایِل  و  می کــرد  اســتفاده 
انســان ها را در زنده تریــن صورتــش بیــان نمــود، 
در ایــن آیــات کــه آخریــن آیــاِت ســورۀ حشــر و 
ناظــر بــه همــۀ آیــات قــرآن مجیــد اســت، پــرده 
ی ایــن حقیقــت برمــی دارد کــه نفــوذ قــرآن  از رو
گــر بــر کوه هــا نــازل  ی عمیــق اســت کــه ا به قــدر
می شــد آن هــا را تــکان مــی داد؛ امــا عجــب از 
ایــن انســاِن ســنگدل کــه گاه می شــنود و تــکان 
ایــن  گــر  ا می فرمایــد:  نخســت  نمی خــورد! 

ــذی ال 
َّ
ــَو الّناِصــُح ال ــرآَن ُه ا الُق

َ
 هــذ

َ
ّن

َ
مــوا ا

َ
قــال امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ : َو اعل

لــذی الَیکــِذُب .
َّ
ُث ا ــّدِ  ، َوالُمَح

ُ
ــذی الُیِضــّل

َّ
، َوالهــاِدی ال

ُ
ــّش َیُغ

بدانیــد کــه ایــن قــرآن پندآمــوز اســت کــه خیانــت نمــی کنــد؛ وهدایــت 
گــری اســت کــه گمــراه نمــی ســازد ؛ وســخن گویــی اســت کــه دروغ 

نمــی گویــد .

وا.
ّ
َتِضل

َ
ُبوا الُهدی فی َغیِرالُقرآِن ف

ُ
قال الّرضا ؟ع؟ : ال َتطل

هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد .

تــی ِهــَی 
َّ
ــی ال

َ
، ُهــِدَی ِال

ً
 اهّٰلَل َدلیــا

َ
ــول  َق

َ
َخــذ

َ
ــِن اّت ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: َم

ْ
ِمیُرال

َ
 أ

َ
ــال َق

قــَوم.
َ
ا

کــه ســخن خــدا را راهنمــای خــود بگیــرد، بــه اســتوارترین  هــر کــس 
می شــود. هدایــت  راه هــا 

َو  ــَن اســَمُه  ن ُیَحّسِ
َ
ــی الواِلــِد ا

َ
ــِد َعل

َ
 الَول

ُ
قــال امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ : َحــّق

َمــُه الُقــرآَن. ِ
ّ
َدَبــُه َو ُیَعل

َ
ــَن ا ُیَحّسِ

کــه: او را نــام نیکــو نهــد، بــه خوبــی  پــدر ایــن اســت  حــق فرزنــد بر
بیامــوزد. قــرآن  او  بــه  و  کنــد  تربیــت 

ــَط الُقــرآُن 
َ
الُقــرآَن َو ُهــَو شــاّبٌ ُمؤِمــٌن ، ِاخَتل

َ
قــال الّصــادق؟ع؟ : َمــن َقَرأ

حِمــِه َو َدِمــِه .
َ
ِبل

هــر جــوان مؤمنــی کــه قــرآن بخوانــد ، قــرآن بــا گوشــت وخونــش آمیختــه 
گــردد .

نــازل می کردیــم، مشــاهده  کوهــی  بــر  را  قــرآن 
ــد و از  ــوع می کن ــر آن خش ــه در براب ــردی ک می ک

خــوف خــدا می شــکافد؛
بــرای مــردم  کــه   و این هــا مثال هایــی اســت 
 

ُ
ْمٰثــال

َ ْ
ــَک ال

ْ
می زنیــم تــا در آن بیندیشــند: »َو ِتل

ی از  ــُروَن«. بســیار
َ

ُهــْم َیَتَفّک
َّ
َعل

َ
ــاِس ل َنْضرُِبٰهــا ِللّنٰ

مفســران ایــن آیــه را به صــورِت تشــبیه تفســیر 
کــه  اســت  ایــن  هــدف  گفته انــد:  و  کرده انــد 
کوه هــا بــا همــه صالبــت و اســتحکامی  ایــن 
گــر عقــل و احســاس می داشــتند  کــه دارنــد ا
و ایــن آیــات به جــای قلــب انســان ها بــر آن هــا 
درمی آمدنــد  لــرزه  بــه  چنــان  می شــد،  نــازل 

از  گروهــی  امــا  می شــکافتند؛  هــم  از  کــه 
انســان های قســاوتمند و ســنگدل می شــنوند 
و کمتــر تغییــری در آن هــا رخ نمی دهــد. قابــل 
توجــه اینکــه نخســت می گویــد: کوه هــا خاشــع 
و خاضــع در مقابــل قــرآن می گشــتند و ســپس 
کــه  می شــدند  شــکافته  هــم  از  می افزایــد 
یجــًا در آن هــا  اشــاره بــه ایــن دارد کــه قــرآن تدر
نفــوذ می کــرد و هــر زمــان آثــاِر تــازه ای از تاثیــرِ 
ــا آنجــا کــه  قــرآن در آن هــا نمایــان می گشــت، ت
تاب وتــوان را از دســت می دادنــد و همچــون 
ی، والــه و شــیدا می شــدند و  عاشــِق بی قــرار

