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1  كليدهاي تدبر قرآن و پيروزي در زندگي

   مترجم مقدمه
<Éb ®: كـه  گرامي مـا ايـن بـود      زماني دغدغه پيامبر   u≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ 

tβ# u™ ö à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ 〈                 و حال دغدغه بـسياري از مؤمنـان راسـتين و پيـروان واقعـي آن
حضرت اين است كه چرا مسلمان امروزي قرآن را رها كرده است و بـه چيزهـاي ديگـري                   

كننـد و     خوانند خيلي كم بـه آن عمـل مـي           و چرا آنهايي كه  قرآن را مي       . مشغول شده اند  
خواهند به جـاي پنـاه    ي كه آرامش را ميو چرا آنهاي. خيلي كم داراي اخالق قرآني هستند     

 به چيزهايي از قبيل خلسه هاي روحاني و مديتشن و هيبنـوتيزم پنـاه مـي                 آوردن به قرآن  
  . آورند

 خـود را  مسلمانان امروزي اگر به اصاالت خويش بازگردند و توصـيه هـاي پيـامبر        
ندگاني خويش قـرار    گيرند و آن را سر لوحه ز        عملي كنند يقينا قرآن خواندن را از سر مي        

  . دهند مي
مؤلف در اين كتاب سعي كرده كه راههاي ساده و كاربردي را به مسلمانان و فرزندان                

اين راهكارها هر   .آنان پيشنهاد كند تا شايد به اين وسيله بتوان آنها را با قرآن نزديك كرد              
ـ    . چند ساده هستند ولي به كار گيري آنها نتيجه بخش خواهد بود            ن كتـاب تـا     و متـرجم اي

و جاهـايي كـه بـه       . جايي كه توانسته است در ترجمه كتاب صداقت را رعايت كرده است           
بنـابراين در اينجـا از   . خطا رفته است به حكم بشر بـودن و جـايز الخطـا بـودن وي اسـت              

و . خواننده خواستارم كه اشتباهات مرا به گوش من برساند تا از آن كمال اسـتفاده را ببـرم       
  .جمه هاي بعدي تكرار نشوددر چاپها و تر
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و در  .در ترجمه آيات اين كتاب از تفسير نور دكتر مصطفي خرم دل استفاده شده است              
و در پايـان از كليـه       . اينجا از خداوند متعال طلب خير و آمرزش را براي ايشان خواستارم           

   .كساني كه در ترجمه اين كتاب مرا ياري كرده اند كمال تشكر را دارم
  

W_hosainy@yahoo.com 
1385بهار   
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  : هدف از تدوين اين مجموعه و علت آن 
وسيلة قرآن نجـات    ه  توان ب    چگونه مي  ال يكي از سخنرانيها از من پرسيد،      دنبه  شخصي ب 

ويژه در اين دوراني كه استناد به كتب        ه  اين سؤال مهمي است، ب    : پيدا كرد؟ در جوابش گفتم      
اي كـه     گونهه  ، ب  است را فريفته و شيفتة خود كرده     هاي غيراسالمي در اين زمينه مردم        تمدن

  .تنها سخن كساني مقبوليت دارد كه از غرب، مداركي گرفته يا مدارجي را طي كرده باشند
دليل اهميت سؤال، بيم آن دارم كه اگر جوابي سريع دهم، جسارتي به             ه  ب: همچنين گفتم   

  بـدهم، كـه      در خـور شـأن     ناچار بايد پاسخي كامـل و روشـن و        . ساحت قرآن كرده باشم   
 كـه تنهـا راه      كنـد و ثابـت    كنـد    با دنياي واقع، روشن       را ارتباط مفاهيم و اصطالحات قرآن    

 راستاي قرآن و تابع آن بوده و يا راهي           از آن يا در      اما غير ! نجات، قرآن كريم است و بس     
  .غير از آن داشته كه مردود است

ام كـه روش       در آن تـالش كـرده       شـد و     لي بود كه سبب تأليف اين كتاب      اين همان سؤا  
ي همة طبقات جامعه، از  تمامي جوانـب         ارجات را به معناي دقيق و جامع آن ب        پيروزي و ن  

  . تبيين و روشن سازمزندگي انسان ها
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   مؤلفمقدمه
. هللا نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا               إن الحمد 
فالمضل له، و من يضلل فالهادي له و أشهد أن ال اله الّا اهللا وحـده الشـريك                  من يهده اهللا    

 صلي اهللا عليه و علي آله و صـحبه و سـلم تـسليماً               –له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله         
  .كثيراً

 دوري از مـشكالت و درمـان    صالح خويشتن ، تزكيه قلب ،     اي كه براي ا     مهمترين وسيله 
بـه همـين علـت      . اسـت  كه ابزار آن خواندن و نوشتن        دانش  است    ها وجود دارد، علم و      آن
بينيم كه خداوند متعال، آنگاه كه هدايت مردم و راهنمايي آنها را از تاريكي به سوي نـور       مي

اي كـه     و در اولين سوره   . را بخوانند   كه آن   است خواسته است، كتابي را براي آنها نازل كرده       
 بسيار بزرگي كه كليـد اصـالح تمـامي انـسانها در زمانهـا و                از اين قرآن نازل كرده با كلمه      

پس كـسي كـه خواهـان       ) بخوان(يعني كلمه إقرأ  : شروع كرده است    ،  استمكانهاي مختلف   
از دو وحي قرآن و سنّت ندارد كه بايد آنها   راهي جز پيروي،است پاكي و درستي    پيروزي ، 

  .را بخواندو حفظ كند و آموزش دهد
ابي كه خوانده شود و فهميده شود و اجرا شود، همان راه علمي تغييـر                كت رجوع كردن به  

  .استو پيشرفت 
 تأمـل كنـيم     ،زمان پيامبر گرفته تا زمان معاصـر        از ،اگر در احوال گذشتگان صالح خود     

 به خـصوص در نمازهـاي شـب         ، خواندن قرآن  بينيم كه همان    ميوجه مشتركي را ميان آنها      
نظر داشتند و هيچگاه در انجام آن سستي          بر آن اجماع و توافق     و كاري كه تمامي آنها       .است

  از عمـربن خطـاب     . روزانه قرآن بـود     و دادند همان خواندن حزب به حزب       به خرج نمي  
ـ            «:  فرمود   روايت شده كه پيامبر    وش كسي كه يك حزب از قرآن يا مقداري از آن را فرام
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صبح و ظهر خواند ثـواب قرائـت شـبانه          را بين نماز      آن كرد كه بخواند و خوابش برد و بعد       
  1».شود قرآن براي وي نوشته مي

،  هرچنـد    وجـود داشـت   در ميان آن صالحان     اين آز و طمعي بود كه بر عدم ترك قرآن           
 همچنان بر حـال خـود        اما د، مي ش   وارد هااي بر آن    ند و يا عارضه   موانعي راه را سد مي كرد     

 اسـت و بـدون آن زنـده          قرآن غـذاي قلـب آنهـا        آنها يقين داشتند كه اين     ند چون باقي بود 
و هنگامي كـه  قـرآن       . تندپرداخ  آنها قبل از غذاي جسم به غذاي قلب و روح مي          . مانند  نمي

 كـه جـز احـساس گرسـنگي،         بـرعكس انـسانهايي   . كردند  كمبود مي  احساس   ،نددخوان مين
 و تـشنگي     گرسـنگي  ي، احساس ديگري ندارنـد و از درد ،        رد جسمان  د  بيماري و  تشنگي،  

  .قلب خود غافلند
مان در حقيقت خواندن قرآن در نمازهاي شبانه محكمترين وسيله جهت بقاي توحيد و اي          

  .و شادابي و طراوت قلب است
م  نيكي و صـله رحـ       از هر عمل صالح ديگري مثل روزه ، صدقه ، جهاد ،            خواندن قرآن 
 را بر عهده پيامبر   وت  ع د  تبليغ دين و   زماني كه خداوند متعال خواست      . ممتاز و جدا ست   

 خواندن قـرآن    ش وي گذاشت و آن     بر دو  اي را     وظيفه) واقعاً سنگين بود   كه امري    (بگذارد  
   .بود
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ا كمـي از    بيدار بمان، نيمي از شب ي     ) از آن (اي جامه به خود پيچيده، شب جز اندكي         « 

و قرآن را خوب بخوان، ما سخن       ) رسد شب مي  دوسومتا به   (نيمه بكاه، يا بر نيمه آن بيفزا        
تر   ت شبانه مؤثرتر و ماندگارتر و اقوال آن درست        درا بر تو نازل خواهيم كرد، عبا       سنگيني

  ».و پابرجاتر است،تو در روز تالش فراوان و طوالني داري
 و كتابهـاي    شبختي و پيشرفت خيلي زياد است      خو زي ، در اين زمان سخن گفتن از پيرو      

كنند   هايشان ادعا مي    ها يا برنامه     كه هر كدام در نوشته      است بسياري در اين مورد تأليف شده     
 و كتـاب آنهـا تنهـا        ي سودمند و كاراسـت    كه نوشته يا برنامه آنها داروي شفابخش يا درمان        

ف را در توان اين وصـ    ت تنها كتابي كه مي    ولي در حقيق  . كتابي است كه بي نياز و كامل است       
  .مورد آن به كار برد،  قرآن كريم است

 يعني رويگرداني مردم از قرآن كريم و روي آوردن بعضي از    –و براي درمان اين مشكل      
 مبحثي جهت روشن كردن حقايق و       –آنها به تأليف كتابهايي در مورد خوشبختي و پيروزي          

 آورده  ، آنهـا نيـست     راه درست و صـحيح كـه در كتابهـايِ          هاي لطيف و ترسيم     توضيح نكته 
  .، تا شخص مسلمان در زندگيش از آن پيروي كندشود مي

يابد كه پيـروزي و سـعادت و           اطمينان مي  ،   تعلق پيدا كرد   ه كه آدمي قلبش به قران     هرگا
و هـاي پيـروزي        پلـه  مسير در او رهايي     و اين شروع    آن است  تدبرخواندن و   نجات وي در    

با كمك  (كند كه     ل كاربردي صحبت مي    اين كتاب از وساي    .ستگاري در دنيا و آخرت است     ر
بهره برد و اين همان قواعدي است كه پيـشينيان صـالح مـا در مـورد                 توان از آنها    ب) خداوند
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تـأثير و    به علت غفلت از بيشتر آنها يا قسمتي از آنها به صورت بـي كه. اند  به كار برده قرآن
  .اند هسود درآمد بي

 يابـد كـه معـاني قـرآن بـه      تعال در ميگيرد، به اذن خداوند مكسي كه از اين قواعد بهره      
شود ولي او هنوز از يـك آيـه           ي سپري مي  دشوند تا جايي كه زمان زيا       سرازير مي او  وي  س

تجاوز نكرده است و اين به علت فراواني معاني است كه بر وي گشوده شـده اسـت و ايـن                     
  .يتهاي زياد و مشهور براي پيشينيان ما پيش آمده استجريان بر طبق روا

اگر به هر يك از بندگان خداوند بـه ازاي          «: گويد    مي) رحمه اهللا (سهل بن عبداهللا تستري   
 داده شود، هرگز به نهايت آنچه كه خداوند در كالمش قرار داده           هر حرف از قرآن هزار فهم       

كـه    و همچنـان   اسـت خـدا صـفت وي       چون كه قرآن كالم خداست و كالم         ،رسد   نمي است
ولـي  . و عظمـت دارد    نهايت است   اين كالمش نيز بي   بنابرعظيم است   دانيد خداوند متعال      مي

هـيچ    مخلـوق اسـت و فهـم       غيرفهمد وكالم خداوند      هر كس به اندازه فهم خود از قرآن مي        
 و واقعيـت    و تجربه ،  و اين كالم درستي است    » .1رسد  اي به نهايت فهم وي نمي       انسان فهميده 

 در امور   بنابراين فهم و ادراك انسانها از آيات قرآن كريم و جاري كردن آن            . شاهد آن است  
از آنهـا بـراي      همچنين گاهي فهم بعضي از آيـات و تأثيرپـذيري            . زندگيشان متفاوت است  

گويـد؛    كند و مـي     توقف مي يه  آ در زماني ديگر در مقابل همان        ولي. شود  شخص گشوده مي  
اري از اين آيه تأثير پذيرفتم، پس آن تأثير كجاست؟ و آن فهم كجا رفته است؟     روزي روزگ 

فهم قرآن و انديشيدن در مورد آن موهبتي است كه خداوند بخشنده متعال بـه كـسي كـه در      
. كنـد   را پيموده، عطا مـي      صداقت داشته و با جديت و كوشش اسباب فهم آن          ،طلب آن فهم  

                                                           
 .1 – 43، ص )رساله دكتري( مقدمة تفسير بزرگ واحدي )1
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 و به شهوات دنيايي مـشغول اسـت و خواسـتار فهـم               داده گاهش تكيه   ولي كسي كه بر تكيه    
  .، هرچند كه اين آرزو را از خداوند بخواهداست آن دور فهم، چقدر ازقرآن است

اي از نظريات و فرضيات قرار داده شـده بـراي حـل مـشكل                 اساس اين كتاب مجموعه   
ده بتواند به نتيجـه     هاي عملي است كه نياز به تمرين و تكرار دارد تا آموزن             بلكه گام  ،نيست

بيست سال در برابـر قـرآن طاقـت آوردم سـپس            «: گويد    ثابت البناني مي  . و ثمره آن برسد   
در پـس مقابـل     . و آنچه كه ثابت البناني گفته حقيقت دارد       » .مند شدم   بيست سال از آن بهره    

در خواهي درك كني وقتي كه         اگر عظمت آنچه را كه مي      .تا در به رويت باز شود       توقف كن   
 كه كلمات قادر به وصـف آن نيـستند و عبـارات از              رويت باز شد وارد دنيايي مي شوي      به  

ولي اگر عجله كردي واز وارد شدن منصرف شدي، روحت را از            . تصور حقيقت آن عاجزند   
ن آاي كه در باقيمانـده عمـرت بـه             داده اي و فرصتي را از دست       نصيب كرده    عظيم بي  يگنج

  .كني دسترسي پيدا نمي
 بنويسم كه مضمون آن ايمان را قوي و خشوع و           خواستم يك كتاب تفسير تربيتي      مي نم

در ارجمند دكتر   اولي هنگامي كه با بر    . بدون اينكه از مسير منحرف شوم     . تواضع را زياد كند   
 مرحله نظريـه كتـاب را       اين تفسير صحبت كردم و    دوسري در مورد روش      ابراهيم بن سعيد  

 كـه ايـن   كتاب، برايم روشن شد كه من در صورتي   شتن قسمت تطبيقي     بعد از نو   تمام كردم ،  
و . رسم كتاب را بنويسم، يا كتاب ديگري را در اين زمينه بنويسم، هرگز به مطلوب خود نمي        

اي كـه آن را از مقـصود دور             بدون هيچ واسطه    در اين مورد درست اين است كه هر انساني        
روشن شد آنچـه    . 1 منابع به طور مستقيم ، بياشامد      مند شود و از      از سرچشمه اصلي بهره    كند

منـدي و     كه من دنبال آن بودم همان روش و قواعد فهم قرآن كريم به طور مـستقيم و بهـره                  
                                                           

باشد، اما جوانب ديگر قرآن مثل احكام نياز بـه تفـصيل و توضـيح                  مورد تزكيه قلبها و تربيت آدمها مي       اين در )1
  .همراه قرائت دارد
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  و راه و روش آنها     ،تأمل كردم ) رحمهم اهللا (پس در احوال پيشينيان     . تأثيرپذيري از آنها بود   
براين ال خود و حال آنها مقايسه نمـودم بنـا         ح با   آن را  در تعامل با قرآن مطالعه نمودم و         را

و  توفيـق دهنـده   و خداونـد متعـال      .  بيان آن روش اسـت     اساس اين كتاب و محتواي آن و      
  .ست استا به راه رهدايت كننده 

  
  محور كتاب و مشكالت آن

  : فرمايد  كنيم كه مي  تصديق ميآن راما به اين فرموده خداوند متعال ايمان داريم و 

® öθ s9 $ uΖ ø9 u“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4’ n? tã 5≅ t6 y_ … çµ tF ÷ƒ r& u ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF –Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 4 y7 ù= Ï? uρ 

ã≅≈ sV øΒ F{ $# $ pκ æ5 Î ôØ tΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχρ ã ©3 x tG tƒ ∩⊄⊇∪ 〈) 21/ حشر(  
 و  كنـان   فرسـتاديم، كـوه را از تـرس خـدا كـرنش             اگر ما اين قرآن را براي كوهي مي       «

  ».داريم، شايد كه ايشان بينديشند ما اين مثالها را براي مردمان بيان مي! ديدي شكافته مي
  : فرمايد  خوانيم كه مي و اين فرموده خداوند متعال را مي

 ® ª! $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ ut ù: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF –Β z’ ÏΤ$ sW ¨Β ” Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† 

öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Í# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Í ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9¨sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ ÷κ u‰ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 

⎯ tΒ uρ È≅ Ï= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$ yδ ∩⊄⊂∪  〈23 / زمر  
 را كه همگون و مكرر      يفرو فرستاده است كتاب   ) به نام قرآن  (خداوند بهترين سخن را     «

ترسـند و     افتد كه از پروردگار خود مي       آن لرزه بر اندام كساني مي     ) شنيدن آيات (از  . ستا
اين رهنمود  . ددگر  ن خدا مي  آهايشان نرم و آماده پذيرش قر      هايشان ودل  از آن پس پوست   
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سـازد، و خـدا هركـه را گمـراه            الهي است و خدا هر كه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي            
  ».و راهبري نخواهد داشتسازد اصالً راهنما 

  : و اين فرموده خداوند كه 

® # sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Í“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµ ø? yŠ# y— ÿ⎯ Ïν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ßγ ø? yŠ# u“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ tβρ ã Ï± ö; tG ó¡ o„  〈 ) 124/ توبه(  
ايمـان   ايـن سـوره بـر   : گوينـد   شود، كساني از آنان مي    نازل مي اي    هنگامي كه سوره  «

  ».گردند افزايد و شادمان مي كدام يك از شما افزود؟ واما مؤمنان بر ايمانشان مي
خوانيم، ولي آن تأثيري را كه خداوند متعال از آن          مي آن را و اين همان قرآن است كه ما        

  چرا؟! ميياب خبر داده است، نمي
به لطف خداوند به صورت كامل و بدون كم و كاستي به دسـت              و  آن است   قرآن همان قر  

   و مشكل كجاست؟ كوتاهيما رسيده است پس
  تأثيرگذار، تأثيرپذير و وصل كننده اين دو به هم :  ما سه ركن دارد هر تأثيري در نظر

 و احتمـال    . و ما شكي در آن نـداريم        كه اثر آن ثابت است     استن  همان قرآ : تأثيرگذار  
  .كننده وجود دارد شك در دو امر ديگر يعني تأثيرپذير و وصل

  . است خواندن و انديشيدن در مورد قرآنه؛كنند  و وصلهمان قلب خواننده: رپذير تأثي
 كم و كاستي را از دو طرف كشف كند و راههاي روشن را براساس               كوشد     اين كتاب مي  

  .كند ها اظهار  ذيري آوردن اين تأثيرپدسته هاي پيروزشدگان در ب تجربه
و بعضي وقتها هم به روي       آيد  فهم و گشايشي كه در بعضي اوقات پيش مي         همچنين راز   

 –شـنيدم   اي از اشخاص مي  و اين شكايت را از زبان عده       – را كشف كند  شود  آدمي بسته مي  
ود، ش  پذيرد و معاني آن به روي او گشوده مي          خواند و از آن تأثير مي       اي را مي    يك وقتي آيه  
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كنـد و     آيد ولي در مقابل آن توقف مـي         سپس بعد از مدت زماني دوباره به سراغ آن آيه مي          
آورد و آن اثري را كه قبالً در وي ايجاد شده بود، احساس                به ياد نمي   آن را چيزي از معاني    

  پس راز آن چيست؟ و چه علتي وجود دارد؟. كند نمي
 مشخص كنـد و عـالج و        آن را دهد و   است كه كتاب سعي دارد به آن جواب         اين چيزي   

  .بيان و وصف كند) به اميد خدا (آن رادرمان 
  

  خالصه كتاب
  : اين كتاب از يك مقدمه و ده كليد تشكيل شده است 

 آن را  و همچنين خطاهـاي مفهـومي        هاي آن است     و نشانه  تدبرعاني  مقدمه آن در بيان م    
  .كند بيان مي

قلـب در دسـت    و ر فهميدن و تعقل و ادراك اسـت    ا ابز ،به طور خالصه، قلب   : كليد اول   
 آن را و هرگـاه كـه بخواهـد        . دهـد    تغيير مي  آن را هر طور كه بخواهد     ،  استخداوند متعال   

 گشايش قلب براي قرآن به دو جهـت حاصـل           .بندد   مي آن را گشايد و هرگاه كه بخواهد        مي
ز وي هميشه ادامه داشته      به درگاه خداوند متعال و درخواست و تمنا ا         عتضر) الف: شود    مي

  .ان ياد كندي همراه با احوال پيشينآن رابه طور فراوان عظمت قرآن واهميت ) ب. باشد
رآن را بداننـد و  مضمون آن اين است كه شايسته است افراد ارزش و اهميت ق: كليد دوم  

خـود  د و مـدام از  نخوانند هميشه حاضر ببين      كه قرآن را به خاطر آن مي       اهداف و مقاصدي    
 بهتر اسـت     بايد جواب واضح و مفصل باشد و       هي قرآن بخواني؟ پس   خوا  د كه چرا مي   نبپرس

علـم، عمـل،     : اسـت ،  اهداف اساسي خواندن قرآن پنج مـورد           بنويسند آن را  اگر توانستند 
  .مناجات، ثواب، شفاء
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در اينجا سخن از جواب دادن به يك سؤال مهـم اسـت و آن اينكـه                 :  كليد سوم تا دهم     
ونه قرآن كريم را بخوانيم؟ و حاالت و چگونگي باالترين تمركز و تعمق در فهـم قـرآن                  چگ

هم قرآن را به شخص     اي از تمركز و ف      پس هر يك از اين حاالت درجه      . كند  كريم را بيان مي   
 بـه    و  آن را در شب خواند     ،بايد قرآن را در نماز خواند      : ندست ها ه   كليدها اين  و  . بخشد  مي

بـط   تكرار كرد، به هـم ر      آن را ند، با ترتيل خواند، با صداي بلند خواند،         صورت حفظي خوا  
  .باشد  در آن تدبرواهان به دست آوردن خبا ختم هفتگي مقداري كه خوانده بايدداد، همراه 

 و از ريم كه ما را به اهـدافمان برسـاند،   از خداوند متعال خواستااين خالصه كتاب بود و   
 چون خداوند متعال ولي آن و قادر به بخشيدن آن           ا روزي دهد،  فع و عمل صالح به م     اعلم ن 
  . و پيروان او بادو خداوند داناترين است و سالم و درود او بر محمد. است
  

  گانه  كليدهاي ده
  )لِاصالح ترتجي: ( كه همگي در اين جمله نهفته است است قرآن ده مورد تدبركليدهاي 

 كه به دست خداوند متعـال اسـت         است فهميدن قرآن    بدين معنا كه قلب ابزار    : قلب  ) ل(
 تا قلب وي رااست دهد و بنده خدا نيازمند پروردگارش   تغيير ميآن راوهرگونه كه بخواهد 

  .  و گنجهاي آن مطلع شودبراي قرآن بگشايد و سپس از خزانه ها
  خواند؟ حاضر ديدن اهداف خواندن قرآن، يا چرا قرآن مي: أهداف يا أهميت ) أ(
  .ن بايد در نماز باشدآخواندن قر: صالة ) ص(
  .يا در وقت آرامش و تمركز باشدو بايستي خواندن قرآن و نماز در شب : ليل ) ل(
  .هر هفته قرآن را ختم كند: اسبوع ) أ(
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حفظ باشد تا بتواند تمركز كامـل حاصـل كنـد و            روي  خواندن قرآن بايد از     : حفظاً  ) ح(
  .آيات بر قلب نقش ببندد

  .ن براي تثبيت بيشتر قرآن در قلب استتكرار آيات قرآن و مرور آ: تكرار ) ت(
  .د در مورد زندگي ربط بده هاي روز و ديدگاه خودآيات قرآن را با واقعيت: ربط ) ر(
چون منظور از خوانـدن قـرآن       .  آرام خواندن قرآن و عجله نكردن      ترتيل و : ترتيل  ) ت(

 كـه   استن، و اين مشكل بسياري از خوانندگان قرآن          نه پوشاندن معناي آ    استفهميدن آن   
  .هند با اين كار و عجله خود خير بزرگي را از دست مي

خواندن قرآن با صـداي بلنـد باشـد، تـا تمركـز را قـوي كنـد و در اينجـا                      : جهراً  ) ج(
يعني هم به صورت بلند خواندن و هم با صوت و           : شود    دهي به دو صورت حاصل مي       انتقال

  .دنلحن خوان
دسـت آوردن   ه   اينها وسايل و ابزاري بودند كه بعضي از آنها بعضي ديگر را در ب              بنابراين

  .كنند  تكميل ميبردن و تأثيرپذيري از آنها  بهره آيات قرآن وتدبرباالترين فهم و 
 چون اينهـا    .شود   قرآن و اين كليدها منحصر نمي      تدبرو بايد هشدار بدهم كه پيروزي در        

بخشد    به هر كه بخواهد مي     آن را  كه   استد و نتيجه در دست خداوند متعال        فقط سبب هستن  
خواندن قرآن بايـد  : كند واين بدان معنا نيست كه هرگاه ما گفتيم        و از هر كه بخواهد منع مي      

خوانـدن  : اي ندارد و لغو است و يا هرگاه گفتـيم             در شب باشد؛ خواندن قرآن در روز فايده       
 ايـن   شـود،   ي حاصل نمـي   تدبر از نماز،    د؛ با خواندن قرآن در خارج     قرآن بايد در نماز باش    

بلكه تمامي قرآن در تمـامي وقتهـا و در          . يستمنحصر كردن و محدود كردن قرآن درست ن       
ام ابزارهايي بيش نيستند كه        وآنچه كه من گفته    استهر حالي كه خداوند بخواهد، تأثيرگذار       

و اينها ابزاري هـستند  . نيان به دست آمده استيبه صورت استقرائي از نصوص و احوال پيش    
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و . بهره ببرد بايد از آنها پيروي كند      خواهد به شكل عميقتر و شاملتري از قرآن         بكه هر كسي    
 قـرآن خـود را دور كـرده         تدبر  براي كسي كه به طور ارادي از        آن را اينها ابزاري هستند كه     

ين امور عمل كن، شايد خداوند آنگاه كه سعي گوئيم كه به ا   به او مي  . كنيم  مييادآوري   ،است
هاي كتابش را بـراي       و تالش تو را در اين امر ديد و به صداقت تو علم حاصل كرد، گنجينه               

  .مند شوي تو بگشايد تا در دنيا و قبل از اينكه به آخرت بروي از آن بهره
عـادل هـيچ     به سوي اوباز شده، م      از قرآن براي كسي كه درهاي رحمت خدا          لذّت بردن 

  .لذّتي و نعمتي در زندگي نيست ولي بيشتر مردم از آن غافلند
  

   قرآن و زندگي  سايت :از طريق اينترنتهمكاري دعوت به 
 به اختـصار و     آن را هنگامي كه اين كتاب را نوشتم، سعي كردم تا جايي كه ممكن است              

اننـده از  ين صـورت خو  در اكه . ور و مقصودي كه دارم خارج نشود   ايجاز بنويسم تا از منظ    
 چندين قضيه مهم از اين كتاب نياز بـه مباحثـه و             از جمله . منافع اين كتاب منصرف مي شد     

گفتگو دارد، براي اين كار تصميم گرفتم كه ميان تمامي خوانندگان در بحث علمي و هدفمند                
 ارتبـاط برقـرار   www. quranlife. Comبـه آدرس  ) قرآن و زندگي(از طريق سايت 

خواهم كه با اظهـار نظـر          از تمامي خوانندگان گرامي مي     .ا از نظرات آنها بهره مند شوم      ت.كنم
 بزرگواري خود را نشان دهند تا تمامي خواننـدگان از آن بهـره           ،خود در مورد مسائل كتاب    

  .ببرند و شايد كه نظر آنها درست باشد
  خالدبن عبدالكريم الالحم  

  Lahim@ quranlife. Com : نيكيپست الكترو  
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  هاي آن  و نشانهتدبرمعناي  : پيشگفتار
  تدبرمعني : مسأله اول 

اي كالمي و اهـداف دور از     آخرين داللته   يعني تفكر فراگيري كه    تدبر«: گويد    ميداني مي 
  1».نظر را فرا بگيرد

 درك معـاني ،    ن تفكر و تأمل در آيات قـرآن بـراي فهميـدن ،            ن؛ هما آ قر تدبرو معناي   
  .استاف آن حكمتها و اهد

  
  تدبرهاي  نشانه: مسأله دوم 

 قـرآن را    تـدبر ها و صفاتي را كـه در حقيقـت            خداوند متعال در كتاب كريم خود، نشانه      
  :  به روشني توضيح داده است آن راكند، ذكر كرده است و  وصف مي

® # sŒ Î) uρ (#θ ãè Ïϑ y™ !$ tΒ tΑ Í“Ρ é& ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9 $# #“ u s? óΟ ßγ uΖ ãŠ ôã r& âÙ‹ Ï s? š∅ ÏΒ Æì øΒ ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ (#θ èù z tä z⎯ ÏΒ 

Èd, ys ø9 $# ( tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u™ $ uΖ ö; çG ø. $$ sù yì tΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ ¤±9   )83/ مائده (〉 ∪⊃∇∩ #$
   

و آنان هر زمان بشنوند چيزهايي را كه بر پيامبر نازل شده است بر اثر شناخت حق و                  «
پروردگارا، ايمان داريم   : گويند    ميگردد    بيني كه پر از اشك مي       حقيقت، چشمانشان را مي   

  ».پس ما را از زمرة گواهان به شمار آور
  

   

                                                           
 .1ص :  قواعد تدبر االمثل الكتاب اهللا عزوجل )1
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گـردد    مؤمنان تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي             «
افزايد و بر پروردگـار       ميشود، بر ايمانشان      و هنگامي كه آيات خداوند بر آنان خوانده مي        

  ».كنند خود توكل مي
® # sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Í“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ⎯ ¨Β ãΑθ à) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµ ø? yŠ# y— ÿ⎯ Ïν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ ßγ ø? yŠ# u“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟ èδ uρ tβρ ã Ï± ö; tG ó¡ o„  〈) 124/ توبه(  
   

ايمـان  ايـن سـوره بـر       : گوينـد     شود، كساني از آنان مـي       اي نازل مي    هنگامي كه سوره  «
  ».گردند افزايد و شادمان مي كداميك از شما افزود؟ و اما مؤمنان بر ايمانشان مي

® ö≅ è% (#θ ãΖ ÏΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/ ÷ρ r& Ÿω (# ûθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Í# ö6 s% # sŒ Î) 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ Îκ ö n= tã tβρ ” Ïƒ s† 

Èβ$ s% øŒ F| Ï9 # Y‰ ¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θ à) tƒ uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ !$ uΖ În/ u‘ β Î) tβ% x. ß‰ ôã uρ $ uΖ În/ u‘ Zωθ ãè ø yϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ” Ïƒ s† uρ 

Èβ$ s% øŒ F| Ï9 šχθ ä3 ö7 tƒ óΟ èδ ß‰ƒ Í“ tƒ uρ % Yæθ à± äz 〈) 107 - 109/ اسراء( 

  
بگو به قرآن ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد و كساني كه قبل از نزول قرآن، دانش و آگهـي                   «

. افتنـد   كنان بر رو مي     سجده. شود  كه قرآن بر آنان خوانده مي     بديشان داده شده است هنگامي      
و . گويند پروردگارمان پاك و منزّه است، مسلماً وعده پروردگارمان انجام شدني اسـت            و مي 

  ».افزايد گريند و بر تواضع آنان مي افتند و مي ها فرو مي بر چهره

® # sŒ Î) 4’ n? ÷G è? ÷Λ Ïι ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u™ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (#ρ ” yz # Y‰ £∨ ß™ $ w‹ Å3 ç/ uρ   〈)  58/ مريم( 
كنان و گريان به خـاك        شد، سجده   هر زمان كه آيات خداوند مهربان پيش ايشان تالوت مي         «
  ».افتادند مي

® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#ρ ã Åe2 èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ óΟ Îγ În/ u‘ óΟ s9 (#ρ ” Ïƒ s† $ yγ øŠ n= tæ $ tϑ ß¹ $ ZΡ$ uŠ ôϑ ãã uρ  〈) 73/ فرقان(  
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 و  تند هنگامي كه به وسيلة آيات پروردگارشان پند داده شدند همـسان كـران             و كساني هس  «
  ».افتند نميو نابينايان بر آن فر

® # sŒ Î) uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ Îκ ö n= tã (# ûθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/ çµ ¯Ρ Î) ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ !$ uΖ În/ §‘ $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. ⎯ ÏΒ ⎯ Ï& Í# ö7 s% t⎦⎫ Ïϑ Ï= ó¡ ãΒ 〈) قــصص
 /53( 
چراكه آن حق بـود،     . گويند بدان باور داريم     شود، مي   آنان خوانده مي  بر  ) قرآن(هنگامي كه   «

  ».ايم ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده. و از سوي پروردگارمان است

® ª! $# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ ut ù: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF –Β z’ ÏΤ$ sW ¨Β ” Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† 

öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Í# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Í ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9¨sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ ÷κ u‰ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ⎯ tΒ uρ 

È≅ Ï= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$ yδ  〈) 23/ زمر( 
از شـنيدن   . (خداوند بهترين سخن را فرو فرستاده است، كتابي را كه همگون و مكرر است             «

ترسـند و از آن پـس         افتـد كـه از پروردگـار خـود مـي             اندام كساني مـي    لرزه بر ) آيات آن 
اين رهنمود الهـي اسـت و       . دگرد  پوستهايشان و دلهايشان نرم و آمادة پذيرش قرآن خدا مي         

سازد و خدا هر كـه را گمـراه سـازد، اصـالً       را بخواهد در پرتو قرآن راهياب مي     هخدا هر ك  
  ».راهنما و راهبري نخواهد داشت

  : آيد كه عبارتند از  ات پيش، هفت نشانه به دست مياز آي
و دليل آن توقفي است كـه از        . شوند   قلب و فكر هنگام خواندن قرآن با هم يكي مي          -1

  .شود روي تعجب و تعظيم قرآن هنگام قرائت ايجاد مي
   خدا از گريه و زاري به خاطر ترس-2
   افزايش خشوع-3
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  .استير ارادي آيات  افزايش ايمان كه دليل آن تكرار غ-4
   خوشحالي و شادماني-5
 لرزش اندام به خاطر خوف خداوند متعال و سپس اميد و آرامـشي كـه غلبـه پيـدا                    -6

  .كند مي
   سجده به خاطر عظمت خداوند متعال-7

 و تفكر دست    تدبر بيابد، به حالت     آن را بنابراين كسي كه يكي از اين صفات يا بيشتر از           
 قـرآن   تـدبر ها را به دست نياورد، از نعمـت            هيچ يك از اين نشانه     يافته است ولي كسي كه    

. رسـد    قـرآن نمـي    تـدبر ها و ذخاير       چيزي از گنجينه    هيچ و بعد از آن به    . محروم شده است  
ـ كسي كه علمي بـه او داده شـده و  «: گويد   مي)رحمه اهللا(ابراهيم تيمي   م او را بـراي   آن عل

 چون خداونـد متعـال علمـاء را ايـن        . او داده شده است    علم نيست كه به      گرياند،  چيزي نمي 

≅ö ®:فرمايد    گونه توصيف كرده است و مي      è% (#θ ãΖ ÏΒ# u™ ÿ⎯ Ïµ Î/ ÷ρ r& Ÿω (# ûθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# 

⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ï& Í# ö6 s% # sŒ Î) 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ Îκ ö n= tã tβρ ” Ïƒ s† Èβ$ s% øŒ F| Ï9 # Y‰ ¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθ ä9θ à) tƒ uρ z⎯≈ ys ö6 ß™ !$ uΖ În/ u‘ β Î) tβ% x. 

ß‰ ôã uρ $ uΖ În/ u‘ Zωθ ãè ø yϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ” Ïƒ s† uρ Èβ$ s% øŒ F| Ï9 šχθ ä3 ö7 tƒ óΟ èδ ß‰ƒ Í“ tƒ uρ % Yæθ à± äz 〈1 ) 107/ اسراء - 
109(  
هرگاه كه قرآن را بـر      «:  كه    است روايت شده ) رضي اهللا عنهما  (و از اسماء دختر ابوبكر      

 كه خداوند آنها را توصـيف نمـوده، چشمانـشان           طوري خواندند همان    مي اصحاب پيامبر 
و شـوند در حـالي كـه بهـره            روزها بر تو سپري مـي     » .2شد  گريان و پوستهايشان لرزان مي    

                                                           
 .88ص  / 5 و حلية األولياء، ج 41 الزهد، ابن مبارك، ص )1
 .149ص  / 15 تفسير قرطبي، ج )2
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 شايـسته   واي    داده  اي را از دسـت      ، به راستي كه سودگرانمايه    ها نمي بري    نصيبي از اين نشانه   
 .است كه براي از دست دادن آن گريه كني

  تدبروم نادرست معناي مفه: مسأله سوم  
 تفكر در آن و به يـادآوردن معـاني عظـيم آن              قرآن ،  تدبر سياري از مسلمانان در   آنچه كه ب  
 قرآن  تدبراعتقادشان بر اين است كه فهم قرآن سخت است و اين در مفهوم              : كنند    صرف مي 
. تو دور شدن از غايت و هدفي است كه قرآن به خاطر آن نـازل شـده اسـ              . استنادرست  

قـرآن  . استهدايت و بصيرت تمامي مردم      و براي   . تاب تربيتي و تعليمي است    چون قرآن ك  
آن  تـدبر كتابي كه خداوند متعال فهم و . استكتاب هدايت و رحمت و بشارت براي مؤمنان  

  : فرمايد  كه مي  آسان گردانيده، همچنانرا

® ô‰ s) s9 uρ $ tΡ ö œ£ o„ tβ# u™ ö à) ø9 $# Í ø. Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ ÏΒ 9 Ï. £‰ –Β  〈) 17/ قمر( 
  ».اي هست ايم، آيا پندپذيرنده و عبرت گيرنده ما قرآن را آسان ساخته«

هاي شيطان اين اسـت كـه         ها و دسيسه    از جمله نيرنگ  «: گويد    مي) رحمه اهللا (ابن هبيره   
دانـد، هـدايت بنـدگان هنگـام          بخاطر اينكه مي  . كند   در قرآن دور مي    تدبربندگان خدا را از     

گويـد مـن از       دهد تا جايي كه انسان مـي        شود، پس اين هشدار را مي        در قرآن واقع مي    رتدب
: گويـد    مـي ) رحمه اهللا (و شاطبي   » .1كنم  روي تقوا و پرهيزگاري در مورد قرآن صحبت نمي        

 از   اسـت  شناسان را بند آورده و بليغ دانان را عاجز كـرده            قرآن از آن حيث كه زبان سخن      «
اورند، معجزه است، به همين خاطر عربي بودن قرآن بر طبـق اسـلوبهاي               بي آن را اينكه مثل   

ابـن قـيم    » .2 و بايد امر و نهي خداوند در آن قابل فهم باشد           ستيكالم عرب، خارج از آن ن     

                                                           
  .273ص  / 3الحنابله، ابن رجب، ج  ذيل طبقات )1
 .805ص  / 3 الموافقات، ج )2
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فهميم و     نمي آن را  كه ما     است قرآن داراي تأويالتي  : كسي كه بگويد    «: گويد    مي) رحمه اهللا (
ـ  آن را  الفـاظ    ،ه عبادي دانيم و فقط به خاطر جنب       نمي  از آن محـروم     خـوانيم، پـس قلبـاً       ي م
كسي كه اين فرموده خداوند به گوشش برسـد         «: گويد    مي) رحمه اهللا (و صنعاني   » .1شود  مي

$ ®: فرمايـد     كه مي  tΒ uρ (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? / ä3 Å¡ àΡ{ ô⎯ ÏiΒ 9 ö yz çνρ ß‰ Åg rB y‰Ζ Ïã «! $# uθ èδ # [ ö yz zΝ sà ôã r& uρ # X ô_ r& 4 

(#ρ ã Ï øó tG ó™ $# uρ ©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî 7Λ⎧ Ïm   )20/ مزمل (〉 ‘§
مجزوم است،  ) تقدموا(كلمه شرط است و     ) ما( بداند كه    ه بفهمد بدون اينك   آن را و معناي   

اي ... جزاي شرط است، و امثـال ديگـر          چون   استمجزوم  ) تجدوه(كه شرط است و      چون
هـا و    عـاني آن و فهميـدن تركيـب        كتاب و سنّت را از معرفت م        چيزي دانستم، چه   كاش مي 

 و هيچ ترديدي جـز      .؟ تا جايي كه دست نخورده باقي مانده است        مباني آن منع ساخته است    
  2».ماند الفاظ و حروف آن براي ما باقي نمي

؛ اين است كـه قـسمت بيـشتر         استآنچه كه در مورد اين مسأله حقيقت دارد و صحيح            
: گويـد      مـي  همچنانكه ابـن عبـاس    . استبرهن  قرآن براي تمامي مردم واضح و آشكار و م        

فهمند وتفـسيري كـه        مي آن را نوعي كه اعراب به واسطة كالمشان        : است نوع   4تفسير بر   «
 در نهايـت  داننـد و     مـي  آن را هيچ كس با جهل به آن معذور نيـست و تفـسيري كـه علمـاء                 

ن از دو نـوعِ اول      و قسمت بيشتر قرآ   » .3داند   نمي آن را تفسيري كه جز خداوند متعال، كسي       
  .است

                                                           
 .144 التبيان في اقسام القرآن، ص )1
 .36ارشاد النقاد الي تسير االجتهاد، ص  )2
 .115، مقدمه ابن تيميه، ص 75ص  / 1 تفسير طبري، ج )3
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   .است آيه 6236 آيه و تعداد آيات كل قرآن 500تعداد آيات احكام در قرآن 
 خـدا و روز  شـناخت هاي وي و     ها و ترهيب   همانا فهم وعد و وعيدهاي خداوند و تشويق       