از هــم می شــکافتند. ســپس 

اصول کافی ج ۲ ص ۶۰۷

نهج الباغه خطبه ۱۴۷

   امالی صدوق ص 438

نهج الباغه خطبه ۱۷۶

کافی ج ۲ ص ۶۰۶

نهج الباغه خطبه 176 

قصلص قرآنّیله، مثلِل قصه هلای انبیلا؟مهع؟ که 
مکلرر ذکرشلده در قلرآن، بلرای همیلن نکتله اسلت 
کله ایلن     کتلاب، کتلاِب قصله و تاریلخ نیسلت؛ بلکله 
و  توحیلد  کتلاِب  اهلل   و  إللی  سللوک  و  سلیر  کتلاِب 
معلارف و مواعلظ اسلت؛ و در ایلن املور،     مطللوْب 
کنلد و قللوب از آن     موعظلت  تکلرار اسلت تلا در نفلوِس قاسلیه تأثیلری 
کله بخواهلد تربیلت و تعلیلم     و انلذار و  گیلرد؛ و بله عبلارت دیگلر، کسلی 
تبشلیر کنلد، بایلد مقصلد خلود را بلا عبلارات مختلفله و بیانلات     متشلّتته 

کننلد. کنلد تلا نفلوِس مختلفله هلر یلک بتواننلد از آن     اسلتفاده    تزریلق 
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ى قرآن بشارت هاى قرآن در قیامت به قار
یــد کــه در روز قیامــت، پیــش صاحبــش می آیــد و  پــس قــرآن را یــاد بگیر

ى، مــن هــم می آیــم.  می گویــد: هــر جــا بــرو
«؛  َیــْوَم ِمــْن َوَراِء ِتَجــاَرِة ُکّلِ َتاِجــرٍ

ْ
ــَك َال

َ
َنــا ل

َ
 َتاِجــرٍ ِمــْن َوَراِء ِتَجاَرِتــِه َو أ

ُ
»َو ُکّل

کــرده اســت؛ امــا مــن  کســی بــه تجــارت خــود دل خــوش  یعنــی هــر 
ِتیَك«؛ قــرآن بــه صــورت یــک 

ْ
)قــرآن( یگانــه تجــارت تــو هســتم. »َو َســَیأ

ى ظاهــر می شــود و خطــاب می کنــد: صبــر کــن کــه بــه  جــواِن زیبــارو
ــد. ــد ش ــو خواه ــب ت ــروردگار نصی ــت پ زودى کرام

ى قرآن شاه اهل محشر قار
ى ســر  ِســِه«؛ یــک تاجــی می آورنــد و رو

ْ
ــی َرأ

َ
»َفُیْؤَتــی ِبَتــاٍج َفُیوَضــُع َعل

ى قــرآن می گذارنــد. یعنــی ایــن شــخص شــاه اشــخاصی اســت  ایــن قــار
کــه در عرصــات ظهــور بــه هــم رســانیده اند.

ــِی  مــن، کســی  ، خــوب گــوش بدهیــد! در ابتــداى جوان جوانهــاى عزیــز
کــه ایــن حدیــث را بــراى مــن بخوانــد؛ ولــی مــن بــه شــما تذکــر  نبــود 

می کنــم. ى  یــادآور و  می دهــم 

قرآن راه وسوسه را بر شیطان می بندد
ایــن هــم یــک ُمَشــّوِق بــراى شــما تــا بدانیــد کــه قرائــت قــرآن بــا خــون و رگ 

و پــی شــما می آمیــزد.

ــْیَطاَن َیْجــرِي ِمــِن ِاْبــِن آَدَم 
َ

 َالّش
َ

دربــارۀ شــیطان گفتــه شــده اســت کــه »ِإّن
ِم«؛ 

َ
َمْجــَرى َالــّد

یعنــی شــیطان از راِه َدَوراِن دم وارد خــون می شــود و قلــب را وسوســه 
ى  ــار می کنــد؛ امــا ایــن جوانــی کــه قرائــت قــرآن کــرده اســت و کتــاب ب
ــد او را  ــه می توان ــا خونــش ممــزوج شــده اســت، شــیطان چگون ــی ب تعال

ــد؟! ــه کن وسوس

! باز بخوان و باال برو
َمــاَن ِبَیِمیِنــِه«؛ بــه او گفتــه می شــود: تــو در امانــی؛ هیــچ غصــه 

َ ْ
»ُیْعَطــی َال

؛ آتــش جهنــم حتــی بــه ذهنــت هــم خطــور نکند. نخــور
توســت،  ِبَیَســاِرِه«؛ بهشــت در ســمت چــپ  ِجَنــاِن 

ْ
َال ِفــي  ــَد 

ْ
ُخل

ْ
َال »َو 

باباجــان!
ه و لباس بهشتی به او می پوشانند.