چـون  .  اصولي و فقهي نيـست     نيازمند فهم اصطالحات دقيق علمي، نحوي ، بالغي ،        قيامت،  
 كوچك و بزرگ و دانشمند      آن را معناي  . استرآن واضح و آشكار و روشن       قسمت بيشتر ق  

شـنود    پس وقتي كه يك عرب اين فرموده خداوند را مي         . فهمند  كنند و مي    و بيسواد درك مي   
  :فرمايد  كه مي

® Éb> u‘ uθ sù Ï™ !$ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ öΝ ä3 ¯Ρ r& tβθ à) ÏÜΖ s? ∩⊄⊂∪ 〈) 23 /ذاريات( 

گونـه كـه شـما سـخن         اين حق است درسـت همـان       به خداي آسمان و زمين سوگند، كه      «
  ».گوئيد مي

گرامي را عصباني كرده كه او را بـه قـسم خـوردن              چه كسي خداوند متعال و    : گويد    مي
 ®: كند    اي از سورة نحل اشتباه مي       و هنگامي كه امام جماعت در خواندن آيه       . واداشته است 

§y‚sù ãΝÎκön=tã ß#ø)¡¡9$# ⎯ÏΒ óΟÎγÏ%öθsù ÞΟßγ9s?r&uρ Ü>#x‹yèø9$# ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω tβρããèô±o„ 〈 
، پيـرزن بيـسوادي خطـاي وي را         خوانـد    مي مِن تحتهم  به جاي من فوقهم،      و )26/ نحل  (

 در معـاني آن     تـدبر  و فهم قرآن و فقه آن و         استچون قرآن واضح و روشن      . كند  درست مي 
و منوط بـه مراجعـه       وابسته   آن را  كه عقل ما را ببندد و فهم تمامي          اي  سخت نيست، به گونه   

دهـيم دچـار اشـتباه        پس وقتي كه حكم كمتر را به حكم اكثر تعمـيم مـي            . كتب تفسير بكند  
 منع كـردن عقـل   .است قرآن و فهم آن  تدبرايم و اين نوعي به تأخيرانداختن و تعلل در            شده

م آشنايي به تفسير آن و بـه خوانـدن الفـاظ آن بـسنده                در قرآن به دليل عد     تدبرهايمان از   
كند تا     يكي از راههايي است كه شيطان، بندة خدا را از دست يافتن به آن منصرف مي                ،كردن

 ومنطق و حكمت را به كار گيريم        وقتي كه اين حجت را قبول كرديم بايد عقل         .هدايت نيابد 
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 معنا و مفهوم آن جستجو و مباحثه كنـيم  ن اه كه معناي آيه بر ما مشكل شد براي يافت      آنگ تا
   . بخوانيم يا اصالً خواندن را ترك كنيمتدبر بدون آن رانه اينكه عقل را تعطيل كرده و سپس 
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 دوست داشتن قرآن: كليد اول 

  .استلب ابزار فهميدن و تعقل ق: مسأله اول 
  : رد پذي در مورد اين جمله به اختصار در دو صورت انجام ميگفتن سخن 

  .استقلب ابزار فهميدن و تعقل : اول 
  . كسي كه شريكي ندارد و تنهاست؛استقلب در دست خداوند متعال : دوم 

د و  نباشـ   د كه بيش از صد آيه قرآن مـي        نكن  نصوص زيادي بر آن داللت مي     : صورت اول 
ن، فرموده كنيم كه در اين مورد داللت صريح دارند و آ  مورد اكتفا مي3در اين مبحث به ذكر     

   : استخداوند متعال 

® $ ¯Ρ Î) $ sΨ ù= yè y_ 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θ è= è% ºπ ¨Ζ Å2 r& β r& çνθ ßγ s) ø tƒ 〈) 57/ كهف( 
  ».ايم تا آيات را نفهمند هايي افكنده ما بر دلهاي آنان پرده«

  : فرمايد  و اين فرموده خداوند متعال كه مي

® óΟ n= sù r& (#ρ ã Å¡ o„ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# tβθ ä3 tF sù öΝ çλ m; Ò>θ è= è% tβθ è= É) ÷è tƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& ×β# sŒ# u™ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ $ pκ Í5 ( $ pκ ®Ξ Î* sù Ÿω 
‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Áö/ F{$# ⎯ Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ ÷è s? Ü>θ è= à)ø9$#  © ÉL ©9$#  ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$#  〈) 46/ حج(    

هـا فهـم كننـد، و       نااند كه دلهائي به هم رسانند كـه بـه            آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته       «
گردند، و بلكه     ور مي كه باشند كه بدانها بشنوند؟ چراكه اين چشمها نيستند كه           گوشهائي داشت 

  ».شوند ها هستند كه نابينا مي اين دلهاي درون سينه
  : فرمايد  و همچنين اين آيه كه مي

® $ ¨Β Ÿ≅ yèy_ ª!$# 5≅ ã_ u Ï9  ⎯ÏiΒ É⎥ ÷⎫ t7ù= s% ’ Îû ⎯ Ïµ Ïùöθ y_  〈) 4/ احزاب(   
  ».رار نداده استخداوند دو دل را در درون كسي ق«
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يابي اين مسأله نيست ولي منظور از ذكر آن اين بود كـه قلـب                  اينجا جاي بسط و ريشه    
  .است قرآن تدبر فهميدن و ، و از جمله اينهااستابزار فهميدن و تعقل و ادراك 

همتاست، با علـم و حكمـت خـود هـر             قلب در دست خداوند متعال و بي      : صورت دوم   
  : فرمايد  و مي. بندد  ميآن راگشايد و هر وقت كه بخواهد  مي آن راوقت كه بخواهد 

® (#ûθ ßϑ n= ôã $#uρ  χ r& ©!$#  ãΑθ çt s† š⎥ ÷⎫ t/ Ï™ öyϑ ø9 $# ⎯ Ïµ Î7ù= s% uρ  〈) 24/ انفال(   
  ».اندازد و بدانيد كه خداوند ميان انسان و دل او جدايي مي«

  : فرمايد  و همچنين مي

® $ ¯Ρ Î) $ sΨ ù= yè y_ 4’ n? tã öΝ Îγ Î/θ è= è% ºπ ¨Ζ Å2 r& β r& çνθ ßγ s) ø tƒ 〈) 57/ كهف(  
  ».تا آيات را نفهمندايم  افكنده هاي  ما بر دلهاي آنان پرده«

  : و يا

 ® ß∃ ÎñÀ r'y™  ô⎯tã z© ÉL≈ tƒ# u™ t⎦⎪ Ï%©! $# šχρ ã ¬6 s3 tG tƒ 〈) 146/ اعراف(   
  ».ورزند دارم كه در زمين تكبر مي از آيات خود كساني را باز مي«

كه هر كس بدانها عمل كنـد موفـق         است  لي قرار داده شده     يو بدين خاطر اسباب و وسا     
  .دآي ل بعدي ميو بيان آن در مساي. خورد شكست مي شود و هر كس از آنها تخلف كند، مي

 هـا در دسـت خداونـد متعـال          كني قرآن را بفهمي، بدان كه قلـب         وقتي كه سعي مي   پس  
ه و روش و كيفيـت مـالك        ندازد، پس را  ا  و خداوند ميان شخص و قلبش جدايي مي        .هستند

ي كـه بـراي تـو       تـدبر و آن   . اسـت ، بلكه فتح و گشايش تنها ازجانب خداوند متعال          ستين
جب شكر است نه    شود همان نعمت بزرگي است از جانب خداوند متعال كه مستو            حاصل مي 
 براي تو   آن را ا كرد و معاني     ط كه خداوند متعال فهم قرآن را به تو ع         پس زماني . فخرفروشي
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و اين نعمت را تنها     . ندك زيادتر   آن را شن ساخت، وي را شكرگزار باش و از او بخواه كه            رو
  .از جانب خداوند متعال بدان و از لحاظ ظاهر و باطن به آن اعتراف كن

  
  تدبررابطه دوست داشتن قرآن با  : مسأله دوم

شـود   ه  مي  به آن وابست  به طور واضح و آشكار، هرگاه قلب چيزي را دوست داشته باشد،           
، و قلب هنگامي كـه       جدا مي شود   گردد واز غير آن      از آن شاد مي    كند ،   و بدان تعلق پيدا مي    

برد و فهم و هوشش را بر خواندن آن جمع  آن لذّت مي قرآن را دوست داشته باشد از قرائت        
قـرآن  عشق به و برعكس وقتي كه    . شود   و فهم عميق حاصل مي     تدبر و بدين ترتيب     .كند  مي
د نداشته باشد، روي آوردن قلب به سـوي آن مـشكل  و پيـروي كـردن از آن دشـوار           وجو
پس به دست آوردن عشق قرآن  . شود   به طوري كه جز با تالش و كوشش حاصل نمي          ،است

  .است تدبراز مفيدترين اسباب براي كسب قويترين و باالترين درجه 
بينيم وقتي كه دانشجويي      ي پس ما م   د درستي آن چيزي است كه ذكر كردم،        واقعيت شاه 

 اشتياق و ميل و عشق زيادي به درسهايش دارد، با سرعت زيادي آنچـه را كـه گفتـه شـده                    
 در وقـت    ، و تكاليف و چيزهـايي را كـه از او خواسـته شـده              فهمد،  كند و مي    است درك مي  

  جز بـا تكـرار و      در حالي كه دانشجوي ديگري آنچه را كه گفته شده         . دهد  كوتاهي انجام مي  
 در حالي كه او چيزي از تكـاليفش  ، بيند كه بيشتر وقتش سپري شده      و مي  يابد  مرور در نمي  

  .را انجام نداده است
  

  هاي عشق قلب به قرآن نشانه: مسأله سوم 
  :  از جمله است يهاي عشق قلب به قرآن داراي نشانه
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  .گردد  با ديدن قرآن شادمان مي-1
  .كند  سپري مي وقت زيادي را بدون خستگي با قرآن-2
 ، بعضي موانـع وجـود داشـته       و وقتي كه مدتي از آن دور بوده         ؛ اشتياق داشتن به آن    -3

 وي   بين  مانع  ببيند و از آن باخبر شود و چيزهايي را كه          آن را كند كه دوباره      آرزو مي 
  . برداردو قرآن  شده، از ميان

 باشـد و هنگـامي كـه        مينـان داشـته    به توجيهـات آن اط      كند ،  راجعه قرآن م   زياد به  -4
  . به قرآن رجوع كندمشكالت كوچك و بزرگ برايش پيش مي آيد

  . از اوامر و نواهي قرآن پيروي كند-5
پـس هرگـاه كـه ايـن        .  قرآن و همنشيني بـا آن اسـت         به هاي عشق     اينها مهمترين نشانه  

ي بـدان  د ديآن راو وقتي خالف . ها را ديدي بدان كه عشق به قرآن در تو وجود دارد      نشانه
 كه بعضي از آنها را مشاهده كردي بدان كه در عشق تو به همان               و اگر . كه عشق وجود ندارد   

  .اندازه كاستي وجود دارد
شايسته است كه هر مسلماني اين سؤال را از خود بپرسد كه آيـا مـن قـرآن را دوسـت                     

  دارم؟
كـه    چـون  ،دترو ارزشمن اين سؤال مهم و ارزشمندي است و جواب دادن به آن گرانبهاتر           

دهـي، بـه    قبل از اينكه بـه ايـن سـؤال جـواب            .  استجواب آن در برگيرنده معاني بسيار       
  كه قبالً ذكر كردم، بازگرد تا آنها را با جواب خود مقايـسه كنـي و درسـت را از                     يهاي  نشانه

  .تشخيص بدهينادرست 
ند بله، قرآن را    ده   مسلمانان بپرسي كه آيا قرآن را دوست دارند؟ جواب مي          اگر از بعضي  

  ؟است دوست نداشت؟ ولي آيا اين جواب صادقانه آن راشود كه  دوست داريم و چگونه مي
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 ولـي   ،نـشيند   چگونه قرآن را دوست دارد در حالي كه دقايقي از وقتش را با قرآن نمـي               
خواهد و از متاع دنيوي دوست        را با آنچه كه هواي نفسانيش مي       وقتش    از ساعتهاي طوالني 

  ؟!كند پري ميدارد، س
پرسـد، اگـر قـرآن را         اي جز به وسيله قرآن از خودش نمي         هيچ بنده «: گويد    ابوعبيد مي 

  1».دوست داشت، خدا و رسولش را نيز دوست دارد
هـاي خـود     زم است كه ما به كوتاهي     هاي پيشين در ما وجود نداشت ال         وقتي كه نشانه  

د آوريم، كه راههـاي وصـول بـه ايـن           در خودمان تغيير به وجو    سعي كنيم كه    واعتراف كنيم   
  .تغيير در مساله بعدي بيان شده است

  
   قرآن به وسايل تحقق عشق: مسأله چهارم 

  توكّل به خداوند متعال و مدد گرفتن از او: وسيله اول 
وي را روزي   ) عـشق بـه قـرآن     (از خداوند متعال كمك بخواهد و درخواست كند كه از           

، بخوانـد كـه      اسـت را     رگي كه از ابن مسعود روايـت شـده         دعاي بز  ،دهد و به همين خاطر    
دارد و    دست به دعـا بـر     (ه كه حزن و اندوهي به وي برسد         ابنده خدا هرگ  «:  فرمود   پيامبر

ر دسـت    فرزند كنيز تو هستم؛ تقدير امورم د        و  فرزند بندة تو   ،پروردگارا من بندة تو   :) گويدب
از تـو  .  مـن عـدل محـض اسـت     قـضاوت تـو در حـق       توست، حكم تو بر من جاريـست،      

اي و     نازل كـرده    خود  در كتاب  آن را اي يا     خواهم، با هر اسمي كه تو خود را بدان ناميده           مي
اي؛ كه قرآن      در علم غيب خود محفوظ نگه داشته       آن را اي يا     يا به يكي از بندگانت آموخته     

وي را زدوده و    هـاي    خداونـد غـم   . هايم قـرار دهـي     ام و صيقل غم     را بهار دلم و نور سينه     

                                                           
 .485ص  / 10 مصنف ابن ابي شيبه، ج )1
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 شايسته است كه اين كلمات را نيز        اي رسول خدا  : گفتند  . نمايد شادي را جايگزين آن مي    
 بـه  آن رابراي كسي كه آنها را بـشنود تـا     .آري شايسته است  : پيامبر فرمود   . به ما بياموزي  
  1».ديگران بياموزد
ا را بررسـي كنـد و       هاي اجابت دعـ     تكرار كند و زمان    آن را  بار،   7،   5 ،   3پس، روزي   

سعي كند كه درخواست خود را از روي صدق و راستي و بـا حالـت تـضرع و پافـشاري و                
بعضي .  به وي عطا شود     است  و آنچه را كه خواسته     .حرص شديد مطرح كند تا اجابت شود      

دانند، ولي در امور دينـي، اگـر      از مردم اصرار و پافشاري را تنها در امور دنيوي و مادي مي            
  .ندنك روح دعا مي د، خيلي سرد و بينكندعا ب

 قـرآن    خواندن ، قرآن اين است كه قاري     تدبر كمك گرفتن از خداوند متعال براي كسب        
بـسم اهللا   « را بـا     هسـور ، شـروع كنـد و همچنـين اول          »اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم    «را با   

ـ         » الرحمن الرحيم   و فهـم   تـدبر ال، در   شروع كند، چونكه اينها كمك خواستن از خداوند متع
  . استخواهد بخواند، به طور خاص  اي را كه مي قرآن به طور عام و سوره

  انجام دادن و عمل به آن سببها: وسيله دوم 
يعنـي  . اسـت بهترين و مفيدترين وسيله در اين زمينه علـم و ابـزار آن، يعنـي خوانـدن                  

قـرآن و سـنّت آمـده و        و آنچـه كـه در       . اسـت خواندن چيزهايي كه در مورد عظمت قرآن        
  .استهمچنين مطالعه اقوال پيشينيان در مورد قرآن و عشق و عالقة آنها نسبت به قرآن 

اي تنظيم كنـد كـه        شود كه برنامه    ، پيشنهاد مي  استهركسي كه مايل به كسب عشق قرآن        
شامل نصوصي از قرآن و سنّت و اقوال پيشينيان باشد كه در آنها به عظمت قرآن و جايگـاه                 

متن را بايـستي حفـظ و     . مرتب كند؛ متن و شرح    ن اشاره شده باشد و آنها را در دو رديف           آ
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 است را با الفاظ متن به        كه در شرح آمده     را  بفهمد و معناهايي   تكرار كند و شرح را بخواند ،      
  1.دهدهمديگر ربط 

 ق ، كرده اسـت، بـه اذن خداونـد از عـش          ها را عملي      رود كسي كه اين برنامه      و انتظار مي  
 قرآن و فهم آن تدبرها، همان كليد اصلي  اين برنامهنصيب نشود زيرا  قه و تكريم قرآن بيعال
ولي شگفت اينجاسـت كـه      . شود به اين مطلب بستگي دارد       و تمامي آنچه كه گفته مي     . است

  .رسيم خوانيم ولي به نتايج مثبت نمي بسياري از ما اين موضوع را مي
تر بايد همراه با خواندن احوال پيشينيان در رابطه بـا قـرآن و              بنابراين خواندن قرآن بيش   
  .داستانها و روايتهاي آنها باشد

 علت جهـل مـا      ،عدم تكريم آن به    الزم است بدانيم كه عدم عشق و عالقه ما به قرآن و           
 رد كنـد ولـي      آن را  ريال به وي بدهي ولي بچه        500اي كه     مثل بچه . است) به همان مقدار  (

 كند، و گيري  و دوري  داند و از آن كناره يمنپس كسي كه ارزش قرآن را  . اهدخويك ريال ب  
  .استپردازد، درست مثل همان بچه   ببه چيزهاي كم ارزشتر 

 كسي كه در فالن مسابقه كتابخواني شركت كند و برنده شود ده ميليارد به       :اگر اعالم كنند  
 و  بينـي؟    را به آن كتاب چگونه مي      دهند، در اين حال حرص مردم و تعلقشان         وي جايزه مي  

كنند؟ در حالي كه قرآن كتابي است         ند و در مورد آن صحبت مي      خوان  چگونه آن كتاب را مي    
  .شود نهايتي به وي داده مي كه هر كس در آن برنده شود، ملك بي

يعني : كنند    ميشان قرآن را تكريم     مبسياري از مسلمانان به صورت مجمل و به اندازه عل         
 در  آن را  مـا     نـازل شـده اسـت و        از جانـب خداونـد      كـه   قرآن كتابي اسـت    دانند  ه مي اينك

                                                           
پذير نيستند يعني هر شخصي بايد خود نصوص را جمع كند تا از آن تأثير بگيـرد و                    امثال اينگونه كارها نيابت    )1

كه تكرار كردن اين كتـاب هـم باعـث تحقـق آن هـدف               اي كه بيان كرديم مرتب كند، همچنان          آن را به شيوه   
 .شود مي
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ولي بسياري  . كنيم   بر بالين بيماران خود، جهت شفاي آنها قرائت مي         خوانيم و   نمازهايمان مي 
باعـث  ) از قـرآن  ( جايگـاه آن و آنچـه كـه          ز علم تفصيلي در مورد عظمت قرآن ،       از مردم ا  

زنـيم؛ وقتـي كـه از يـك      در اين مورد مثالي مي   . شود ناآگاهند   يپيروزي انسان در زندگي م    
شنوي، يك صورت اجمالي از آن شـخص در ذهـن             شخصيت مؤثر تاريخي چيزهايي را مي     

اي را در      صـفحه  600و گاهي اوقات كتـاب      شكل مي گيرد و نزد تو ارزش پيدا مي كند           تو  
خواني و كارهـايي را       ي مردم، مي   برا او  هاي   لطف و بخشش     اكاريها،   فد  ها،   مورد قهرماني 

 نوشـته هـاو     يك ماه با حرف به حرف     . كني  مي  كه انجام داده و جوانمرديهاي وي را مطالعه         
 را  د زياد وقتي عكس اين رهبر يا شخصيت بر جسته         و با تأكي  . كني   زندگي مي  گفته هاي او    

شود   به وي زياد مي    عشق و عالقه وتكريم تو نسبت        شود،  يني، عمق مطالعه تو بيشتر مي     ب  مي
 ما عشق و عالقـه      .  انكار كند  آن را تواند    و اين تأثيرات امري واضح است كه هيچ كس نمي         

وقتي اين كار را انجام داديم، ايـن كتـاب بـزرگ            . كنيم  و تكريم قرآن را به كسي محول نمي       
مرتبـه و   دو به اين ترتيب به       نسبت به خداوند متعال زياد مي كن       عشق و عالقه وتكريم ما را     

 كـه تـرس و       هـستند  همـان كـساني   عاشقان قرآن   . رسيم  درجه اولياي با تقواي خداوند مي     
 آن راهمان كساني كه اگر يكي از آنها به خداوند قسم بخـورد،         . گيرد  اندوهي آنها را فرا نمي    

  . هدفش مي رسدكند و به نيك ادا مي
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  اهداف خواندن قرآن: كليد دوم 
  مقدمه