ّ
َتْیِن«؛ دو ُحل

َّ
»َو ُیْکَسی ُحل

 َو ِاْرَقــْه«؛ بــه اوگفتــه می شــود: همــان قرآن هایــی کــه 
ْ
ــُه ِاْقــَرأ

َ
 ل

ُ
»ُثــّمَ ُیَقــال

! می خوانــدى، بــاز بخــوان و بــاال بــرو
پروردگار خودش الیتناهی است. جوایزش هم الیتناهی است.

ى قرآن در قیامت پاداش والدین قار
گــر بــه مســجد بــرود؛ درســش  : بچــه ام ا بــاز کــج ســلیقگی کــن و بگــو

می مانــد!

مرتبط با موضوع

آن وقــت  دادى،  گــوش  را  روایــت  از  قســمت  ایــن  وقتــی  بیچــاره!  اى 
ــه و لبــاس 

ّ
َتْیــِن«؛ دو تــا ُحل

َّ
َبــَواُه ُحل

َ
می زنــی تــوى ســرت! »َو ُیْکَســی أ

ى قــرآن می پوشــانند. بهشــتی هــم بــه پــدر و مــادِر قــار
 باز نگذار پسرت بیاید مسجد!

ى قــرآن می گوینــد: ایــن جــزاى آن قرآن هایــی  بــه پــدر و مــادر ایــن قــار
اســت کــه فرزنــد شــما خوانــده اســت.

بهره مندان از قرآن
ِقیَن  ُمّتَ

ْ
ل ِ

ّ
ْیَب ِفیِه ُهًدى ل  َر

َ
ُب ال ِکَتٰ

ْ
ل ِلَك ٱ

ٰ
ٓم َذ

ٓ
»ال

)سورۀ مبارکۀ بقره آیۀ شریفۀ 1 و 2(«.
گرچــه قــرآن بــرای تمــام اهــل عالــم آمــده اســت، امــا شــخصی کــه واقعــًا 

از قــرآن می توانــد اســتفاده بکنــد، متیقیــن هســتند. 
مــن کــه هــر کار بــدی بــه نظــرم می رســد می کنــم، مــن چــه لیاقــت دارم 

از قــرآن اســتفاده بکنــم؟
ِقیَن« است.  ُمّتَ

ْ
ل ِ

ّ
 »ُهًدى ل

استقالل یعنی
ی پــای خــودت بایســتی. امــام ســجاد؟ع؟  اســتقالل یعنــی اینکــه رو
گــر مــن یــک طــرف باشــم و تمــام عالــم یــک طــرف، مــن  می فرمــود: ا

کــی نــدارم، چــون قــرآن بــا مــن اســت. با

موعظه هفته رعایت اعتدال در شادى و غم
از حــد اعتــدال تجــاوز  بایــد در تمــام مراحــِل شــادى و غــم، انســان 

نکنــد.
یــاد  کــه ایــن شــعر را ز کنــد مرحــوم حــاج قــوام؟هر؟ را  خــدا رحمــت 

نــد: می خوا
گر تو را در خانۀ جانان مهمانت کنند

، مشغوِل صاحبخانه باش گوِل نعمت را َمخور

از ملک الموت برحذر باش!
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهــج البالغــه، حضــرت حســن؟ع؟ را مخاطــب 
ــی َخِطیَئِتــَك« و در 

َ
ْبــِك َعل

َ
قــرار داده و می فرمایــد: حســن جــان! »َفأ

بیــان قضیــۀ ملــک المــوت می فرمایــد:
.» ِر

َ
ی َحذ

َ
 »َو ُکْن ِمْنُه َعل

خــدا شــاهد اســت هــر وقــت مــن اینجــا را می خوانــم، اصــاًل نمی توانــم 
، تــو  «؛ یعنــی بــه در می گویــم، دیــواْر ِر

َ
ــی َحــذ

َ
ُکــْن ِمْنــُه َعل یــه نکنــم! »َو  گر

گــوش کــن. یعنــی بایــد آمــاده باشــید، باباجــان!
«، خطــاب بــه  ــَر

َ
ّک

َ
ــُر ِفیــِه َمــن َتذ

َ
ّک

َ
ــا َیَتذ ْرُکــم ّمَ ــْم ُنَعّمِ

َ
َول

َ
ایــن آیــۀ نورانــی »أ

ساله هاســت. هیجــده 

تو را به صاحب الزمان با من ارفاق کن!
بارهــا عــرض کــرده ام بــاز هــم می گویــم کــه یکــی از آقایــان اهــل علــم در 
قــم بســیار مقــدس بــود و در ایــام تابســتان نــزد یکــی از اســاتید اخــالق 
بــی بــود. چنــد دفعــه ایشــان از 