  .خوانيد، هدفتان معلوم باشد رآن ميآگاه باشيد وقتي ق
دهنـد چـون كـه        خوانند؟ جواب مـي     كني كه چرا قرآن مي      وقتي از بيشتر مردم سؤال مي     

اي   تالوت قرآن بهترين اعمال است، چونكه هر حرف آن ده ثواب حسنه دارد و هـر حـسنه                 
 كنـد و    يگونه خودش را فقط در اهداف و مقاصد ثواب محدود م           ده برابر ثواب دارد و بدين     

  .ماند از مقاصد و اهداف ديگر غافل مي
خواند   ، قرآن را براي تثبيت آن در حافظه مي        مي شود قرآن  كردن   كسي كه مشغول حفظ     

، در حالي كه معاني زيادي به ذهـن         استو هدف وي تثبيت حروف و شكل كلمات در ذهن           
 اسـت و آنهـا را       كند كه خيلي مؤثر هستند و او تا بحال متوجـه آنهـا نـشده                وي خطور مي  

چونكه وي همتش را محدود كرده و ذهنش را بر حروف متمركز كرده             . احساس نكرده است  
بينيم كه حافظ قرآن هستند ولي به         بنابراين كساني را مي   .  است ت و به معاني توجه نكرده     اس

  .د و داراي اخالق قرآني نيستندنكن آن عمل نمي
د در يك زمان واحد، كاري است كـه نيـاز بـه             جمع كردن ذهن ميان نيتها و مقاصد متعد       

  داشـته   نيـات فـراوان    دهيم اگر چه    يو در هر كاري كه ما انجام م       . هوش و تمركز زياد دارد    
، دادن به نزديكـان   ، آن عمل اجر بزرگتر و تأثير بيشتري بر فاعل آن دارد، مثل صدقه               باشيم

  . و هم صدقهاستكه هم نفقه  نفقه دادن به همسر  و هم صله رحم و يا استكه هم صدقه 
و هر يك از آنها     . در خواندن قرآن پنج هدف نهفته است كه نيت تمامي آنها بزرگ است            

و بدين ترتيب بيـشتر بـه       . كند  براي شخص مسلمان جهت سرعت در قرائت قرآن كفايت مي         
 جمع شده   )عشثَم  ( اهداف خواندن قرآن در جمله       . شود  پردازد و با آن همنشين مي       قرآن مي 



32 كليدهاي تدبر قرآن و پيروزي در زندگي

) عين(شفاء،  ) : شين(،  )خواهش و درخواست   (مناجات، مسألت ) : ميم( ثواب،   ) :ث: (است  
 پس وقتي كه شخص مسلمان قرآن را با توجه به اين اهداف پنجگانـه               .عمل) : عين(علم،  : 
انّمـا  «:  فرمـوده اسـت      پيـامبر . است بيشتر و اجر آن فراوانتر        برايش خواند، نفع قرآن    مي

  1.» بالنيات و إنّما لكل امريءٍ مانوياالعمال
دهـد و   پس كسي كه قرآن را با نيت علم و دانش بخواند، خداوند به او علم ارزانـي مـي               

كـسي  «: گويد    مي) رحمه اهللا (ابن تيميه    .برد  كسي كه قرآن را به نيت ثواب بخواند، ثواب مي         
رحمه (و قرطبي   » .2شود  ن مي كه قرآن را به طلب هدايت از آن بخواند، راه حق بر وي روش             

دارد بـه     نچه كه خداوند دوست مي    ه آ وقتي كسي كه بر اساس نيت صادق، ب       «: گويد    مي) اهللا
فهمانـد و     گونه كه واجب شده خداوند به او مي        كالم او و سنّت پيامبرش گوش فرا دهد، آن        

 آن را خداونـد   و كسي كه قرآن را به نيت پيـروزي بخوانـد،            ) 3دهد  در قلبش نوري قرار مي    
  .كند براي وي آسان مي

  
  

                                                           
 سـنن   – 262ص   / 2 سـنن ابـي داود، ج        – 1515ص   / 3 صحيح مسلم، ج     – 3ص   / 1 صحيح بخاري، ج     )1

 .179ص  / 4ترمذي، ج 
 .103العقيدة الواسطية، ص )2
 .176ص  / 11تفسير قرطبي، ج )3
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  علم و دانش وصول به خواندن قرآن براي : هدف اول 
  اهميت اين هدف: مسأله اول 

كه امر به خواندن قـرآن       چون. استاين همان هدف مهم و مقصود نهايي نازل شدن قرآن           
  :دفرماي خداوند عزّوجلّ مي. شده است و ثواب نيز بر خواندن آن مترتب شده است

® ë=≈ tG Ï. çµ≈ sΨ ø9 u“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 u≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã −/ £‰ u‹ Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ u ª. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{  )29/ ص (〉 #$
هايش بيانديـشند،     ايم تا دربارة آيه     و فروفرستاده ت براي   آن را كتاب پرخير و بركتي است و       «

  ».و خردمندان پند گيرند

® Ÿξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ ö à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î ö xî «! $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Z≈ n= ÏF ÷z $# # [ ÏW Ÿ2 〈) نــساء
 /82(   
انديشند و اگر از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفـات             آيا دربارة قرآن نمي   «

  ».كردند فراواني پيدا مي

® óΟ n= sù r& (#ρ ã −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u™ !% y` $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u™ !$ t/# u™ t⎦, Ï! ¨ρ F{ $# 〈 
)68/ مؤمنون (   

سنجند يا اينكه مطالبي براي آنان آمده اسـت كـه بـراي نياكانـشان                 آيا آنان سخنان را نمي    «
  ».نيامده است

® ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ 3“ u ò2 Ï% s! ⎯ yϑ Ï9 tβ% x. … çµ s9 ë= ù= s% ÷ρ r& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ ¡¡9 $# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγ x© 〈) 37/ ق( 
گي است براي آنكه دلي داشته باشد يا با حضور قلب           ر اندرز بز  براستي در اين بيدار باش      «

  ».گوش فرا دارد
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هرگاه خواستيد علم داشته باشيد اين قـرآن را پخـش كنيـد و     «: گويد     مي ابن مسعود 
  1».توسعه بدهيد چونكه علم اولين و آخرين در آن نهفته است

 از  يهـاي   نيان شـما قـرآن را نامـه       ياگر پيـش  «: گويد     مي )رضي اهللا عنهما  (حسن بن علي    
كردند و روزها بـه        مي تدبرخاطر اين بود كه آنها شبها در آن         ه  انستند ب د جانب پروردگار مي  

كه از بزرگان تابعي كوفه بـود و        ) (رحمه اهللا (و مسروق بن أجدع   » .2پرداختند  بررسي آن مي  
ـ    سؤال نمي   چيزي را از اصحاب پيامبر     ما«: گويد    مي) شناخت  تمامي صحابه را مي    يم ردك

 و عبداهللا بن عمـر      3». جز اينكه علمشان در قرآن وجود داشت ولي در اين نيز قاصر هستيم            
 يكـي از مـا قبـل از قـرآن            و اگر  زمان طوالني زندگي كرديم   «: گويد    مي) رضي اهللا عنهما  (

ل و حرام و امر و نهـي آن را          و ما حال   شد   نازل مي  اي بر محمد    آورد، پس سوره    ايمان مي 
سـپس  .  كـرديم  ميو نيز در چيزهايي كه نياز به درنگ و تأمل داشت توقف. گرفتيممي ياد  

مرداني را ديدم كه بعد از نزول قرآن ايمـان آورده بودنـد، سـپس قـرآن را از اول تـا آخـر           
  4».دانستند  نميآن راخواندند و امر و نهي و چيزهاي مسكوت  مي

وسـت دارد  خداوند آياتي را كه نازل كرده است، د   «: گويد    مي) رحمه اهللا (و حسن بصري  
و از عبـداهللا بـن      » .5چه بوده اسـت   نزول آن     نازل كرده و مراد از       آن را  كه مردم بدانند چرا   

 بـه   آن را بـر شماسـت كـه قـرآن را بياموزيـد و             «: روايت شده كـه     ) رضي اهللا عنهما  (عمر  
شود و نـسبت بـه آن بـه شـما             در مورد قرآن از شما سؤال مي      چونكه  . فرزندانتان ياد دهيد  

                                                           
/ 2 شعب االيمان بيهقي، ج      – 136ص   / 9بير الطبراني، ج     معجم الك  – 126ص   / 6 مصنف ابن ابي شيبه، ج       )1

 .332ص 
 .28 البتيان، نووي، ص )2
 . قرائت صرف الفاظ ؛ محتواي آيات شامل علم به خدا و روز قيامت؛231ص  / 5 شعب االيمان، بيهقي، ج )3
 .91ص  / 1 المستدرك علي الصحيحين، ج )4
 .26ص  / 1 نفسير قرطبي، ج )5
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) رحمـه اهللا  (و حسن بـصري     » .1كند  شود و براي عقال چنين واعظي كفايت مي         ثواب داده مي  
 و. كننـد   گروهي كه به وسيله آن كسب روزي مـي        : خوانند    سه گروه قرآن را مي    «: گويد    مي

 پايمال  آن را و حق   .) كنند   رعايت مي  آن را ظاهر  (شوند    گروهي كه به حروف آن مشغول مي      
رسند، بيشتر حـاملين قـرآن از    ميو با آن به مقامها . كنند كنند، بر رعيت قومشان ستم مي     مي

آورنـد     پناه مي   و گروهي به داروي قرآن     – خداوند آنها را زياد نگرداند       - اين صنف هستند  
 و بـا  . ورزيدنـد   ي نبرد، شدت مـي     با آن در ميدانها    ادند  نه  هايشان مي   بر زخم قلب   آن را و  

كردند پس اينهـا     ميكردند، و ترس و اندوه را از خود دور            هايشان برخورد مي    نرمي در خانه  
بارانيد و بر دشمنانشان پيروز       مي   آنها باران رحمت     ن كساني هستند كه خداوند به خاطر      هما
طـالي نـاب و زرسـره       و خداوند براي اين گروه از حـامالن قـرآن عزيرتـر از               .گردانيد  مي

  2».است
خـوانم و در      من وقتـي كـه قـرآن را مـي         «: گويد    مي) رحمه اهللا (احمد بن ابي الحواري     

كـنم كـه      ماندو از حافظان قرآن كريم تعجب مي        زده مي   كنم، عقلم شگفت    هاي آن نظر مي     آيه
 را پردازند، در حـالي كـه قـرآن و كـالم خـدا      خوابند و به امور دنيوي مي     چگونه راحت مي  

 بشناسند، از آن    آن را كنند، بفهمند، و حقيقت       آنچه را كه تالوت مي     د، ولي اگر  نكن  تالوت مي 
 خوشحالي   خاطر رود به پردازند، و خواب از چشمان آنها مي          برند و به مناجات مي      لذّت مي 

  3».چيزي كه خداوند به آنها بخشيده استآن 
  

                                                           
 .1/171 مشكل اآلثار، طحاوي، 23ال،  كنزل العم)1
 .1/110 ابن جوزي، العلل، )2
 .203 لطائف المعارف، ص )3
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  خواهيم علمي كه ما از قرآن مي: مسأله دوم 
 ؟  علـم مـديريت    ؟   علـم كـشاورزي    خواهيم؟  علم صنعت ؟        ه علمي را از قرآن مي     ا چ م

  : با ابيات زيبايي به اين مسأله جواب داده است ) رحمه اهللا( يا علم دنيا ؟ ابن قيم ؟علم دين
ــا  ــالث مالهـ ــسام ثـ ــم أقـ  والعلـ

  
ــان     ــق ذوتبيـ ــع و الحـ ــن رابـ  مـ

  
 علـــم بأوصـــاف اإللـــه و فعلـــه

  
 منوكــــذلك االســــماء للــــرح  

  
 و األمر و النهـي الـذي هـو دينـه          

  
ــاني    ــاد الثـ ــوم المعـ ــزاؤه يـ  وجـ

  
والكل في القـرآن و الـسنن التـي         

  
 جــاءت عــن المبعــوث بــالقرآن     

  
  .شود و حق و حقيقت روشن است علم سه قسمت است و چهار قسمت نمي«

  و و امـر  ) كه علم اول اسـت    ( علم به اسماءالرحمن      و افعال وي ،    علم به اوصاف خداوند   
 و  ). علـم دوم اسـت     (علم به جزاي روز قيامـت كـه       همچنين   و   استنهي كه جزء دين خدا      

  ».تمامي اينها در قرآن و سنّتي كه از پيامبر ذكر شده، آمده است
 خواسـتار   همچنـين . شـود ا در زنـدگي     خواهيم كه باعث پيروزي م      قطعاً ما علمي را مي    
ت       و مي .  و زياد هستيم    و روزي حالل    نفس مطمئنه  سعادت ، زندگي سالم ،     خواهيم كه امنيـ

و تمـام نمادهـاي      راسخ ما  باشـد        مولّد اراده و عزم    و.در دنيا و آخرت براي ما محقق شود       
 آن علم، علم به خداونـد       پس. هاي زندگي از بين ببرد      ي زمينه شكست و نااميدي را در تمام     
ـ       . استمتعال و علم به روز قيامت        . اسـت دا، مقتـضي اسـتغفار      علم به خداوند متعـال در ابت

  : فرمايد  كه خداوند مي همچنان
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® óΟ n= ÷æ $$ sù … çµ̄Ρ r&  Iω tµ≈ s9 Î)  ω Î)  ª!$# öÏ øó tG ó™$# uρ y7 Î7/Ρ s% Ï! 〈) 19/ محمد(   
  ».ن خود آمرزش بخواهابدان كه قطعاً هيچ معبودي جز اهللا وجود ندارد و براي گناه«

انجامد و ايـن علـم        كه به پيروزي مي    همان علمي است     ، علمي كه منجر به استغفار شود     
  . صورتي كه از لحاظ معني و لفظ محقق شوداست در» ال الِه الّا اهللا«م به همان عل

$ ®: گويد     در تفسير اين آيه خداوند مي      ابن عباس  yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 

3 χ Î) ©! $# î“ƒ Í• tã î‘θ à xî 〈) 28/ فاطر(  
».دانند خداوند بر هر چيزي قادر و تواناست  همان كساني هستند كه ميعلما«  

 لفظي جذاب اسـت      علم اصطالحي است كه خيلي گسترده ، اطالقهاي آن بسيار و              لفظ
 از جمله عالمان دنيـايي    . نددا   علم نمي  آن را  و غير    گزيند   براي خود برمي   آن را كه هر كسي    

، علوم ديـن وجـود دارد، ادب   و علوم ديگر را كه در آنها     نامند    هايشان را علم مي     ، دانسته كه
 شوند، پس هر معرفتـي علـم اسـت،    ب مي در حالي كه هر يك از آنها علم محسو        . نامند  مي

اما وقتي كـه     ؛شود؛ علم فالن     پس گفته مي   است همين طور مقيد     وهاي آن متعدد      ولي زمينه 
رود، مراد از آنها همـان چيـزي    كار ميدر جامعه مسلمانان و در قرآن و سنّت علم مطلق به     

 و همچنين ميان مردم شايع است كـه ايـن علـم را بـه يـك      ه استداست كه ابن قيم ذكر كر     
 و اين خطـاي آشـكاري       است علم به حالل و حرام        وآن كند  قسمت واحد از آن محدود مي     

ـ  علـم فـروع، ي     را كه در كتاب و سنّت آمده است به        هايي    تمامي فضل  ، زيرا است ي فقـه،   عن
 كـه بـر آن       را  اصـولي  و. كند  ي در علم عقيده منحصر مي     ل اختالف كند يا به مساي     محدود مي 

درست آن   .كنند مجادله ميها نيز با هم  و گاهي در اين حقيقتاند متفق هستند كنار گذاشته 
ترسد، هرچند كه قادر       عالم حقيقي همان كسي است كه از خداوند متعال مي           بگوييم است كه 

  : كه گفته شده  همچنان: شتن اسم خود نباشد به نو
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ورأس العلــــم تقــــوي اهللا حقــــاً 
  

ــستا     ــال لقدرئـ ــأن يقـ ــيس بـ  ولـ
  

  ».يه ا، نه اينكه گفته شود كه تو رئيس شداستعلم اصلي در حقيقت تقواي خداوند «
كند و غرور داشتن نسبت       ترس ازخداوند براي علم كفايت مي     «: گويد     مي ابن مسعود 

  1».ي جهل كافي استبه خدا برا
  

  كيفيت به دست آوردن اين هدف: مسأله سوم 
، اين است كه خوانـدن قـرآن بايـد مثـل خوانـدن              استچيزي كه تعيين كننده اين هدف       

خواهد امتحان   طوري كه مي، متمركز و هوشيارانهر شب امتحان باشد،   درسهاي دانشجويان د  
  .سختي را پس بدهد

بعضي از ما زيرك و هوشـيار       . يريمگ  ورد امتحان قرار مي   همگي ما در اين دنيا از قرآن م       
و . هـستيم  و حاضـر جـواب و راسـخ          كنيم  آن را با تكرار و مرور حفظ مي        چون قر  يم،سته

پرسـند،      مـورد قـرآن مـي     چيـزي را در     انگار و بازيگوش هستيم وقتي كه         بعضي از ما سهل   
  .دانم نمي... اِ...اِ. دهيم جواب مي

خواند، بايـد بـراي هـر          كه در دست اوست، مي     قضايي پرونده   ظيم  اگر قرآن را جهت تن    
مـسلّم اسـت،    . اسـت اي جواب داشته باشد و اين نيازمند مراجعه روزانـه بـه قـرآن                 معامله
 فهميده  آن را  خود را حفظ كرده و به صورت دقيق و فراگير             پرونده  كه است موفق   يكارمند

  .شود  و رهبري سرآمد هستند، غالب ميمديريتباشد و به اين ترتيب بر كساني كه در 

                                                           
 .1/51 مفتاح دارالسعاده )1
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و . قرآن همان كتابي است كه در تمامي مراحل زندگي خود، بايـد بـه آن مراجعـه كنـيم                  
خواهد در زندگي شخصي سعادتمند و پيروز باشد، بايستي قرآن را حفظ كنـد و   كسي كه مي 

ختلـف كـه    و فوري و صحيح به حالتهاي م      هاي سريع     تا بتواند جواب    بفهمد، آن را نصوص  
  .آيد، بدهد در زندگي برايش پيش مي

انـد، آمـده      ساني كه پيروز شده   كها براي     و در قرآن كريم تعدادي از اين صورتها و نمونه         
  .است

  :  هنگامي كه در غار بودند فرمود  به ابوبكرمثالً پيامبر

® Ÿω  ÷β u“ øt rB χ Î) ©!$#  $ sΨ yè tΒ 〈 )  40/ توبه(    
  ».ماستاندوهگين مباش كه خدا با «

 : به قومش و جواب حضرت موسي

® Hξ x.  (  ¨βÎ) z© Éë tΒ ’ Ïn1u‘  È⎦⎪ Ï‰÷κu y™  〈 ) 62/ شعراء(    
  ».چنين نيست، پروردگار من با من است، رهنمودم خواهد كرد«

   وقتي كه به كار فحشا دعوت شده بود، و جواب حضرت يوسف

® sŒ$ yè tΒ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) þ’ Ïn1 u‘ z⎯ |¡ ôm r& y“# uθ ÷W tΒ ( … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Ï= ø ãƒ šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9   )23 / يوسف( 〉 #$
گمـان سـتمكاران رسـتگار       او كه خداي من اسـت مـرا گرامـي داشـته، بـي             ! پناه بر خدا  «

  ».گردند نمي
تـرين مراحـل زنـدگي،        اينها جوابهاي سريع و حاضر و مستحكمي هستند كه در سـخت           

پس كـسي   . رود   به بيراهه مي   آيند كه عقل انسانها از جواب دادن به آن          براي انسان پيش مي   
كه كتاب پروردگارش را حفظ كرده باشد و به مضمون آن آگاه باشد، ثابـت قـدم و اسـتوار                    

  .است
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  اجراي اهداف علم: مسأله چهارم 

خواهي جواب آنها را در قرآن بيـابي،          الهاي مشخصي را كه مي    ؤدر ذهن خود معاني و س     
  .قرار بده

يـا  . اسـت الـذهن   كند در حالي كه نسبت به آن خالي   مثل اينكه كسي در مسيري سفر مي      
 ما  – مثالً   –آنچه كه معلوم است     . كند   جستجو مي   را  جاي مشخصي  كند و     كسي كه سفر مي   

 كـه بـه آن       تـا زمـاني      ايم،  ايم ولي متوجه جاي معيني نشده       بارها از يك خيابان عبور كرده     
و قبـل از ايـن      . كنيم تا آن را بيابيم      ميايم، بنابراين شروع به جستجو و تمركز          احتياج داشته 

دهـيم، خيـر، و     جواب ميخيابان فالن، كتابخانه وجود دارد  جستجو اگر از ما بپرسند كه در        
ولي مـا بـا وجـود       . لي كه كتابخانه موجود است    ادر ح . گوئيم كه وجود ندارد     با اطمينان مي  

  .ايم ايم، متوجه آن نشده اينكه صدها بار از كنار آن گذشته
اي جـ آيد از خودت سؤال كـن كـه ايـن در ك             اي كه براي تو پيش مي       هر حالت يا حادثه   