َّ
در همــدان می رفــت. بســیار جــوان ُمَهذ

بنــده حاللیــت طلبیــد و گفــت: اواًل مــن یــک قــرآن بــه شــما بدهــکارم و 
ــون  ــی، چ ــم و در ثان ــت بطلب ــه حاللی ــردم از اینک ــتی ک ى سس ــدر یک ق
از اینجــا  ى، یــک روز وقتــی آمــدى  گــردن مــن دار بــه  حــق اســتادى 
کــه احتــرام اســتاد را بــه جــا  ى، مــن دیــر بلنــد شــدم و می ترســم  بــرو

ــم. ــئول باش ــم و مس ــاورده باش نی
ى ایشــان  یکــی از دهلیزهــاى قلــب ایشــان گشــاد شــده بــود و دکتر بیمار
را صعب العــالج یــا العــالج تشــخیص داده و گفتــه بــود کــه بیشــتر از 
شــش مــاه دیگــر زنــده نخواهــد بــود. پــدرش نقــل می کــرد کــه هنــگام 
جــان دادن همین طــور کــه دســتش در دســت مــن بــود، گفــت: آقاجــان! 
ملــک المــوت آمــد و بعــد گفــت: اى ُرُســِل  پــروردگار )چــون بیشــتر بــه 
صاحــب الزمــان قســم می خــورد( تــو را بــه صاحــب الزمــان؟جع؟ بــا مــن 

ارفــاق کنیــد!
ــال  ــه در ح ــد همیش ــان بای ــت؛ انس ــی نیس ــاِن خاص ــه زم ــا مربوطــ   ب اینه

ــد. ــه باش مراقب
یابید! سرمایۀ عمر را در

َهــا 
َ
اِمُکــْم َو اْصِبــُروا ل ّیَ

َ
أ ــَة  َبِقّیَ امیرمؤمنیــن؟ع؟ می فرمایــد: »َفاْســَتْدِرُکوا 

پســتی  هــر  در  الجّنــَة«.  إاّل  َثَمــٌن  لنُفِســُکم  ْیــَس 
َ
»ل یعنــی  ْنُفَســُکْم«؛ 

َ
أ

مــی، معلمــی، بزرگــی، کوچکــی، آقــا، خادم،  ِ
ّ
هســتی، هرکــه هســتی، متعل

یابیــد. هــر کــه هســتی، بقیــۀ عمــرت را درک کــن؛ »َفاْســَتْدِرُکوا«، یعنــی در
بارها این شعر را خوانده ام که:

از آن برد گنِج مرا دزد گیتی 
که در خواب بودم گه پاسبانی
آن وقتــی کــه مــن بایــد از ایــن ســرمایۀ عزیــزم - کــه عمــر مــن اســت و 
پــروردگار بــراى مــن قــرار داده اســت - محافظــت می کــردم، شــیطان از 
بــود و بــا اینکــه پــروردگار فرمــوده اســت:  ایــن طــرف و از آن طــرف از مــن ر
ا«؛ یعنــی شــیطان را دشــمن  وُه  َعــُدّوً

ُ
ِخــذ

َ
ُکــْم  َعــُدّوٌ َفاّت

َ
ــْیَطاَن  ل

َ
  الّش

َ
»ِإّن

یــد؛ امــا بنــده بــر اســاس عــدم توجــه و غفلــت، او را دوســت خــود  بگیر
تصورکــرده و ســرمایه ام را از دســت دادم.

متاعی که من رایگان دادم از کف  
تو گر می توانی مده رایگانی

الکریمحکمة
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آداب باطنیه قرائت قرآن 
اول:

و  کالم  عظمــت  تذکــر   
علــو مرتبــۀ آن و یــادآوردن 
خــود  خلــق  بــر  را  او  لطــف  و  الهــی  فضــل 
امــر  جــالل،  عــرِش  از  را  کالمــی  چنیــن  کــه 
فهــم  بــه  را  آن  و  فرمــوده  اجــالل  نــزول  بــه 
بنــدگان خــود نزدیــک ســاخته و کالم خــود 
را لبــاس حــروف پوشــانیده تــا مخلوقــان را 
گــر حقیقــت  طاقــت شــنیدن آن هــا باشــد و ا
جمــال کمــال کالم خــود را بــه لبــاس حــروف 
نپوشــانیدی نــه عــرش را توانایــی شــنیدن آن 
بــودی و نــه مــا تحــت الثــری را؛ بلکــه اجــزاء 