  ه است؟دقرآن ياد شده؟ آيا اين در كتاب خداوند متعال آم
ده است وقتي كه اي از ديد او پنهان ش معناي آيه چه بسا از كسي كه حضور ذهن ندارد و    

؟ گويي كه براي اولـين      استاي از قرآن      آيا اين آيه  : گويد    ، مي شنود  يا مي  خواند  قرآن را مي  
  1.است  شنيدهآن رابار 

كنـد و     آري خواندن معاني آيات امري است كه به طور كلي با خواندن الفاظ آن فرق مي               
و زبـان    آيد هر چند كه لفظ آن موجـود باشـد           فراموش شدن معاني امري است كه پيش مي       

  . تكرار كندآن رابارها 
                                                           

اي كه من در طول چهل سال آن            آيه«: گويد    كه در آن مي   . از دكتر خالد جبير رجوع كنيد     ) روزه قلب ( به نوار    )1
 ». متوجه شدمرا خوانده و شنيده بودم  امروز معناي آن را
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  شناس گرايان زبان هاي ملي رنامهقرآن و ب: مسأله پنجم 

دانـست و قـرآن را         عربـي مـي    1تـون اريكـسون   اگر ميل «: گويد    يتي مي دكتر محمد تكر  
 بـراي رسـيدن بـه آن از زبـان عربـي در تـأثير             يافت، واگـر    خواند، گم شده خود را مي      مي

 نبود   اين تأثير شبيه تأثير سحر و جادو بود، در حالي كه سحر هم             گرفت     كمك مي  بيهودگي
 آن را كـرد، و در آغـاز سـبب           و مؤمنان و كـافران عـرب را بـه طـور يكـسان سـحر مـي                 

  2».دانستند نمي
 دعـوت   گردند  از تمامي كساني كه به اين علم مشغولند و دنبال خوشبختي و پيروزي مي             

 در قرآن جستجو كنند و تمام تالش ونيـروي خـود را در جهـت ارتبـاط                  آن را  مي كنيم كه  
عظيمي كه جز به خاطر خوشبختي و نيرومندي مردم نازل نشده است، به كـار               مردم با قرآن    

 و قرآن براي رهايي بندگان از بردگي شهوات و هوس و تمامي نقاط ضعف آنها نـازل        ندگير
  . تا آنها را به باالترين درجه پيروزي و باالترين صورت آن برساند استشده

  آنفقط به خـاطر ارتبـاط بـا قـرآن بـه     أله نيست و منظور كتاب اطالة سخن در اين مس 
 قـرآن و    تـدبر كليدهاي  يت شناخت   چون از بارزترين مظاهري است كه بر اهم       . اشاره كردم 

  .كند سود جستن از آن در زندگي تأكيد مي
  

  چرا دعوت به قرآن وجود ندارد: مسأله ششم 
بينيم كه  فت، ميگ  با مدعوين تأمل كنيم كه چه چيزي به آنها مي          اگر در گفتگوي پيامبر   
 كه ايـن اثـر      ندكرد  مي و از آن صحبت      ا فقط به تالوت قرآن اكتفا       ايشان در بسياري از جاه    

                                                           
 .شناس گراي زبان  يكي از پيشكسوتان ملي)1
 .201 آفاق بدون مرز، ص )2
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  منافقـان و    بـر كـافران ،     اي از قرآن توسط پيامبر      خواندن هر آيه  .  دارد بزرگي بر جان ها   
 و هيچ كس نگفتـه كـه ايـن خـاص            كرد   برد و حق را براي آنها بيان مي         مشركان هجوم مي  

كند و به او اقتدا كنـد، ممكـن ،          بلكه اين كار از هر كسي كه از پيامبر پيروي           . است پيامبر
  : فرمايد   كه مياستوبه اين ترتيب اجابت كننده امر خداوند متعال 

® ÷β Î) uρ Ó‰ tnr& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tFó™ $#  çν öÅ_ r' sù  4© ®L xm yì yϑ ó¡ o„  zΝ≈ n= x. «!$#  〈 ) 6/ توبه (    
  ».گر يكي از مشركان از تو پناهندگي طلبيد او را پناه بده تا كالم خدا را بشنودا«

® $ ZΡ#u™ö è% uρ çµ≈ sΨ ø% u sù … çν r&u ø)tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 4’ n? tã  ;] õ3ãΒ çµ≈ sΨø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? 〈 ) 106/ اسراء(    
 آن را  و قطعاً مـا       آرام بر مردم بخواني    آن را ايم، تا    جداگانه فرستاده  آن را و قرآني است كه     «

  ».ايم كم كم و بهره بهره فرستاده

® ÷β r& uρ (# uθ è= ø? r& tβ# u™ ö à) ø9 $# ( Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tF ÷δ $# $ yϑ ¯Ρ Î* sù “ Ï‰ tG ÷κ u‰ ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ¨≅ |Ê ö≅ à) sù !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Í‘ É‹Ζßϑ ø9$#  〈 ) 92/ نمل(    
ود راهياب شده است و هر كس       را بخوانم پس هر كس راهياب شود براي خ         و اينكه قرآن  «

  ».باشم دهندگان مي و بگو من فقط از زمرة بيم. گمراه گردد
هايمان بر محور آيات قـرآن        ها و موعظه     خطبه نداريم در حالي كه      چرا ما آن پيروان را    

خـواهيم     آن مدعويني كـه مـي      طلبيدن و استناد به قرآن در ميان      با شهادت   چرخد،    كريم مي 
  .كنيم  و تربيت برسانيم شروع مي به تعليم راهاآن

كني دشوار است، در حالي       آنچه كه تو بدان دعوت مي     : گويند    گيرند و مي    بعضي ايراد مي  
هـاي زنـده بيـشتر از قـرآن تـأثير            ها و مثالهـا و نمونـه        كه ما شاهد هستيم كه مردم از قصه       

ر درمان آن   ي د دهم كه اين همان اصل مشكلي است كه در اين كتاب سع             جواب مي .گيرند  مي
  گيريم؟ پذيريم ولي از آيات قرآني تأثير نمي ها و حكايتها تأثير مي  اينكه چرا از قصهداريم ؛
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مـردم  : گوينـد   كننـد و مـي   دانند، علـت تراشـي مـي    بعضي از داعياني كه بيشتر قصه مي   
  حكايـت و ادبيـاتي كـه بـر آنهـا           ما فهم آيات را بـا قـصه،       . حوصله و فهم آيات را ندارند     

عيب و نقـص در     . ستي در حالي كه اين صحيح ن       ؛ كنيم تأثيرگذار است، برايشان نزديك مي    
 وقتي داعيان عظمت قرآن را احساس . ستي مردم ن و در راه و روش و فهم   استخود داعي   

يابند كه تأثير خواندن قرآن با تأثير         كردند و با آن زندگي كردند و در آن تعمق كردند، درمي           
 قابـل مقايـسه      اسـت،  آوري شـده    ز و يا چيزهايي كه از اينجا و آنجا جمـع          قصه يا سخن نغ   

  1.نيست
 مـسئوالن   شود؛ مصلحان و مربيان ،      ار زير مي  اينها سخناني هستند كه متوجه تمامي اقش      

هـاي حفـظ      دعوت و انواع نيروهاي معنوي در بخشهاي ارتش و بخشهاي امنيتـي و حلقـه              
 و روشهاي گوناگون متمركـز كننـد      هاي مختلف     ه شيوه قرآن، كه بايد تمامي تالش خود را ب       

در اينكه بر حسب توان خود تعليمات فردي را به كار گيرند تا آنها را به هدف مطمئن ايـن                    
 اقتـدا شـده      در اينها بـه پيـامبر      .  كند و آنها را به هدف برساند       نزديك) گانه  كليدهاي ده (

. شـود   ف دعوت و اصالح شده است، مي      لي كه صر   تالش و اموا   است،  باعث فراواني وقت ،     
  . سريع و بلند مدت را در پي داردو درمان قوي ،

ـ             ر فهـم قـرآن و تـأثير        پس هر وسيلة دعوتي كه ارتباط مستقيم با قرآن داشته باشد، اگ
 كنـار   آن را  بايـستي    پذيرفتن به وسيله آن محقق شود، خوب است و در غير ايـن صـورت              

  .تر است ايسته كه بهتر و ش،گذاشت و ترك كرد

                                                           
مانـد اگـر      كنند در حالي كه خيلي واضح و آشكار اسـت و شـكي بـاقي نمـي                   بعضي در اين مسأله مناقشه مي      )1

 و اصـحاب او     تأليف عبدالعزيز سيد هاشم، نشردار القلم وهمچنين سيره پيـامبر         ) بالقرآن اسلم هؤالء  (كتاب  
 .شود را مطالعه كنند، حق براي آنها روشن مي
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پرداختن مردم به تأليفات انساني و طلب سالمتي و شفاي روحي و نيروي معنوي از آنها                
 كه آنها خود را به غذاهايي كه ذوق و مزاج آنها . است شبيه روشهاي تغذيه بدني آنها       ،كردن
  .باشند كنند، در حالي كه اين غذاها از بين برنده جسم و بدن مي خواهد، محدود مي مي
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  كند كند، قرآن قلبها را زنده مي كه آب زمين را زنده مي همچنان: مسأله هفتم 

  : فرمايد  خداوند متعال مي

 ® (# ûθ ßϑ n= ôã $# ¨β r& ©! $# Ä© ôv ä† uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌE öθ tΒ 4 ô‰ s% $ ¨Ψ ¨ t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ è= É) ÷è s?  〈 ) ــد / حدي
17(    
گردانيم و بيان   ها را براي شما روشن مي   ما آيه  ؛كند  ده را زنده مي   بدانيد كه خداوند زمين مر    «
  ».اينكه شما فهم كنيدداريم تا  مي

  : فرمايد  ه است كه ميد آم باال آيه بال فاصله بعد از و اين آيه

® * öΝ s9 r& Èβ ù' tƒ t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# ûθ ãΖ tΒ# u™ β r& yì t± øƒ rB öΝ åκ æ5θ è= è% Í ò2 Ï% Ï! «! $# $ tΒ uρ tΑ u“ tΡ z⎯ ÏΒ Èd, ut ù: $# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% tΑ$ sÜ sù ãΝ Îκ ö n= tã ß‰ tΒ F{ $# ôM |¡ s) sù öΝ åκ æ5θ è= è% ( Ö ÏW x. uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ šχθ à) Å¡≈ sù 

    )16/ حديد ( 〉
آيا وقت آن براي مؤمنان فرا نرسيده است كه دلهايشان به هنگام ياد خدا و در برابر حق و                   «

تي كه خدا فرو فرستاده است، بلرزد و كرنش برد؟ شما همچون كساني نشويد كه بـراي                حقيق
آنان قبالً كتاب فرستاده شده است و سپس زمان طـوالني بـر آنـان سـپري گـشته اسـت و                      

  ».اند دلهايشان سخت شده است و بيشترشان فاسق و خارج گشته
ي و چيـز  . اسـت خداوند متعال    بيانگر اين است كه زندگي و حيات قلبها بسته به ذكر             و 

 مثل اينكه زنـدگي زمـين مـرده بـه آب            ،  است همان قرآن    كه از جانب خداوند نازل شده،       
اي اهـل قـرآن، كـشتزار قـرآن در          «: گويـد     مـي ) رحمـه اهللا  (مالك بن دينار    . بستگي دارد 

ـ  كه» .1كه باران بهار زمين است     قلبهايتان چيست؟ چون قرآن بهار مؤمن است همچنان        ن  اي
                                                           

 .285ص  / 1الدين، ج   احياء علوم)1
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 پاكي قلبهـا و مهربـاني     در ماه مبارك رمضان كه       از جمله    . استامري قابل مشاهده و عيان      
. ت متوالي قرآن را مي شنود و مي خواند، مي توان مشاهده كـرد             آنها را ، زماني كه به صور      

ن هنگامي كـه از   رمضا ماه  اين حياتي را كه در ماه رمضان براي قلبها ايجاد شده، بعد از          اما
  .كند ، به تدريج شروع به نابودي ميشود بريده ميقرآن 

 با بهار قلبها يعني قرآن، و همچنين كم         آن را خواهد بايستي      كسي كه حيات قلبش را مي     
تفصيل آن در خـالل     بدين گونه كه     آبياري كند،     اش و كيف آن را مناسب با حوادث زندگي       

  .مي آيداين كتاب 
  

  درنگي با يك آيه : مسأله هشتم 
  : فرمايد   آيه اين است كه خداوند متعال ميو آن

 ® ô‰ s) s9 £⎯ tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Îκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Îκ ö n= tæ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 

öΝ Îκ Åe2 u“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ù: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 5≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 –Β  〈 )  آل عمران
 /164(    
گاه كه در ميانشان پيغمبري از جـنس         بدان. يقيناً خداوند بر مؤمنان منّت نهاد و تفضل كرد        «

داشـت و بديـشان      خواند و ايشان را پـاكيزه مـي         خودشان برانگيخت، بر آنان آيات او را مي       
  ». آشكاري بودندآموخت و آنان پيش از آن در گمراهي مي) فرزانگي(كتاب و حكمت 

  : جهت دارد 2 انسان  و اصالحتزكيه
ـ      ...  رضـايت و معتقـدات       علم،  تعليم،  فكر،  منطـق،         : اول   وم از اصـطالحات ايـن مفه
  . هستند

  .ين و روش از اصطالحات آن هستند تمرعمل،  تربيت، : دوم 
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يمان دارد و  اهارت احسن و كامل براي كسي كه به آن      قرآن مجيد اين دو امر را به صو        كه
  .، تحقق بخشيده است پيموده  راهاآناسباب رسيدن به 

و . است كه از ساير كتابها جدا       است قرآن كريم، همان كتاب تعليم و تربيتي         به طور يقين  
 ،اين دو جهت)  دارالسعاده مفتاح( ابن قيم در كتاب خود . نياز نيستند   ها از آن بي    كتاب   ساير

 وي  تاست كه رفتار انـسان و تـصرفا        مسلّم   . بي بيان كرده است   آنها را به خو   و رابطه ميان    
 بر اثر   ،   عقيده و انباشت علمي    ، بلكه از روي فكر ،     ستيبه صورت غيرارادي و كوركورانه ن     

كـه از زمـان بچگـي بـا تكـرار موقعيتهـا و              است  و براساس اطالعاتي    .استگذشت روزها   
پس زمـاني  . ه است، رفتار مي كندورده وبه صورت يك مرد درآمدتصرفات خود به دست آ    

 را تغيير    او عقايد و افكار  ابتدا    ، بايستي   د كه به طور مختصر راه كسي را تغيير بدهي         خواستيد
 و اين چيزي است كه د خسته كني   اضافي او   و تصرفات  ها رفتار د، بدون اينكه خود را با     بدهي

  .كند، تحقق بخشيده است  استفاده مي)ده گانه(قرآن كريم براي كسي كه از كليدهاي آن
  

  خواندن قرآن به منظور عمل به مضمون آن: هدف دوم 
  اهميت اين هدف: مسأله اول 

نچه كه حمل   آمالن علم، به    اي حامالن قرآن يا اي حا     «: فرمايد     مي طالب  علي بن ابي  
علمـش   ، عمـل كنـد و      است نچه آموخته آمل كنيد چونكه عالم كسي است كه به         كنيد، ع   مي

نظـر     و در آينده كساني حامل خواهند بود كه از پيشرفت خـود صـرف               عملش است؛  موافق
بعضي از  . شان است و باطنشان مخالف ظاهرشان است      مخواهند كرد و رفتارشان مخالف عل     

 تا جايي كه يكي از مردان بر همنـشين خـود عـصباني              كردند،   ديگر رقابت مي   آنها با بعضي  
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كرد كه اعمـال آنهـا در چنـين مجالـسي، بـه نـزد                  مي شد كه پيش ديگري بنشيند و ادعا        مي
  1».رود خداوند باال نمي

به مردم امر شده كه به قرآن «: گويد     كه مي   است روايت شده ) رحمه اهللا ( از حسن بصري  
) امـ رضـي اهللا عنه   (و حـسن بـن علـي      » .2عمل كنند، پس با تالوت قرآن به آن عمل كنيـد          

 كه تو را بـر حـذر نداشـت        بر حذر دارد وقتي     ) از گناه (قرآن را بخوان تا تو را       «: گويد    مي
  3».پس آن خواندن درست نبوده است

بهترين مردم نسبت به اين قرآن كساني هستند كه از          «: گويد    مي) رحمه اهللا (حسن بصري 
از ) رحمه اهللا (و ابوعبدالرحمان سلمي  » .5و4خوانند   نمي آن را كنند هرچند كه      قرآن پيروي مي  

 وقتي ده آيـه از قـرآن       پيامبر:  كه    است دهكر روايت   عود و ابي بن كعب     ابن مس   ، عثمان
 در عمل به آنها آن رارفت تا اينكه محتويات      خواند، به ده آيه ديگر نمي       را براي اصحاب مي   

  6».آموخت  با هم به اصحاب ميآن رابياموزد، پس قرآن وعمل به 
تا خودش و همتش را مـؤدب كنـد         زند    قرآن را ورق مي    «هگويد ك   مي) رحمه اهللا (آجري

شـوم؟ و چـه وقـت جـزء           شوم؟ و چه وقت جزء خاشعان مـي         كه چه وقت جزء متقيان مي     
شـوم؟ چـه وقـت نفـسم ازهـوي            شوم؟ و چه وقت زاهدترين مردم در دنيا مـي           صابرين مي 

  7»شود؟ وهوس باز داشته مي

                                                           
 .120ص  / 10 كنزالعمال، ج – 20ص  / 1 التبيان في آداب حمله القرآن، ج )1
 .109، تلبيس ابليس، ص 119ص  / 4 تفسير السمعاني، ج )2
 .2776/ 1 كنزالعمال، ج )3
 .باشند ولي كسي كه قادر به خواندن باشد اين كار براي او متصور نيست دن قرآن نمي يعني قادر به خوان)4
 .59 قاعده في فضائل القرآن شيخ االسالم ابن تيميه، ص )5
 .1/60 و تفسير طبري 1/39 تفسير قرطبي، )6
 .40 اخالق حمله القرآن ، ص )7
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خواننـد ولـي      ها مي   ها و بچه    اين قرآن را گاهي برده    «: گويد    مي)  اهللا  رحمه(حسن بصري 
 آن را  حـروف    انديشند ،   جز با پيروي از آن نمي      و به آيات آن   ... علمي به تأويل آن ندارند      

 مـن    «:گويـد    تا جايي كه يكـي از آنهـا مـي          ندنك   رعايت نمي  آن را و حدود    دنكن  حفظ نمي 
 آن را ي   در حالي كه به خدا قسم تمـام         ».ام حرفي از آن نيفتاده است       هتمامي قرآن را خواند   

و جـايي كـه يكـي از آنهـا      شـود  انداخته است چون قرآن در اخالق و رفتار او ديـده نمـي       
م و  يحكـ لم،  ا عـ  ،به خدا قسم كه اينها قـاري      ! ام  من فالن سوره را در واقع خوانده      : گويد    مي

اريان مثل اينها هستند؟ خداوند امثـال اينهـا را در ميـان مـردم     قچه وقت . پرهيزگار نيستند 

y7 ®  و در مورد اين آيه     .1نكندزياد   ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã 〈 )   رضـي اهللا   ( از عايـشه   )4/ قلـم
كـه اخـالق وي اخـالق       «:  چگونه بوده اسـت؟ جـواب داد       اخالق پيامبر  سؤال شد ) عنها

» .2شـد   شد و با خشنودي آن، خـشنود مـي          ، با عصبانيت قرآن عصباني مي      است قرآني بوده 
 ابـي   ». اين پسرم قرآن را حفظ كرده است       «: آمد و گفت     الدرداء  ابيمردي با پسرش نزد     

 خداوندا وي را ببخش، چونكه او قرآن را حفظ كرده و به آن گوش فراداده                «:الدرداء گفت   
 اي جماعـت  «:گويـد    كه مي است روايت شده  و از حذيفه  . 3»و از آن اطاعت كرده است     

گر به طرف راست و چـپ برويـد در گمراهـي            كنيد، ا قاريان، فقط در جهت مستقيم حركت       
  4».آشكاري هستيد

  
  مفهوم اجراي اين هدف و كيفيت آن: مسأله دوم 

                                                           
 .2/420 سنن سعيد بن منصور، )1
 .6/575 فتح الباري ، ابن حجر،746 صحيح مسلم، )2
 .59 قاعده في فضائل القرآن، ابن تيميه، )3
 . صحيح بخاري، كتاب االحكام)4
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 درمقابـل  ، بخوانـد و بـه آن عمـل كنـد    نستن آن يا داواينكه قرآن را با نيت عمل به آن  
 از  و يـا  كاري امر شـده  درآن بهخواهد، آيا كند تا ببيند كه از آن چه مي       آيات آن درنگ مي   

 شود يا خطر فراگيـري      كه به وسيله آن آراسته مي     است   فضيلتي   يا در آن  . آن نهي شده است   
 قرآن همان دليل علمـي بـراي روشـن سـازي روح و              .ماند  است كه به وسيله آن برحذر مي      

  روح خـود را تربيـت و       ،آنزم است كه هر مسلماني به وسيله        الپس  . محافظت از آن است   
 ه نيت حل مشكالت يا اصالح عيوب بخواند و از تفسير ظـاهري آن              قرآن را ب   و.تهذيب كند 

مـسايل  خاطر بررسي و جتـسجوي     ه  ب.  آن را به كمك بطلبد      درمان بيماريها   براي  و بپرهيزد
  .قرآن بخواندمختلف 

هـا   ب يا در مجالت و روزنامهاوقتي كه ما براي درمان مشكالت تربيتي خود در فالن كت  
اما هر چند كه بعضي فايده هاي موقتي و تـدريجي داشـته             گرديم،   مي اي  يا كانالهاي ماهواره  

هر تربيتـي   در صورتي كه    ايم     با اين كار اين هدف مهم از اهداف قرآن را تعطيل كرده            باشد ، 
در حقيقت تربيـت نوجوانـان و   و. استكه به طور مستقيم مبتني بر قرآن نباشد تربيتي قاصر    

  .هاي مختلف از قرآن گرفته شده باشد ا روشها و شيوهجوانان بايستي به طور مستقيم و ب
هاي   كنيم، با دانشها و نظريه      دلبستگي پيدا مي  هاي آن     بعضي از ما وقتي كه به دنيا و فايده        

 نيـروي اداري و اقتـصادي در        كنيم كه سعادت، پيـروزي،        يشويم و فكر م      آزموده مي  غربي
، رفات خـود  صو براي اين ت   .  مي آوريم     توجيهات شديدي   براي اين كار   و.استآنها موجود   

  .ورزيم اي احتجاج مي به داليل عمده
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  خواندن قرآن به منظور مناجات خداوند: هدف سوم 
خداوند چيزي را به انـدازه      «:  شنيد كه فرمود      روايت شده كه از پيامبر     از ابوهريره 

  1».، نشنيده استكه قرآن را با صداي بلند خوانده صداي زيباي پيامبر 
خداوند گـوش شـنواتري دارد      «:  فرمود    روايت شده كه پيامبر    و از فضاله بن عبيد    

بـه آواز    هككند نسبت به شتري       براي كسي كه قرآن را با صداي بلند و صوت زيبا قرائت مي            
  2».دهد ساربان گوش فرا مي
  : و گفتم سؤال كردم ) رحمه اهللا(از سفيان ثوري: گويد  مي) رحمه اهللا(عبداهللا بن مبارك

ت چه چيزي را بايـد در قرائـت يـا نمـازش             خواهد نماز بخواند، ني     انسان وقتي كه مي   «
 روايـت   از بياضـي  . »3كند  نيت كند كه پروردگارش را مناجات مي      «:  گفت   »داشته باشد؟ 

خواندنـد و گـاهي صـداي          شد، در حالي كه آنها نماز مي       بر مردم وارد   شده كه رسول اهللا   
كنـد پـس      نمازگزار با پروردگارش راز و نيـاز مـي        «: سپس فرمود   . شد  ند مي قرائت آنها بل  

د و بعضي از شما صداي قرائتش را بـر صـداي ديگـري              يكن   كه چگونه راز و نياز مي      يدبنگر
فرنگـي   خـوانم تـره     از وقتـي كـه قـرآن مـي        «: گويـد     مـي ) رحمـه اهللا  (و قتاده » .4بلند نكند 

دهانهـاي شـما يكـي از راههـاي رسـيدن بـه             «: گويد   مي) رحمه اهللا (ابومالك» .5خورم  نمي
باز بيان كرده اسـت     و»يز نگه داريد     تم آن را توانيد     پس تا جايي كه مي     ،استخداوند متعال   

  6».ام خوانم، پياز نخورده  از موقعي كه قرآن مي« :كه
                                                           

 .545ص  / 1 صحيح مسلم، ج – 2743ص  / 6 صحيح بخاري، ج)1
 .425ص  / 1 سنن ابن ماجه، ج )2
 .92-1:  تعظيم قدر الصاله )3
 .4/344 مسند امام احمد )4
 .108التذكار / 55 فضائل ابي عبيد )5
 .1/278، الدررالمنثور، ج 55 فضائل القرآن، ابي عبيد )6
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خواند بايد اين هدف بزرگ را در نظـر داشـته             پس شخص مسلمان هنگامي كه قرآن مي      
آورد كـه خداونـد او را          وقتي كه به خـاطر مـي       . از خواندن قرآن احساس لذّت كند      د تا باش
 و خداونـد    خواند  كه او قرآن مي   و همچنين زماني     .دهد  بيند و به قرائت وي گوش فرا مي         مي

اگر يكي از ما تصوركند كه رئيس       . ندنك   مالئكه مقرب به او افتخار مي      گويد  را مدح و ثنا مي    
. كنـد    در اين قرائت تمام سعي خود را مـي         ،استناظر قرائت و تمجيد وي       پدر يا امير وي      ،

 دردسـت اوسـت،      به مالك ملوكي كه آسمانها و زمين و مابين آنها             ممكن است  پس چگونه 
  .كند نتوجه 

و خداوند به   است  كند كه خداوند را به طور مستقيم مخاطب قرار داده             قاري احساس مي  
كند، خداوند را تسبيح     به آيات تسبيح برخورد مي      كه  وقتي  و دهد  او گوش فرا مي   اين قرائت   

 آيـاتي   برد و هنگامي كه به      ميرسد، به خداوند پناه       گويد و هنگامي كه به آيات وعيد مي         مي
  .كند درخواست مياز او رسد،   مي دارند، درخواست و تمنّاكه مضمون

شـبي  «: گويـد   كه مي است روايت شده، همان معناي مناجات  آن چيزي كه از حذيفه    
 نماز خواندم، پس پيامبر با سوره بقره شروع كرد، من با خودم گفـتم كـه در                  همراه پيامبر 

 نيز سپري كرد گفتم كه در يك ركعت سوره بقره آن رارود، ولي پيامبر    آيه صدم به ركوع مي    
 عمران   آل ي  سورهكند ولي باز هم گذشت، سپس سورة نساء را شروع كرد و بعد                را تمام مي  

سـبحان  (رسـيد   خواند، هرگاه به آيات تسبيح مـي        را خواند به طوري كه آنها را به آرامي مي         
رسيد، اسـتعاذه   كرد و اگر به آيات تعوذ مي رسيد، دعا مي گفت و اگر به آيات دعا مي      مي) اهللا
  1».كرد مي

                                                           
 .3/225 سنن النسائي، ج – 1/536 صحيح مسلم، ج )1
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آورد،   ه هـوش مـي     كه بنده را ب    استاي    مناجات با قرآن اينگونه است، يعني قرائت زنده       
د؟ و بـه چـه      ده   با قرائتش چه كسي را مخاطب قرار مي        خواند؟    خواند؟ چرا مي    چگونه مي 

 هميـشه  و. بايستي در اين قرائت خود تعظيم و تقديس را رعايت كند      چيز آن نيازمند است؟     
 فقـط از    آن را به ياد داشته باشد، وقتي كه به صفتي از صفتهاي پيـروزي و سـعادت رسـيد                  

 و هنگامي كه به يكي از صفات بدبختي و شكست و ناكامي رسيد، از               بخواهدخداوند متعال   
  .شرّ آنها به خداوند پناه ببرد

بنابراين تربيت روح براساس اين هدف مراقبت خداوند متعال را در زمان فعاليت بيـشتر               
  .كند و مانعي در برابر شكست و ضعف خواهد بود مي

، قلبـت را هنگـام      ه خواستي از قـرآن نفـع ببـري        وقتي ك «: گويد    مي) رحمه اهللا (ابن قيم 
 كـسي كـه او را        بده و آگـاه بـاش كـه         با آن موافق كن و به آن گوش فرا         تالوت و شنيدن    
 و قرآن خطابي است     استخداوند سبحان   كني،    دهي و به آيات او تكلم مي        مخاطب قرار مي  

  1».از جانب او كه بر زبان رسولش جاري شده است
  
  فايده

 نهفتـه  ، كـه در ايـن سـخن    شته باش كه در مناجات قرآن پنج معني جمع شـده         به ياد دا  
 يـراك ) : ر. ( دارد )حـب (خداوند هنگام قرائت قـرآن تـو را دوسـت         ) : ح) (حرس مع (است

خداوند () : ميم.) (شنود  خداوند حرفهاي تو را مي     (يسمعك) : سين.) (بيند  خداوند تو را مي   (
 پس هنگام خوانـدن قـرآن،       ).كند   مي عطاخداوند به تو    (: ) عين. ()گويد   مي مدح و ثنا  تو را   

  .اين معاني را به ياد داشته باش و نگذار كه از دست تو بروند

                                                           
 .1 الفوائد، )1
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  خواندن قرآن به نيت ثواب: هدف چهارم 

در مترتب شدن ثواب بر خواندن قرآن، نصوص زيادي آمده است كه بعـضي از آنهـا را                  
:  فرمـود     روايت شده كه پيامبر     از ابن مسعود   .كنيم  جهت يادآوري اين امر مهم ذكر مي      

گويم كـه     نمي.  برابر ثواب دارد   برد كه ده    اي مي   هركس يك حرف از قرآن را بخواند حسنه       «
 همچنين» .1 بلكه الف يك حرف، الم يك حرف و ميم يك حرف است            ،م يك حرف است   ال

گرانبها را براي شما به     من دو چيز    «:  فرمود    كه پيامبر   است  روايت شده  از زيد بن ارقم   
يكي از آنها كتاب خداوند عزوجل و ريسمان الهي اسـت كـسي كـه از آن                 : گذارم    جاي مي 

 و از ابوسـعيدخدري   » .2 رها كند، گمـراه اسـت      آن را پيروي كند هدايت يافته و كسي كه        
كتاب خداوند، ريسمان الهي است كه از آسمان بـه زمـين            «:  فرمود   روايت شده كه پيامبر   

  3».شيده شده استك
 دو مـرد    پيامبر«: گويد     كه مي   است روايت شده ) رضي اهللا عنهما  (و از جابر بن عبداهللا    

و سـپس   ) كه آنها را در يـك قبـر بگـذارد         (از شهداي جنگ را با هم در يك پارچه پيچيد           
كدام يك بيشتر قرآن خوانده؟ وقتي كه به يكي از آنهـا اشـاره شـد، وي را در قبـر                 : فرمود  
:  فرمـود     كـه، پيـامبر     اسـت    روايت شـده  ) رضي اهللا عنها  (و از عايشه  » .4تر گذاشت جلو

                                                           
 .باشد گويد كه حديث حسن و صحيح مي  ترمذي آن را روايت كرده و مي)1
 .1873ص  / 4 صحيح مسلم، ج )2
 .5/663 سنن ترمذي، )3
 .3/196ن ابي داود  سن– 1/450 صحيح بخاري، )4
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خواند و در   همراه مالئكه مكرم است و كسي كه قرآن را مي،كسي كه در قرآن مهارت دارد    «
  1 ».افتد، دو اجر دارد آن به سختي و مشقت مي

ما كـسي اسـت     بهترين ش «:  فرمود    كه پيامبر   است  روايت شده  و از حضرت عثمان   
 كـه پيـامبر   است   روايت شده    و از ابوهريره  » .2 تعليم بدهد  آن را كه قرآن را بياموزد و      

آن  بخوانيد و به ديگران بياموزيد و مثَل قرآن براي كـسي كـه               قرآن را ياد بگيريد،   «: فرمود  
كنـد و     اي است پر از عطر خوشبو، كه در هر جايي عطرافـشاني مـي               خواند مثل كيسه     مي را

خوابد در حـالي كـه قـرآن در بـاطنش اسـت مثـل           گيرد و مي    مثل كسي كه قرآن را ياد مي      
 كـه    است    روايت شده  و از ابوامامه  » .3اي است دربسته كه درون آن عطر قرار دارد          كيسه
قرآن بخوانيد كه در روز قيامـت شـفيع پيـروانش           «: گفت     شنيدم كه مي   گويد از پيامبر    مي

:  فرمـود    كه پيـامبر  است  روايت شده   ) رضي اهللا عنهما  (اهللا بن عمر  و از عبد  » .4خواهد بود 
شـود و از   روزه مانع خوردن غـذا مـي  . روزه و قرآن در روز قيامت شفيع بنده خواهند بود «

و خواندن  . شود  كند، پس به وسيله آن در روز شفاعت مي          شهوات در طي روز جلوگيري مي     
و از  » .5شـود    در شـب شـفاعت مـي       نپس به وسيله آ   . شود  قرآن مانع خواب شبانگاهي مي    

  امـام   آن راقرآن شافع و مشفع است، كـسي كـه      «:  فرمود   كه پيامبر  روايت شده    جابر
 ، پشت سـر بيانـدازد     آن را كند و كسي كه        وي را به سوي بهشت رهبري مي       ،خود قرار دهد  

  6».كند وي را به طرف جهنّم هدايت مي
                                                           

 .1/549 و صحيح مسلم 4/1882 صحيح بخاري، )1
 .2/70 سنن ابي داود – 4/1919 صحيح بخاري، )2
 .5/156 سنن ترمذي، )3
 .2/395، سنن بيهقي، 1/552 صحيح مسلم )4
 ... . و 2/174 مسنداحمد بن حنبل، )5
 .1/331 صحيح ابن حبان، )6
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 در  آن را قـرآن و اهـل      «:  فرمود    كه پيامبر   است  روايت شده  و از نواس بن سمعان    
  1».اند ورند همان كساني كه به قرآن در دنيا عمل كردهآ آخرت مي

كـسي كـه چيـزي از قـرآن را          «:  فرمود    كه پيامبر   است  روايت شده   از ابن عباس  
گويد كه پيـامبرِ       مي و حضرت عمر  » .2ماند  اي ويران شده مي     حفظ نداشته باشد مثل خانه    

اي را پـست      لندمرتبـه و عـده    خداوند به وسيلة اين كتـاب اقـوامي را ب         «: فرمايد     مي شما
مؤمني كـه قـرآن     «:  فرمود   كه پيامبر است   روايت شده     از ابوموسي اشعري   » .3كند  مي
خواند، مثل ليمويي است كه طعم و بـوي آن خيلـي خـوب اسـت و مـؤمني كـه قـرآن                         مي
و منـافقي كـه قـرآن       . خواند مثل خرمايي است كه بويي ندارد و طعم آن شـيرين اسـت               نمي
و منـافقي كـه قـرآن       . اسـت كه بوي آن خوب ولي طعمش تلخ        است  د مثل ريحان    خوان  مي
 و از ابوهريره  » .4استنيز تلخ   آن  خواند مثل خيار تلخي است كه بويي ندارد و طعم            نمي

هـاي خداونـد جمـع        گروهي از مردم كه در يكي از خانه       «:  فرمود   روايت شده كه پيامبر   
كنند، خداوند آرامش را بر آنها نازل كرده و   تدريس مياآن ر يا  اند و قرآن را تالوت و   شده

كساني را كـه بـا       شوند و   كند و مالئكه دور آنها جمع مي        رحمت خود را شامل حال آنها مي      
روايت شـده   ) رضي اهللا عنهما  ( از عبداهللا بن مسعود    » .5كنند  آنها هستند براي خداوند ذكر مي     

 شـود  كسي كه خوشحال مي«:  فرمود  ه پيامبر ك.) رسد  به صورتي كه حديث به پيامبر مي      (
: گويـد      مـي  و ابن عبـاس   » .6 پس بايد قرآن بخواند    او را دوست بدارند؛   خدا و پيامبرش    

                                                           
 .5/160 سنن ترمذي – 1/554 صحيح مسلم، )1
 .1/223 سند امام احمد – 5/177 سنن ترمذي )2
 .1/79 سنن ابن ماجه – 559ص  / 1 صحيح مسلم، ج )3
 .5/150 سنن ترمذي – 4/259 سنن ابي داود، ج – 1/549 صحيح مسلم، ج – 2070 / 5 صحيح بخاري، ج )4
 .71ص  / 2 سنن ابي داود، ج )5
 .1/288 الترغيب، ابن شاهين، )6
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اگر حامالن قرآن حقّ آن را ادا كنند و آنچه را كه الزمه آن است انجام دهند، يقيناً خداوند                   «
  مـي خواهند، خداوند از آنها خـشمگين آنها را دوست دارد ولي اگر از قرآن امور دنيوي را ب    

ايـن  «: گويـد      كه مـي    است  روايت شده   از ابن مسعود   » .1دهد   و به آنها اهميتي نمي     ودش
مـن چيـزي را     چـون   . توانيد از آن بهره بگيريد      قرآن ميهماني خداوند است، تا جايي كه مي       

قلبي كه چيزي از قـرآن      و  . اي چيزي از قرآن خوانده نشود        در خانه  دانم كه   بدتر از اين نمي   
  2».ماند كه كسي در آن ساكن نيست اي ويرانه مي در آن نباشد مثل خانه

 آن را كنيـد و   پرآن را  در اين قلبها ظرفهايي هستند، پس با قرآن          «:گويد    و همچنين مي  
  3». نكنيدبا چيز ديگري پر

 خيـر و بركـت      شود، خداوند   اي كه در آن قرآن تالوت مي        خانه«: گويد     مي  ابوهريره
و . شـوند   كنند و شياطين از آن خارج مـي         د و مالئكه در آن حضور پيدا مي       كن   زياد مي  آن را 
گيـرد و خيـر و        شود خداوند بر اهل آن خانه سخت مـي          اي كه در آن قرآن تالوت نمي        خانه

» .4رونـد   مالئكه از آن بيرون مي  يابد و شياطين در آن حضور مي يابند           يبركت آن كاهش م   
حـث از   تصميم گرفتم كه اين ب    به اين دليل    و  ارده در اين مورد خيلي زياد است        صوص و و ن 

رائـت قـرآن را اسـتحكام بخـشيده          تا هدفي از اهداف ق     يك طرف خالي از نصوص نباشد،     
مهمتر تا چيزهاي   . كسي كه خواهان توسعه است، بايستي به كتابهاي سنّت مراجعه كند          . باشم

اي از دريا بود و        و آنچه را كه من در اينجا ذكر كردم قطره          شت كند  از آنها بردا   و گرانبهاتري 
  .استخداوند متعال هدايتگر انسانها به راه راست 

                                                           
 .1/20،  تفسير قرطبي)1
 .3173/  سنن دارمي )2
 .126ص  / 6 مصنف ابن ابي شيبه، ج )3
 .273ص  / 1 الزهد، ابن مبارك، ج )4
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  خواندن قرآن به نيت شفا يافتن: هدف پنجم 

  : فرمايد  خداوند متعال مي

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä3 ø? u™ !$ y_ ×π sà Ïã öθ ¨Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ Ö™ !$ x Ï© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰ Á9 $# “ Y‰ èδ uρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ 

t⎦⎫ÏΨÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 〈 ) 57/ يونس(    
از سوي پروردگارتان براي شما انـدرزي و درمـاني بـراي چيزهـايي كـه در                 ! اي مردمان «

  ».ها است، آمده است و هدايت و رحمت براي مؤمنان است سينه

® ãΑ Íi” t∴ çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ# u™ ö à) ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö™ !$ x Ï© ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Í“ tƒ t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# ω Î) # Y‘$ |¡ yz 〈 
    )82/ إسراء (
فرستيم كـه مايـة بهبـودي و رحمـت مؤمنـان اسـت ولـي بـر          ما آياتي از قرآن را فرو مي    «

  ».افزايد ستمگران جز زيان نمي
  : فرمايد  و خداوند متعال مي

® ö≅ è% uθ èδ š⎥⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ” Y‰ èδ Ö™ !$ x Ï© uρ ( š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u™ Ö ø% uρ uθ èδ uρ 

óΟÎγ øŠ n= tæ ‘̧ϑ tã  4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ⎯ÏΒ  ¤β% s3¨Β 7‰‹Ïè t/ 〈 ) 44/ فصلت(    
بگو قرآن براي مؤمنان ماية راهنمايي و بهبودي است و اما براي غيرمؤمنان كري گوشهاي               «

  ».شوند  كه از دور صدا زده ميان كساني هستندآن. استي آنان رايشان و كو
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و . 1اسـت هـا      شهوات و وسوسه   ،   قلبها از انواع بيماريهاي شبهه    دهندة   بنابراين قرآن شفا  
پس هنگامي كه بنده مطيع خدا اين هدف را فراهم كرد، دو            . استشفاي بيماريهاي جسماني    

ي و ديگري شفاي مـادي و        معنوي و روح   ، شفاي علمي  اول؛:شود    شفا براي وي حاصل مي    
 كـه    است  روايت شده  رت علي ضاز ح . شوند   كه اينها به اذن خداوند حاصل مي       ،جسماني
روايـت  ) رضي اهللا عنها  (و از حضرت عايشه   » .2استبهترين داروها قرآن    «:  فرمود   پيامبر
كـرد، پـس     بر او وارد شد، در حالي كه زني داشت او را معالجـه مـي            كه پيامبر   است شده

شفا و درمان به وسيله قـرآن بـا دو          »  .3به وسيله كتاب خدا معالجه كن     را  او  «: يامبر گفت   پ
ت شـف           خواندن قرآن، به خصوص   : اول  : ود  ش  چيز حاصل مي   ا در نيمه شب و همراه بـا نيـ .