شــدی.  متالشــی  ایشــان 
ْیَتــُه 

َ
َرأ

َ
ل َجَبــٍل  َعلــٰی  ُقــْرآَن 

ْ
َال ا 

َ
ٰهــذ ٰنــا 

ْ
ْنَزل

َ
أ ــْو 

َ
»ل

َاهّٰلِل  َخْشــَیِة  ِمــْن  عــًا  ُمَتَصّدِ ٰخاِشــعًا 
)سورۀ مبارکۀ حشر آیۀ شریفۀ 21(«؛ یعنی: 

فــرو  کوهــی  بــر  را  قــرآن  ایــن  مــا  گــر  »ا
ذلیــل  کــه  را  آن  می دیــدی  می فرســتادیم، 
می گردیــد«. شــکافته  هــم  از  و  می شــد 

دوم: 
تعظیــم  متذکــر  خوانــدن،  قــرآن  وقــت  در 
آنچــه  کــه  آورد  یــاد  و  گــردد  کالم  صاحــب 
کالم  بلکــه  نیســت؛  بشــر  کالم  می خوانــد 
خداونــد عــالم و خالــق شــمس و قمــر اســت 
و در خوانــدن کالم او نهایــت خطــر اســت و 
همچنــان کــه ســزاوار نیســت کــه بی طهــارت 
آن  کلمــات  و  ورق  و  جلــد  بــر  دســت 
کــه  را  ک  ناپــا زبان هــای  همچنیــن  مالنــد. 
کلمــات ناشایســت متکلــم می گردنــد،  بــه 
ســزاوار نیســت کــه آن را بخواننــد و دل هــای 
ملــوث بــه رذایــل اخــالق را نمی شــاید کــه بــه 

حــول معانــی آن بگردنــد. 

سوم: 
از  نمایــد.  تــالوت  قلــب  رقــت  و  حــزن  بــا 
ی  مــرو صــادق؟ع؟  جعفــر  امــام  حضــرت 

کــه:  اســت 
ی قــرآن، محتــاج بــه ســه چیــز اســت:  »قــار
دلــی خاشــع، بدنــی فــارغ و مکانــی خلــوت؛ 
زیــرا هــرگاه دل او خاشــع باشــد، شــیطان از 
او می گریــزد و چــون بــدن او از مشــاغل فــارغ 
باشــد، دل او متوجــه قــرآن خوانــدن می شــود 
ــه او را از  ــود ک ــش نمی ش ــه ای عارض و عارض
نــور قــرآن و فوایــد آن محــروم ســازد و چــون در 
ــق کنــاره گرفتــه 

ْ
مــکان خلوتــی باشــد و از َخل

باشــد، باطــن او بــا خــدا انــس می گیــرد«.

چهارم: 
و  دنیویــه  افــکار  تــرک  و  قلــب  حضــور 
قــرآن. خوانــدن  وقــت  در  باطلــه  وســاوس 

پنجم: 
تدبــر در معانــی قــرآن کــه آن امــری اســت غیــر 

از حضــور قلب.

العمــال  و  اآلداب  امــا  و 
: طنــة لبا ا

المتکلــم:  تعظیــم  منهــا- 
عنــد  ئ  للقــار فینبغــی 

قلبــه  فــی  یحضــر  أن  بالتــالوة،  االبتــداء 
عظمــة المتکلــم و یعلــم أنــه لیــس مــن کالم 
، بــل هــو کالم الــکل فــی قبضــة قدرتــه  البشــر
ــه  ــه و رحمت ــن فضل ــردد بی ــیر و م ــخر أس مس
بیــن نقمتــه و ســطوته و جمیــع ذلــک ال  و 
نســبة لــه إلــی عوالــم المجــردات؛ فالتفکــر 
فــی أمثــال ذلــک یوجــب استشــعار القلــب 
هــذا  لمثــل  و  الــکالم  و  المتکلــم  لعظمــة 
التعظیــم کان بعضهــم إذا نشــر المصحــف 
للتــالوة غشــی علیــه و یقــول: )هــو کالم ربــی، 

بــی!(.  ر کالم  هــو 

و منها- الخضوع و الرقة:
 قال الصادق؟ع؟: 

یــرق  لــم  و  یخضــع  لــم  و  القــرآن  قــرأ  »مــن 
قلبــه و ال ینشــئ حزنــا و وجــال فــی ســره، فقــد 
خســر  و  تعالــی  اهّٰلل  شــأن  عظیــم  اســتهان 
ئ القــرآن محتــاج إلــی  خســرانا مبینــا؛ فقــار
ــارغ، و  ــدن ف ــع، و ب ــب خاش ــیاء: قل ــة أش ث ثال
موضــع خــال؛ فــإذا خشــع هّٰلل قلبــه فــر منــه 