، داراي  اسـت  پس آب دهاني كه ناشي از تالوت قرآن كريم           .دوم؛ دعا كردن به وسيله قرآن     
، كه معجون هيچ گياهي يا هيچ       است صحت و سالمتي     ادابي ،    ش در قوت،   اثري بسيار قوي    

كنم كسي كه اثر دميدن به وسيلة آيات را در شـفا              و فكر نمي  . رسد  داروي تركيبي به آن نمي    
 در حالي كه بـراي      تواند آن را انكار كند      ولي هر كس نمي   . اشدو درمان انكار كند، مسلمان ب     

  . فراهم آورده استآن راو وسايل  كه اسباب هر كسي ممكن است، يعني كسي
 كـه   ،تر آن است كه ما در ارتباط با قرآن به طور مستقيم از آن بهره بگيـريم                  پس شايسته 

اين امر براي هر كسي كه در ارتباط خود صداقت و جـديت داشـته باشـد، ممكـن و سـهل                      
و در ارتبـاط مـستقيم بـا        هايي را قرار داديم       اما هنگامي كه ميان خود و قرآن واسطه       . است

                                                           
زدايـد و     و غـم و انـدوه را مـي        . باشـد    همانا اجراي كليدهاي تدبر قرآن از قويترين داروهاي قطع وسوسه مي           )1

گيرد و سالمت روحي با تمـام معـاني           رام مي يابندو قلبهايشان آ    گاهي بسياري از مردم به وسيله آن هدايت مي        
 .شود آن بر ايشان حاصل مي

 .4/931 مجموع احاديث صحيح، )2
 .1/343، موارد الظمĤن، 13/464 صحيح ابن حبان، )3
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 بـه مـصيبتي      شخصي  هنگامي كه  دبيني  مي. ايم  قرآن اهمال ورزيديم خيلي دچار حرمان شده      
 طي كرده و در پـي قاريـان و          شود، تمامي سرزمينها را     شود يا وقتي كه مريض مي       دچار مي 
ن كاري  تر و آسانتر از آ      خيلي راحت خواندن قران براي شفا     داند كه     گردد و نمي    ن مي معالجا

چون خداوند متعال و سبحان آنگاه كه ما را بـا سـختيها و مـصيبتها                . دهد  است كه انجام مي   
كـه   همچنـان . خواهد كـه بـه درگـاه وي تـضرع و گريـه و زاري كنـيم                  آزمايد از ما مي     مي
  :فرمايد  مي

® ô‰ s)s9 uρ Νßγ≈ tΡ õ‹yz r& É># x‹ yè ø9$$ Î/ $ yϑ sù  (#θ çΡ% s3 tG ó™ $# öΝ ÎκÍh5 uÏ9  $ tΒ uρ tβθ ãã §|Ø tG tƒ 〈 )  76/ مؤمنون(    
ا آنـان در برابـر پروردگارشـان نـه سـر فـرود                  ما ايشان را به عذاب گرفتار مي      « سازيم امـ
  ».كند برند و نه تضرع و زاري مي آورند و كرنش مي مي

  :  خداوند متعال مي فرمايد 

® ô‰ s) s9 uρ !$ uΖ ù= y™ ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒ é& ⎯ ÏiΒ y7 Ï= ö6 s% Ο ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r' sù Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $$ Î/ Ï™ !# § œØ9 $# uρ öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãã §|ØtG tƒ 〈 ) انعام
 /42(    
آنـان را بـه   . ايم گسيل داشته) پيامبران زيادي را(اند  ما به سوي ملتهائي كه پيش از تو بوده       «

تـا بلكـه خـشوع و خـضوع         . ايـم   سختيها و زيانها گرفتار و به شدائد و باليا دچار سـاخته           
  ».نمايند

قرآن يكي از مهمترين صورتهاي تذلل و تضرع در برابر خداوند متعـال      خواندن طوالني   
رآن از قـويترين     پس خواندن ق   كنيم  آن مشاهده مي  كه در نماز كسوف و غير        ، همچنان است

  .استمان و سالمتي سببها و راههاي در
اينجا جاي بسط اين كالم نيست و منظور از ذكر آن فقط اين بـود كـه قـاري قـرآن در                      

ـ          هنگام ق   . االترين درجـه تـأثير و نفـع برسـد    رائت اين امر مهم را در نظر داشته باشد تا به ب
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. ابن قيم مراجعه كنـد » طب نبوي « بيشتر بداند، بايد به كتاب        در اين باره   خواهد  كسي كه مي  
كه در آنجا به تفصيل اين مسأله را بررسي كرده و سخنان ارزشمندي در اين بـاب دارد كـه                    

  .لي از لطف نيستعه به آن خاجمرا
  



62 كليدهاي تدبر قرآن و پيروزي در زندگي

  مشغول شدن به قرآن: كليد سوم 
و تعدادي  . استي  ي كه داراي جايگاه واال    است قرآن   تدبراين يكي از مهمترين كليدهاي      

  : از جمله اين فرمودة خداوند . از نصوص در مورد اهميت آن آمده است

 ® z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹©9 $# ô‰¤f yγ tFsù ⎯ ÏµÎ/  Z' s#Ïù$ tΡ  y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7 sWyè ö7tƒ  y7š/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ  #YŠθ ßϑ øt ¤Χ 〈 ) 79/ إسراء (    
 برخيز و در آن نماز تهجد بخوان اين يك فريضة اضافي بـراي              بدر پاسي از شب از خوا     «

  ».ي برساندا باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده. توست
  : و اين فرموده خداوند 

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ω Î) Wξ‹ Ï= s% ∩⊄∪ ÿ… çµ x óÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Ï= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ôŠ Î— Ïµ ø‹ n= tã 

È≅ Ïo?u‘ uρ  tβ#u™ öà)ø9 $# ¸ξ‹ Ï?ö s?  ∩⊆∪  $ ¯ΡÎ)  ’ Å+ù= ãΖy™  y7 ø‹n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO 〈 ) 1-5/ مزمل(    
 نيمي از شب، يا كمـي       –بيدار بمان   ) از شب ( شب، جز اندكي     –! اي جامعه به خود پيچيده    «

 ما سخن سنگيني را بر تو       – يا بر نيمة آن بيفزا و قرآن را خيلي خوب بخوان             – بكاه   از نيمه 
  ».نازل خواهيم كرد

® (#θ Ý¡ øŠ s9 [™ !# uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í← !$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# öΝ èδ uρ tβρ ß‰ àf ó¡ o„ 

    )113/  آل عمران ( 〉
 در –ي از شـب  ، گروهي از اهل كتاب پابرجا هستند و در بخشهاي         سان نيستند آنان همه يك  «

  ».خوانند  آيات خدا را مي–اند  حالي كه به نماز ايستاده

® ô⎯ ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹ øt s† nο u ½z Fψ $# (#θ ã_ ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ 

“ Èθ tG ó¡ o„  t⎦⎪ Ï% ©!$#  tβθ ßϑ n= ÷è tƒ  t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ Ÿω  tβθßϑ n= ÷ètƒ  3  $ yϑ ¯ΡÎ) ã 2 x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# 〈 )  9/ زمر (    
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كنان و ايـستاده بـه طاعـت و           يا كسي كه در اوقات شب سجده      ) آيا شخص مشرك بهتر است    («
دگـار  و رحمت پرور  . دارد  آخرت به دور مي   ) عذاب(از  ) خويشتن را (شود و     عبادت مشغول مي  

دانند، برابر و يكسانند؟      دانند با كساني كه نمي      آيا كساني كه مي   : گردد؟ بگو     خود را خواستار مي   
  ».گيرند تنها خردمندان پند و اندرز مي

 مردي كه قرآن خداوند     حسد جز در دو مورد وجود ندارد؛      «: ه فرموده است ك   و پيامبر 
 در  آن را د به وي مالي داده اسـت و او           و مردي كه خداون    .خواند  اي شب و روز مي    نرا در اث  

  1».بخشد اثناي شب و روز مي
 كه خداوند بـه او      يابيم، كسي    خواندن قرآن، در مي    پس با مقايسه كلمات بخشيدن مال و      

  كسي است كه خداونـد مـالي را بـه او            در نمازهايش نخواند مثل    آن را قرآن داده است اگر     
 بـر آن     است  روايت شده   ديگر كه از ابوهريره    و حديث » .بخشد   نمي آن را داده است و او     

 بخوانيـد و بـه ديگـران        آن را قـرآن را يـاد بگيريـد و         «:  فرمـود    كند كه پيامبر    تأكيد مي 
اي است كـه پـر از عطـر           خواند مثل كيسه     مي آن را بياموزيد، چون مثل قرآن براي كسي كه        

گيرد و سپس  رآن را ياد ميكند و مثل كسي كه ق    و بوي آن به هر جايي عطرافشاني مي        است
ماند كه درون آن عطر       اي در بسته مي     خوابد در حالي كه قرآن را در باطن دارد مثل كيسه            مي

  2».قرار دارد
 كسي كه خداوند بـه وي قـرآن را داده اسـت در         كه اگر  كند  اين حديث داللت بر اين مي     

آن ه عطري را بخـرد و       حالي كه او بخوابد و به خواندن آن مشغول نشود، مثل كسي است ك             
 بيـان    نيز  حديث آينده هدف از خواندن قرآن را       . نگه دارد و از آن استفاده نكند       سربسته   را
شـود و      قرآن مشغول مـي     خواندن   كند و همچنين علّت و تفاوت اصلي ميان كسي كه به            مي

                                                           
 .330ص  / 4 سنن ترمذي، ج - 559ص  / 1 صحيح مسلم، ج – 369ص  / 1 صحيح بخاري، ج )1
 .5/499  صحيح ابن حبان،– 5/156 سنن ترمذي، ج )2
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روايت ) ارضي اهللا عنهم  (از ابن عمر   .كند  شود، را بيان مي      آن مشغول نمي    خواندن كسي كه به  
 شب و روز بخوانيد تا شـما        آن را اگر صاحب قرآن شديد،     «:  فرمود    كه پيامبر   است شده

ايـن حـديث    » .1كنـد    نخوانيد صاحب قرآن شما را فراموش مـي        آن را را به ياد آورد و اگر       
 چونكـه  ،مي باشـد است بهره گرفتن از آن  كه  قرآنتدبرهمان شاه بيت قصيده و سنگ پايه       

، استشود و هميشه و در همه حال در قلب حاضر              آوردن آيات قرآن كريم مي     باعث به ياد  
موقعيتهاي سخت زندگي، موقعيتهاي آشفتگي و سردرگمي، موقعيتهـايي كـه             در به خصوص 

 پس كسي كه در اثناي شب و روز به خواندن قـرآن مـشغول               ،شود  در آن انسان آزموده مي    
 و هميـشه    استقرآن   اين شخص ناظر     يرد ، گ   حاضر،  سريع و محكم مي      آن را شود، جواب   

ولي كسي كه در استفاده از      . استترين شرايط قوي و صبور        آرام و مطمئن و حتي در سخت      
و ايـن آيـه   . رسـد  رود و به نتيجه نمي روي كند، خيلي زود از بين مي       اين هدف و كليد زياده    
  . كند قرآن بر آن داللت مي

 ® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Ïο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9   )153/ بقره ( 〉 #$
ايد، با بردباري و نماز خواندن از خدا كمك بگيريـد، و خـدا بـا               اي كساني كه ايمان آورده    «

  ».بردباران است
اين براي كسي    و   است تدبر و ابزار علم قرائت همراه با        استصبر همان ثمره و بهره علم       

 به اين دليل خداوند متعال ميـان آنهـا          . شود  خواند، حاصل مي    مازهايش مي كه قرآن را در ن    
برد    به نماز پناه مي     هنگامي كه مشكلي برايش پيش مي آمد         پيامبر. كند  نزديكي ايجاد مي  

پس كسي كه بر اساس اين هـدف        . كرد  و مثل نماز كسوف قرائت قرآن را در آن طوالني مي          
گرفتن از قرآن براي وي در زندگي آسـان           بهره) مخصوصاً از زمان بچگي   (ربيت شده باشد    ت

                                                           
 35ص  / 2 مسند احمد بن حنبل، ج – 544ص / 1 صحيح مسلم، ج )1
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 سـختيهاي زنـدگي در تنگنـا    اما كسي كه براساس آن تربيت نـشده باشـد، هنگـام         . شود  مي
اجتماع قرآن و نماز ممكن اسـت كـه   . شود  و زندگي در هنگام ضعف بر او ضايع مي         افتد مي

دروژن باشد از آنجايي كه از تركيب آنها آبي كه ماية حيات جسم         شبيه اجتماع اكسيژن با هي    
 آبي كه مايـة حيـات قلـب و صـحت و            ،پس از اجتماع قرآن و نماز     . يدآ دست مي ه  است، ب 

شـود، تعجـب    بنابراين از فضلي كه بر تمامي اينها مترتب مي. شود ، حاصل مياستقوت آن   
كسي كـه   «:  فرمود    كه پيامبر   است   وايت شده ر) رضي اهللا عنهما  (از عبداهللا بن عمر   . نكنيد

ده آيه را بخواند از جمله غافلين نيست و كسي كه صد آيه را بخوانـد، از جملـه پارسـايان                     
  1».است و كسي كه هزار آيه بخواند، از جمله توانگران است

 را جهـت تبـرك بـه مـردم          ) آيـه  1002همراه بـا سـوره فاتحـه        ( آيه   995آيا كسي كه    
  روايـت شـده    شـود؟ و از ابـوهريره        بخواند، چه مي   آن را  هر مسلماني شبانه     آموزد و   مي

 شـتر آيا يكي از شما دوست دارد كه هرگاه به خانه بازگشت سه              «: فرمود  كه پيامبر  است
 آيه را در نمازش براي اهل خانـه         سه  پس  : فرمود  : بله  : چاق و بزرگ داشته باشد؟ گفتند       

  2».است بزرگ  چاق وشتر 3بخواند، بهتر از 
 هنگـام نمـاز     ،كنـد كـه بنـده        عالوه بر آنچه كه قبالً ذكر شد نصوصي بر آن داللت مـي            

اي از او قبـول        بـه گونـه    آن را شـود و خداونـد        خواندن بيشتر به خداوند متعال نزديك مي      
اي مردم اگر يكـي  «:  فرمود  كه پيامبر است روايت شدهديثي كه از انسحكند مثل    مي

كند و پروردگارش بين      حال نماز خواندن بود، پس او با پروردگارش مناجات مي         از شما در    
وقتـي يكـي   «:  فرمود  كه پيامبر استروايت شده  و از ابوهريره  » .3او و قبله قرار دارد    

                                                           
 .1/172 موارد الظمان – 2/181 صحيح ابن خزيمه – 6/310 صحيح ابن حبان )1
 .2/396 مسند احمد بن حنبل – 2/523 سنن الدارمي – 2/1243 سنن ابن ماجه – 552 / 1 صحيح مسلم ج )2
 .2/396 مسند احمد بن حنبل – 2/523 سنن الدارمي – 1/191ئي الكبري  سنن النسا– 1/406 صحيح بخاري )3
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از شما در نماز بود، آب دهانش را به مقابل خود نياندازد، چـون در آنجـا بـا خـدا روبـرو                       
  1».شود مي

آيا آن مـرد دسـتش را بـر        «: گفتم  ) رحمه اهللا (گويد كه به عطاء     مي) هللارحمه ا (ابن جريح 
نه، گفتم براي اينكـه پروردگـارش را مناجـات كنـد؟            : بيني يا لباسش قرار داده بود؟ گفت        

بـه مـا رسـيده    «: گفت ) رحمه اهللا(عطاء» 2بله و دوست داشتم كه دهانش را نپوشاند    : گفت  
؟ به من توجه كن اي انسان چـون مـن از            كني  ا توجه مي  به كج : فرمايد    است كه خداوند مي   

 از  مـاز، انـسان   و اگـر در قرائـت داخـل ن        » .3كني، بهتر هستم    مي هر كسي كه تو بدان توجه     
شـخص نمـازگزار    . ، همـين كـافي اسـت      بپزهيزد براي نتيجه  ها و كارهاي لهو و لعب         مشغله

اه كردن به اين طـرف و آن        گفتن و حركت غير الزم و نگ      هنگامي كه داخل نماز شد، سخن       
 و حواس او را جمع  است و تفكر به وي كمك كردهتدبر نپس اي . استطرف براي او حرام     

و همچنين كساني كه اطراف وي هستند هنگام نماز او را مشغول نكرده و نمـاز وي                 . كند  مي
  .كنند را قطع نمي

  

                                                           
 .2/415 مسند احمد بن حنبل – 1/390 صحيح مسلم )1
 .1/190 تعظيم قدرالصالة )2
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  قرائت بايد هنگام شب باشد: كليد چهارم 
خاطر سپردن است و حافظه انسان      ه   بهترين وقت براي ب    ،اهان سحرگ شب و به خصوص   

بـه  ) هنگـام نـزوالت الهـي     (به علت آرامش و سكوت و همچنين به سبب بركت آن وقـت              
پـس هـر    . شـود   و درهاي آسمان در هنگام سحر گشوده مـي        . رسد  باالترين درجه خود مي   

 بـه يـاد     آن را بتـواني   خواهي به حافظه بسپاري به طوري كه در طول روز             چيزي را كه مي   
 گاهي مردمان دنيا مخصوصاً سياستمداران و       .  حفظ كني  آن را بياوري، بايد در هنگام سحر      

 و  پرونده هـا اي كه تعدادي از آنها به     به گونه  كنند،  قت استفاده مي  اقتصاددانان غربي از اين و    
ليل تـصممياتي   كنند و به اين د       معامالت و اوراق خود در اين وقت رسيدگي مي          ها،   حساب
پس اهل قرآن و كساني كه به آخرت تعلق دارند، بهتر        . آيد  گيرند، درست از آب درمي      كه مي 

 تـاريخي   و يكي از حقايق   . است كه از اين فرصت براي تثبيت علم و ايمانشان استفاده كنند           
 و در مورد آن تأمل شود همان رابطـه ميـان قـوت مـسلمانان بـا             كه شايسته است تدريس     

يـابيم كـه پيروزيهـاي      در خالل اين تأمالت در مي     . استال آنها به قرآن در شبانگاهان       اشتغ
  .شدند توصيف مي) راهبان شب و اسبهاي روز(مسلمانان هنگامي بود كه لشكريان آنها به 

 ، اسـت  قـرآن     در تدبر يكي از كليدهاي     كند و   واندن شبانه قرآن داللت مي     آنچه كه بر خ   
   : تعال مي باشداين فرموده خداوند م

® z⎯ ÏΒ uρ È≅ ø‹©9 $# ô‰¤f yγ tFsù ⎯ ÏµÎ/  Z' s#Ïù$ tΡ  y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7 sWyè ö7tƒ  y7š/ u‘ $ YΒ$ s) tΒ  #YŠθ ßϑ øt ¤Χ 〈 ) 79/ اسراء(    
در پاسي از شب از خواب برخيز و در آن نماز تهجد بخوان اين يك فريضة اضافي بـراي                   «

  ».انداي برس توست، باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده

® ¨β Î) sπ y∞Ï©$ tΡ È≅ ø‹©9 $# }‘ Ïδ  ‘‰x© r& $ Z↔ ôÛ uρ ãΠuθ ø% r& uρ ¸ξ‹ Ï% 〈 ) 6/ مزمل(    
  ».تر و پابرجاتر است درست) آن(عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر و اقوال «
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 و ابن حجـر در مـورد   ».تر اين است كه قرآن را بفهمي    شايسته«: گويد     مي ابن عباس 
 حضور  ،منظور از تالوت  «: گويد     در شبهاي رمضان مي     توسط جبرئيل  آموزش پيامبر 

دينـي و   ها و عوارض       و در روز مشغله    چون كه شب محل نظر است     . استقلب و فهم قرآن     
  : فرمايد   خداوند متعال مي» .دنيوي ديگري وجود دارد

 ® (#θ Ý¡ øŠ s9 [™ !# uθ y™ 3 ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í← !$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ# u™ «! $# u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# öΝ èδ uρ tβρ ß‰ àf ó¡ o„ 

    )113/  آل عمران ( 〉
در حالي  ( از شب    يآنان همه يكسان نيستند، گروهي از اهل كتاب پابرجايند و در بخشهاي           «

  »خوانند آيات خدا را مي) .اند تادهسكه به نماز اي

® ô⎯ ¨Β r& uθ èδ ìM ÏΖ≈ s% u™ !$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹ øt s† nο u ½z Fψ $# (#θ ã_ ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅ yδ 

“ Èθ tG ó¡ o„  t⎦⎪ Ï% ©!$#  tβθ ßϑ n= ÷è tƒ  t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ Ÿω  tβθßϑ n= ÷ètƒ  3  $ yϑ ¯ΡÎ) ã 2 x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# 〈 )  9/ زمر (    
كنان و ايـستاده بـه        يا كسي كه در اوقات شب سجده      )  شخص مشركي بهتر است    نآيا چني («
دارد و رحمـت پروردگـار        آخرت به دور مي   ) عذاب(شود و از      عت و عبادت مشغول مي    طا

داننـد برابـر و       بـا كـساني كـه نمـي       داننـد     گردد؟ بگو آيا كساني كه مي       خود را خواستار مي   
  ».گيرند يكسانند، تنها خردمندان پند و اندرز مي