الرجیــم« الشــیطان 
ــإذا تفــرغ نفســه مــن الســباب، تجــرد قلبــه  ف
للقــراءة، فــال یعرضــه عــارض فیحرمــه برکــة 
مجلســا  اتخــذ  فــإذا  فوائــده؛  و  القــرآن  نــور 
أتــی  ان  بعــد  الخلــق  عــن  اعتــزل  و  خالیــا 
بالخصلتیــن: خضــوع القلــب و فــراغ البــدن، 
و  جــل  و  عــز  بــاهّٰلل  ســره  و  روحــه  اســتأنس 
جــل  و  عــز  اهّٰلل  مخاطبــات  حــالوة  وجــد 
عبــاده الصالحیــن و علــم لطفــه بهــم و مقــام 
بدائــع  و  کراماتــه  بفنــون  لهــم،  اختصاصــه 
اشــاراته، فــان شــرب کأســا مــن هذا المشــرب 
ــاال  ــال ح ــک الح ــی ذل ــار عل ــذ، ال یخت حینئ
و ال علــی ذلــک الوقــت وقتــا، بــل یؤثــره علــی 
کل طاعــة و عبــادة، الن فیــه المناجــاة مــع 
الــرب بــال واســطة، فانظــر کیــف تقــرأ کتــاب 
تجیــب  کیــف  و  والیتــک  منشــور  و  ربــک 
کیــف تمتثــل حــدوده:  اوامــره و نواهیــه، و 
ٰباِطــُل ِمــْن 

ْ
ِتیــِه ال

ْ
، اٰل َیأ ِکٰتــاٌب َعزِیــٌز

َ
ــُه ل

َ
»َو ِإّن

ــِه َتْنزِیــٌل ِمــْن َحِکیــٍم  ِف
ْ
ــِه َو اٰل ِمــْن َخل ــِن َیَدْی َبْی

َحِمیــٍد«.

و منها- حضور القلب.

 : و منها- التدبر
و هــو زائــد علــی حضــور القلــب، اذ التالــی 
لکنــه  و  القــرآن،  غیــر  فــی  یتفکــر  لــم  ربمــا 
اقتصــر علــی ســماعه مــن نفســه، مــن دون 
القــرآن  تــالوة  مــن  المقصــود  و  فیــه  تدبــر 

الباطــن. فــی  فیــه  التدبــر 

و منهــا- التفهــم: و هــو ان یســتوضح مــن کل 
آیــة مــا یلیــق بهــا.

ی قرآن قار
قـرآن  بسـیار  کـرم؟لص؟  ا پیامبـر 
سـحرگاه  در  ایشـان  می خواندنـد. 
یـادی  ، مقـدار ز نیـز عـالوه بـر نمـاز
آن  خانه هـای  نـوع  بـا  گزیـر  نا کردنـد؛  مـی  قرائـت  قـرآن 
، صـدای قرائـت ایشـان بـه بیـرون منـزل می رفـت؛  روزگار
بـزرگاِن  از  کسـانی  مکـه  در  سیره نویسـان،  نقـل  طبـق 
مشـرکان بـرای اسـتماِع الفـاِظ قرائِت حضـرت؟لص؟، در 
نزدیـِک محـِل ایشـان پنهـان می شـدند تـا بـه ایـن قرائـت 

بسـپارند. گـوش 

نّیت هدیه ختم قرآن
، ختـم  روز در طـول  و  هـا  در صبـح  اسـتغفار  بـر  عـالوه 
یـد و نیـت کنیـد بـه محضـر حضـرت  قـرآن را هـم بجـا آور
و  کمـک  بـا  انشـااهّٰلل  کنیـد؛  هدیـه  خاتـون؟اهس؟  نرجـس 

شـد. خواهنـد  حـل  مشـکالت  ایشـان،  عنایـِت 

آیت اهّٰلل جاودان ؟ظفح؟

حفـظ  دربـارۀ  حضرتعالـی  نظـر 
ذهـن  در  آن  ی  مانـدگار و  قـرآن 

؟  چیسـت
و  آن  معـارف  درک  بـه  مشـروط 
پیاده کردِن دسـتوراِت آن است؛ 

چنانکـه دو روایـت در بـاب حفـظ قـرآن، در اصول کافی 
یـم هـم فضایـل  آمـده اسـت و نیـز بـرای حاملیـن قـرآن کر
و شـرایطی ذکر شـده و همچنین کسـی که قرآن را حفظ 
کـرده،  فراموشـش  آن،  بـه  اهمیتـی  بـی  اثـر  در  و  کـرده 

فضایلـی را از دسـت داده اسـت. 
از ایـن جهـت کسـی کـه مـی خواهـد حفـظ قـرآن داشـته 

باشـد،
 اواًل: با هدف الهی و صحیح شروع کند. 

بـا  و  داشـته  را  توانـش  کـه  کنـد  شـروع  روشـی  بـا  ثانیـًا: 
باشـد.  نداشـته  تضـاد  دیگـرش  ِی  ضـرور کارهـای 
ثالثًا: در تکرارش تداوم داشته باشد تا فراموش نکند.

مــاه  ســرآمد  رمضــان،  مــاه 
گانــه: دوازده  هــای 

:
َ

ِبي َعْبِد اهّٰلِل؟ع؟ َقال
َ
َعْن أ

اْثنــا  اهّٰلِل  ِعْنــَد  ــُهوِر 
ُ

الّش َة 
َ

ِعــّد  
َ

»ِإّن  
َو  ــماواِت  الّسَ ــَق  

َ
َخل َیــْوَم  اهّٰلِل  ِکتــاِب  ِفــي  َشــْهرًا  َعَشــَر 

ــُهوِر َشــْهُر اهّٰلِل َعــّزَ ِذْکــُرُه، َو ُهــَو َشــْهُر 
ُ

ُة الّش ْرَض؛  َفُغــّرَ
َ ْ
ال

.» َقــْدِر
ْ
ال ــُة 

َ
ْیل

َ
ل َرَمَضــاَن  َشــْهرِ  ــُب 

ْ
َقل َو  َرَمَضــاَن، 

 اهّٰلِل؟ص؟:
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

؟ع؟ َقال ِبي َجْعَفرٍ
َ
َعْن أ

«؛  ــِف َشــْهرٍ
ْ
ل

َ
ــْن أ ــٌر ِم ــٌة ِفیــِه  َخْی

َ
ْیل

َ
ــُهوِر ل

ُ
ُد الّش ــّیِ ــَو َس  »َو ُه

در مــاه هــا، مــاِه مبــارِک رمضــان ماهــی اســت کــه قطعــه 
ای از بهشــت اســت.

ــت  ــدر فضیل ــه آن ق ــعبان ک ــاه ش ــب و م ــاه رج ــی م حت
دارنــد، مقدمــه انــد بــرای ذی المقدمــه کــه مــاه مبــارک 

ــت. ــان اس رمض
تعــداد مــاه هــا دوازده مــاه اســت، ولــی ســرآمد همــۀ مــاه 

هــا، مــاه مبــارک رمضــان اســت. ســید الشــهور اســت.
معلــوم  کــه  دارد  وجــود  فضائــل  قــدر  آن  مــاه  ایــن  در 
دهنــد. نمــی  راه  مــاه  در  ی  همینطــور را  کســی  اســت 
کــه  انســان ســخت اســت  بــرای  روزهــای عــادی   در 
کنــد، حــاال چــه برســد تــا  بــدون تقویــت تــا ظهــر ســر 
شــب بــه ســر کنــد؛ امــا در مــاه مبــارک رمضــان مــی شــود.

مراحل درِک فضایل ماه مبارک:
اواًل:

 انسان زنده باشد و به این ماه برسد.

استاد میر هاشم حسینی ؟ظفح؟

دومًا: 
 با دیِن سالم ماه مبارک را درک کن.

سومًا:
 بدن سالم برای انجام روزه داشته باشد.

وجه تسمیه ماه مبارک رمضان:
شهر رمضان سمي بذلك:

لنه یرمض  الذنوب  و قیل سمي بذلك:
، و قیل: إن رمضان من أسماء اهّٰلل تعالی  لشدة الحر

با عظمت یاد کردن از ماه رمضان:
:

َ
ِبي َجْعَفرٍ ؟ع؟ َقال

َ
َعْن أ

:
َ

َکْرَنا َرَمَضاَن؛ َفَقال
َ

ا ِعْنَدُه َثَماِنَیَة ِرَجاٍل َفذ  »ُکّنَ
 َجــاَء 

َ
 َذَهــَب َرَمَضــاُن ، َو ال

َ
ا َرَمَضــاُن، َو ال

َ
ــوا َهــذ

ُ
 َتُقول

َ
 ال

 
َ

ــّل ــّزَ َو َج ــَماِء اهّٰلِل َع ْس
َ
ــْن أ ــٌم ِم  َرَمَضــاَن اْس

َ
ــِإّن َرَمَضــاُن؛ َف

اِئــُل، َو  َهــُب الّزَ
ْ

َمــا َیِجــي ُء َو َیذ
َ
َهــُب َو ِإّن

ْ
 َیذ

َ
 َیِجــي ُء َو ال

َ
ال

ــوا َشــْهُر َرَمضــاَن؛  
ُ
ِکــْن ُقول

َ
ل

ــی ااِلْســِم، َو ااِلْســُم اْســُم اهّٰلِل َعــّزَ 
َ
ــْهَر ُمَضــاٌف ِإل

َ
 الّش

َ
َفــِإّن

 
ً

ــال ــُه َمَث
َ
ــْرآُن  َجَعل ُق

ْ
ــِه ال  ِفی

َ
ــزِل ْن

ُ
ــِذي أ

َّ
ــْهُر ال

َ
ــَو الّش ــُرُه َو ُه ِذْک

َو ِعیــدًا«.
بــی  پلیــدی،  کــه  اســت  ایــن  شــیطان  خصوصیــت 
حجابــی و بــدی را داد مــی زنــد؛ شــیعه هــم بایــد خوبــی 
... را داد بزنــد.  هــا را ماننــد حجابــش، نمــاز اول وقتــش و

بعضــی اوقــات بایــد تظاهــر بــه شــعائر کــرد. 
ــام هــای خداســت و بایــد  ــز نامــی از ن خــود رمضــان نی

ــاد کــرد. ــا عظمــت ی آن را ب

آیت اهّٰلل تحریری ؟ظفح؟
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رد آینه ادب

صحبــت از قــرآن کار آســانی نیســت؛ پــس خدمــت حضرت  
یم: امیرالمؤمیــن  علــی ؟ع؟ می رو

کتی گویــا و حّجــت خــدا بــر  قــرآن فرماندهــی بازدارنــده و ســا
مخلوقــات اســت.

)بخشی از خطبه ۱۸۳ نهج البالغه(
ی _بدون _خاموشی #نور

@Hossenw...حسین وهابی

قــرآن                    اســت  جانــان  کــوی  نســیم 

قــرآن اســت  رحمــان  عطــر  شــمیم 

ســعادت                   راه  روشــنگر  بــود 

قــرآن اســت  فــروزان  خورشــید  چــو 

نــدارد                  راهــی  خــزان  گلــزارش،  بــه 

قــرآن اســت  بهــاران  در  بهــاران 

اســت                 آســمانی  بوســتاِن  صفــاِی 

قــرآن اســت  رضــوان  بــاِغ  شــکوِه 

جهالــت                از  را  آدمــی  رهانــد 

قــرآن اســت  ایمــان  و  علــم  فــروِغ 

اســت                 مؤمنیــن  روِح  بخــِش  طــراوت 

ــرآن ــت ق ــان اس ــان، ج ــِم عارف ــه جس ب

نــدارد                 همتــا  راســتی  و  صــدق  بــه 

قــرآن اســت  پیمــان  نیــْک  رفیــق 

اوســت                دوا  بــی   دردهــای  طبیــِب 

بــه جــاِن خســته درمــان اســت قــرآن

تســلی بخــش دل هــای غمیــن اســت    

قــرآن اســت  حرمــان  شــاِم  چــراِغ 

در آن سامان که سامان نیست کس را  

قــرآن اســت  مســلمان  هــر  پنــاه 

کالم مختصر

قــران بروشــور انســانیت و زندگیســت و شناســنامه ای بــرای 
مســلمانان اســالم اســت وســاختمانی از اســالم وانســانیت 
ودیــن و زندگیســت کــه ایــات ان در کنــار هم این ســاختمان 

را تشــکیل مــی دهــد .
_قرآن _کنار #دقیقه ای_در

@Amirmahdi...یمی امیر مهدی کر یــد  یــد می مانــد. بایــد گفــت ایــن مروار هدایــت همچــون مروار
گرانبهــا نصیــب کســانی می شــود کــه بــا قــرآن انــس داشــته 
باشــند و هرکــس بــا قــرآن انــس داشــته باشــد، بــا امــام زمانــش 

نیــز انــس خواهــد داشــت.
ید_گرانبها #مروار

#قرآن_کریم

@Sayyed...سید عرفان سید مجتبی

ــان  ــس مریض ــش رج ــی بخ ــران و فزون ــد پندگی ــم پن ی ــرآن کر ق
ــت. اس

# قرآن_کریم
#پندگیر

@Mohamad...محمد رضا محمدی

فعالیت های حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟

ٍت  َنٰ َبّیِ ــاِس َو لّنَ ِ
ّ
ُقــْرآُن ُهــًدى ل

ْ
ل  ِفیــِه ٱ

َ
نــزِل

ُ
ــِذٓى أ

َّ
ل »َشــْهُر َرَمَضــاَن ٱ

ُفْرَقاِن«.
ْ
ل ُهــَدٰى َو ٱ

ْ
ل ــَن ٱ ّمِ

ــل ایــن مــاِه مبــارک  قــرآن یکــی از شناســه ها و شــاید ُمَکِمّ
باشــد کــه در اذهــان و قــرآن اینچنیــن یــاد می شــود کــه شــاید 

ــه از آن باشــد. علتــش ثــواب عظیــم یــک آی
#ثواب_عظیم_یک_آیه_قرآن

@Mohamad...یبایی محمد مهدی ز

ی هسته ای سالروز ملی فناور
 شهید احمدی روشن ۲۰ فروردین