ـ      «:گويد     مي )رضي اهللا عنهما  ( حسن بن علي     هـايي از     رآن را نامـه   اگر پيشينيان شـما ق
 آن راكردنـد و در روز   مـي  تـدبر ديدند، به اين دليـل شـبانه در آن      جانب پروردگارشان مي  

رضـي اهللا   ( ابـن عمـر    همچنـين و. اسـت  شبانه   تدبرو شاهد سخن وي،     » .1كردند  بررسي مي 
ه و بـا صـداي بلنـد    كاهـد؛ تهجـد شـبان    اولين چيزي كه از عبادت مـي «: فرمايد   مي) عنهما

                                                           
 .1/29 التبيان في آداب حمله القرآن )1
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كند     نقل مي )  اهللا  رحمه(از شيخ شنقيطي  ) رحمه اهللا (شيخ عطيه سالم  »  .1استواندن قرآن در  خ
شـود    شود و حفظ آن آسان نمي       ها ثبت نمي    قرآن در سينه  : گفت    از شيخ شنيدم كه مي    «: كه  

و سـري   » .2شود مگر اينكه در وسط شب به خواندن آن مشغول شـود             و فهم آن راحت نمي    
شـوند، مـشاهده      د زيادي را كه در تاريكي شب وارد مـي         فواي«: گويد    ي م )رحمه اهللا (سقطي
شايسته است كه اعتنا و توجه شـخص بـه خوانـدن            «: فرمايد    مي) رحمه اهللا (نووي» .3كردم

چون احاديث و آثار در اين مورد خيلـي زيـاد           . قرآن در شب و نمازهاي شبانه بيشتر باشد       
و . اسـت كه جمع كننده قلبها       چون ،ح داده شده  و فقط نماز شب و خواندن قرآن ترجي       . است

و كارهـاي   و از ريـا     . اسـت به دور از مشاغل و لهو و لعب و تصرفات و نيازمنديهاي ديگر              
 عالوه بر آن در شرع نيز در مورد نزول خيرات در شـب مثالهـايي                . ماند  بيهوده محفوظ مي  

  4». كه شبانه بودوجود دارد مانند اسراء پيامبر
خوابد و حزبي   كسي كه ب  «:  فرمود    كه پيامبر   است  روايت شده  بن خطاب و از عمر    

 ميان نماز صبح و نماز ظهر بخواند، براي وي ثواب قرائـت             آن را  سپس   از قرآن را نخواند،     
واندن حزبي قرآن بايد شبانه     و اين داللت آشكاري است بر اينكه خ       » .5شود  شبانه نوشته مي  

قـضا كنـد،    آن را  روز  صورتي كـه در  در در شب بخواند، راآن  و هنگامي كه نتواند     باشد،
 در  )رحمه اهللا (بركرز بن وبره  «: گويد    مي) رحمه اهللا (د جعفري   ابوداو. گيرد  همان ثواب را مي   

گفتم چه چيزي تو را به گريه انداختـه اسـت؟           . كرد  اش وارد شدم و او داشت گريه مي         خانه

                                                           
 .1/111 خلق افعال العباد )1
 .3/ مقدمه اضواء البيان )2
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 نتوانستم داخل خانه بشوم و ديـشب از         اط بلند بود،    بسته بود و ديوار حي     ام  در خانه : گفت  
  1». اين گناهي است كه بر من عارض شده است يك حزب قرآن محروم شدم، خواندن

پس آبيـاري گياهـان در برابـر        . استخواندن قرآن براي قلب مثل آبياري براي گياهان         
نگامي كـه    ه حرارت اثر آب را كم كرده، به خصوص        چون اين    ستيحرارت آفتاب خوب ن   

ن قرآن اگر كم و در طول روز يعني هنگام           همچنين خواند  . كند   بخار مي  آن را آب كم باشد،    
اثـري در قلـب    شود بخار شده و ها باشد، آن معاني كه بر قلب وارد مي   و ناراحتي  مشغله ها 

خـوانم ولـي از آن        من بيشتر قرآن مي   : گويند     و اين جواب سؤال كساني است كه مي        ندارد،
شـود كـه    خواند؟ روشن مـي  پرسي كه چه وقت قرآن مي شوم؟ پس وقتي از او مي     ثر نمي متأ

و بـراي بـه دسـت       . استهاي وي در طول روز  و هنگام مشكالت وگرفتاريها            تمام قرائت 
  پذيرد؟  پس چگونه تأثير مي،شود آوردن تمركز دچار رنج و عذاب مي

اي كه هيچ صدايي گـوش را          گونه  به ،قرائت شبانه قرآن همراه با آرامش و سكوت است        
 ايـن   و، تصويري چشم را منحرف نمي كند، پس تمركز كامـل حاصـل  مشغول نكرده و هيچ   

  .شود  حفظ و رسوخ الفاظ و معاني قرآن مي،  تفكر،تدبرمنجر به نيروي 
  
  
  

                                                           
 .5/79 حليه األولياء )1
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  تكرار هفتگي قرآن : كليد پنجم 
  ها آنقرآن و محافظت از) بندي حزب(قسيم اهميت ت: مسأله اول 

و . استكه به آن عمل شود و ابزار عمل در مرحله اول علم به آن                است   قرآن نازل شده    
 و  ت مطالعه قرآن به هـم نزديكتـر،       هرچه اوقا . شود   آن كسب مي    در تدبراين علم با قرائت و    

 بـه   .  وجود دارد   تأثير قويتري  ،هرچه كه تكرار آن بيشتر باشد، در رسوخ معاني قرآن كريم          
 و بـر كثـرت تـالوت وتكـرار آن حـرص             پيـشينيان بـر قرائـت قـرآن اصـرار،         يل  همين دل 

كنند در فهـم      ا به خاطر ثواب آن قرائت مي      كردند كساني كه قرآن ر      و تصور مي  . ورزيدند  مي
:  فرمـود     كه پيـامبر    است  روايت شده  از حضرت عمر بن خطاب    . آن كوتاهي كرده اند   

آن وابد، سپس ميان نماز صبح و نماز ظهر         و بخ باشد  كسي كه حزب خود را فراموش كرده        «
 همچنـين  » .1شـود    خوانده و ثواب آن براي وي نوشـته مـي          آن را  بخواند، گويي كه شب      را

نم خواندن حزبي از قرآن را در       خوا  از وقتي كه قرآن مي    «: گويد     مي عقبه بن عامر جهني   
ـ «: كـه   اسـت    روايت شده     بن شعبه  و از مغيرة  » .2ام  ترك نكرده شب    ردي از پيـامبر   م

من ديشب حزبي از قـرآن را از        : ازه خواست در حالي كه ميان مكه و مدينه بود و گفت             جا
 به سـمت    «:گويد  مي) رحمه اهللا (و خيثمه » .3 آماده كنم  آن را و نتوانستم چيزي از     دست دادم   

يـن  ا: رفتم در حالي كه مشغول خواندن قرآن بود، و گفـت            ) امرضي اهللا عنه  (عبداهللا بن عمر  
 روايـت شـده   )رحمـه اهللا (و از قاسم » .4پردازم  حزب من است كه هر شب به خواندن آن مي         

آمـديم و همـان روز نيـز        ) رضي اهللا عنها  (ما قبل از هنگام نماز صبح نزد عايشه       «: كه  است  

                                                           
 .2/474 سنن ترمذي – 6/39 صحيح ابن حبان – 1/515 صحيح مسلم )1
 .95عبيد،   فضائل القرآن، ابي)2
 .2/241 كنزالعمال )3
 .2/240 مصنف ابن ابي شيبه )4
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من شب حزبم را نخواندم و خوابيدم،       :  گفت   .خواند  ، هنگامي كه او نماز مي     پيش وي آمديم  
 )رحمـه اهللا  (و از ابوبكر بن عمرو بـن حـزم        » .1 ترك كرده باشم   آن را واهم كه   خ  بنابراين نمي 
 اجازه مهاجرت خواست پس عمر مدت طوالني وي         مردي از عمر  «كه  است  روايت شده   

آن خواهم كه  ام و مي من ديشب قرآن نخوانده: را منع كرد سپس به وي اجازه داد و او گفت       
  2». قضا كنمرا

 )رحمـه اهللا  ( نافع بن جبير بن مطعم     «: است كه گفت    روايت شده  )اهللارحمه  ( از ابن هادي  
نگـو يـك    :  پس گفت    .يك حزب : خواني؟ گفتم     چقدر قرآن مي  : از من سؤال كرد و گفت       

  3».جزئي از قرآن را خواندم:  فرمود حزب، چون پيامبر
  كه در مورد اين قضيه مهم از سلف نقل شده است، بـر             پس اين نصوص و نصوص ديگر     

و بايستي در هر زمـاني اولـين        . ندنك   تأكيد مي  ها آن بندي قرآن و محافظت از      ضرورت حزب 
  .دناولويت باش

 بر هر كاري مقدم     آن را  و  باشد  داشته بندي   مومن حرص تمام بر اين حزب      الزم است كه  
 ازي وپردن  آرامشي براي تو به ارمغان نمي آورد و بايد به آن ب   ي به قرآ  توجهبي  اين   و. كند

 عملـي  .  قضا كنـي   آن را بايد  . ي شد ر اگر وقت آن سپ    حق آن را در وقت خودش ادا كني و        
يعني فعل و ترك آن نزد تو مساوي است و اين بـراي تـو                ،ي ادا نكرد  آن را اگر قضا شد و     

 همـان كليـد     ي كه اين حـرص وجـود داشـته باشـد،            وقت .كند  داللت بر عدم اهميت آن مي     
اين كليدي اسـت كـه نيـاز بـه اثبـات موفقيـت آن                چونكه   ،پيروزي در زندگي حاصل شده    

                                                           
 .416 همان، )1
 . همان)2
 .55/ داود    حديث حسن است ،ابي)3
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، ثابـت    آمـده اسـت     خداوند متعال و پيامبر    طرف و با اخباري كه از     ستيبراساس تجربه ن  
  : فرمايد  كه خداوند متعال مي همچنان. اند شده

 ® Ç⎯ yϑ sù  yì t7¨?$#  y“#y‰ èδ  Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’ s+ô±o„  〈 ) 123/ طه(    
  ».هنمودم پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شدهركه از هدايت و ر«

شود كه پيروي از خداوند بدون قرائت مستمر قرآن            تصور مي   آيا  يا  و و آيا عاقالنه است   
  .و بدون به يادآوردن قواعد و توجيهات آن وجود داشته باشد

 و ، برنامـه  يـك شـخص مـدير    اگـر   در زنـدگي امـروزي       ن كه قبالً بيان كرديم      همچنا
  يـا  و.  يـك مـدير شكـست خـورده اسـت           در نيابد،     را هاآن و   ت خود را حفظ نكند    تصميا

 ،وهنگامي كـه خداونـد    . طور است   همين  نيز   كند،  دانشجويي كه درسهايش را يادآوري نمي     
، درهاي رحمتش را برايش بـاز       استبه صدق رغبت و حرص وي به اين غذاي روح           عالم  
هاي زندگي اش توسـعه    به تمامي جنبهآن را واثر گرداند  براي وي مبارك ميآن را  كند،    مي

 بلكه اثبات نتايج ايـن عمـل قـويتر و           كه تجربه اينها را ثابت كرده است،      گويم    دهد، نمي مي  
و هيچ نقـصي در زنـدگي مـا وجـود           . فرو بياورد  صادقتر از آن است كه در برابر تجربه سر        

 براي  آن را  عملي كه خدا     ،ن عمل باشد   اي  در انجام  انگاري   سهل  غير از اينكه به علت       ،ندارد
وي آسان كرده و داراي منفعتهاي زياد و اثر فراگير در تحقق پيروزي كامل است براي كسي                 

 و نيـازي بـه دوره و مربـي و     اسـت  به دقت مطالعه كرده و اين به صورت مجـاني            آن را كه  
  .كالس ندارد

 و آن مراقبـت و      اسـت عـادت   عادتهاي پيروزي هفت تا و ده تا نيستند، بلكه تنها يـك             
 كسي كه خداونـد   . ت نه عادت  و اين عبادت اس   . استمحافظت بر قرائت حزب حزب قرآن       
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 حاصـل   ش  ، تمامي معاني پيروزي ديني و دنيوي بـراي         است كردهآسان   برايش   محافظت را 
  .شود مي

  
  بندي قرآن و مدت ختم قرآن  كيفيت حزب:مسأله دوم 

  كـه نـه كـم      استاست كه ناگزير به رعايت دوره زماني        قرائت قرآن مثل درمان بيماري      
مثل داروهاي ضروري كه اگـر مـدت آنهـا بگـذرد،            . ار باشد باشد و نه زياد، تا بتواند اثرگذ      

قرائت قرآن هم در مدتي كـه       . دند، ضرر دار  ن و اگر مناسب بدن نباش     ود ش  مي اثرشان ضعيف 
ر بودنـد، از    ي براي كساني كه مايل به خ      .  گونه بود  خواند، اين    براي امتش مي   آن را  پيامبر

 را بـراي خـتم       روز 3 و از زمان كمتـر از         كه قرآن بخوانند   كرد   روز تا يك ماه توصيه مي      7
  . روز آمده است40 در مورد نهي از ترك قرآن بيشتر از احاديثي . كرد قرآن نهي مي

پيـامبر  ،   آمـديم   ثقيـف نـزد رسـول اهللا       تهيـأ  در   «:گويد   مي اوس بن حذيفه ثقفي   
 بني مالـك را در مكـاني        سپسهايي را به فرماندهي مغيره بن شعبه به آنجا فرستاد و              دسته

ت آمد و بر روي پاهـايش بـراي مـا صـحب     قرار داد كه هر شب بعد از نماز عشاء نزد ما مي           
ـ  ي بيشتر درمورد دشـواريها    كرد؛    كرد و گاهي استراحت مي      مي  از قـوم خـود، قـريش،        هي ك

شـديم مستـضعفاني      ما هنگامي كه از مكه خارج مي      : گفت     و مي  ،كرد  بت مي كشيده بود صح  
 نيز  تيم و آنها  ختا  ما بر آنها مي   . و جنگ ميان ما و آنها به وجود آمد        بيش نبوديم ولي رقابت     

هنگامي كه آن شب ديرتر از موعد مقرر بر سر قـرار            :) حذيفه ثقفي ميگويد  .(تاختند  بر ما مي  
خوانـدن قـرآن مـشغول      من بـه    : دا چرا امشب دير كردي؟ فرمود        اي رسول خ   : گفتم   آمد،

اوس بـن حذيفـه از اصـحاب        . مكـن   يش   رهـا   تمـام نكـنم    آن را  بودم،دوست نداشتم كه تا     
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تايي،  7تايي،    5تايي،    3: كردند؟ گفتند     بندي مي   بچگونه قرآن را حز   «:  پرسيد كه    پيامبر
  ».تايي و حزب مفصل13تايي و 11 تايي، 9

كرد و پـنج    كه او شب جمعه با سوره بقره شروع مي است ذكر شدهرت عثمان  از حض 
من يك جـزء از قـرآن   «: گويد  مي) رضي اهللا عنها(و عايشه. كرد شنبه شب قرآن را ختم مي 

» .1دادم  گـاهم، تكيـه مـي       خواندم، در حالي كه بر روي پاهايم نشسته بودم يا بر تكيه            مي   را
 حـزب  خوانـد و انـسان بـه    درهفته قرآن نمـي  بار 3كمتر از : گويد    مي عبداهللا بن مسعود  

  در مورد ختم قرآن در هفتـه       )رحمه اهللا (نووي» .2قرآني كه مي خواند بايد توجه داشته باشد       
خـتم  «: گويـد      مـي  )رحمه اهللا (و سيوطي » .ينيان بوده است  اين امر كار اكثر پيش    «: گويد    مي

است و ايـن كـار اكثـر صـحابه و سـلف بـوده               قرآن در هفته حد متوسط آن و بهترين كاره        
  ».است

 تا جايي –هاي قرآن باشد  بندي قرآن و تقسيم آن بر اساس سوره بهتر آن است كه حزب 
ـ            –كه امكان دارد      و تقـسيم و  د يعني يـك سـوره را بـه طـور كامـل در يـك شـب بخواني

 و صحابه و تابعين      بوده است   اين سنّت پيامبر   . ها تمام شود     قرآن با آخر سوره    بندي  دسته
چيـزي اسـت كـه      اما حزبها و جزءهاي معروف امـروزي قـرآن،          . اند  نيز از آن پيروي كرده    

و كسي  . است  شده هاي قرآن    اين كار آنها باعث قطع معاني و قطع سوره         . اند  متأخرين آورده 
هم، االسالم ابـن تيميـه جلـد سـيزد          ي شيخ هاواخواهد، در اين باره بيشتر بداند  به فت          ه مي ك

  .مراجعه كند
  

  چگونگي اجراي اين كليد: مسأله سوم 
                                                           

 .143 منصف ابن ابي شيبه، )1
 .2/269 مجمع الزوائد )2
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و بـراي ايـن كـار،       .  دارد تمرين و تكرار   خواندن قرآن به طور كامل در هر هفته، نياز به         
ممكن است كه تمام قرآن را به طـور         . را اجرا كند  ) دهم هرچند كه كم باشد      ادامه مي (قاعده  

 از سـوره     آن را بخوانـد و يـا         يك حزب  هفته    هر روز در   مفصل به هفت حزب تقسيم كند،     
سـپس   ،تكوير تا سوره ناس را به هفت قسمت تقسيم كند و هر شب قـسمتي از آن بخوانـد            

 مـشاهده كنـد، بـه قـسمتهاي         آن را  هنگامي كه تأثير و فايدة       شود؟    بنگرد كه نتيجه چه مي    
ـ      زياد كند    آن را پردازد و به تدريج مقدار        بيشتر قرآن مي   سمت ديگـري از     به همان روش ق

اي كـه هـر     بخواند، بـه گونـه     آن را قرآن را به هفت بخش تقسيم كرده و هر شب قسمتي از             
هفته مقدار مشخص شده را تمام كند، تاجايي كه آيات در قلبش به طور قوي و محكم ثبت                  

  . و در موقعيتهاي مختلف زندگي روزانه بتواند، آنها را به ياد بياوردوندش
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  دن قرآن به صورت حفظي باشدخوان:كليد ششم 
  اهميت اين كليد: مسأله اول 

 ندست آن نيست مثل دو  نفر مسافر ه         حافظ قرآن است با كسي كه      حافظ   كسي كه     :مثال
شخص اول هرگاه بخواهـد   . كه يكي از آنها خرما همراه خود دارد و ديگري آرد همراه دارد            

  را ردآ و   ود بايـد پيـاده شـ       ابتـدا  مي ولي دو  ،تواند در سر جاي خود خرمايش را بخورد         مي
  . تا بتواند نان درست كند و منتظر بماند تا بپزده خمير كند و بعد آتشي فراهم كند،تبديل ب

ـ  تـأثيري بـر       تا وارد بدن او نشود و با خـون وي حـل نـشود               علم مانند داروست،   رد ف
ـ    . است اثر آن موقت     و در غير اين صورت    گذارد    نمي ز بـه بـاطري و       مثل دستگاههاي مجه

اولي ممكن است كه در هـر جـايي كـار بكنـد ولـي دومـي                 . دستگاههايي كه باطري ندارند   
  .ك منبع الكتريكي وجود داشته باشد، تا كار كندبايستي حتماً ي

كسي كه در باطن خود چيزي از  «:  فرمود    كه پيامبر   است  روايت شده  از ابن عباس  
: گويـد      مـي  )رحمـه اهللا  ( ابن تيميـه   همچنين» .1ماند  ياي ويران شده م     مثل خانه . قرآن ندارد 

 قـرآن و    او منظور   » .همراه من است  نم  كام است، هر جا سفر        بهشت و بوستان من در سينه     «
 سـهل بـن   . ر يقـين بـر مقـدار آن افـزوده اسـت     سنّتي بوده كه در سينه حفظ كرده و به طو 

خيـر،  : را حفظ داري؟ گفـت       يا قرآن آ: گويد     به يكي از دانشجويانش مي     )رحمه اهللا (عبداهللا
پـس چـه چيـزي را زمزمـه         . كنم براي مؤمني كه قرآن را حفظ ندارد         طلب ياري مي  : گفت
كنـي؟    گيري؟ و با چه چيزي پروردگـارت را مناجـات مـي             كني؟ واز چه چيزي بهره مي       مي

رحمـه  (يـاد هيچ كسي را بهتر از ابوسهل بن ز       : گويد    مي) رحمه اهللا (وابوعبداهللا بن بشر قطان   
 خوانـد   ما بود و نماز شب را  مـي        او همسايه   . ام كه آيات قرآن را حفظ كرده باشد          نديده )اهللا

                                                           
 .1/223 مسند امام احمد – 1/741 المستدرك – 5/177 سنن ترمذي )1
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 تسلط داشت وبه راحتي  آن برپرداخت و به خاطر كثرت تدريس      به تالوت قرآن مي    سپسو
،  اين است كـه  است آن   تدبر اينكه حفظ قرآن يكي از كليدهاي        منظور از 1».آن را مي فهميد   

 و تنزيـل آن در موقعيتهـاي روزمـره          اسـت اي حفظ شده باشد، حاضر و آماده          وقت آيه هر  
اما وقتي كه قرآن فقط بـر روي  . گيرد اي سريع و مستقيماً بر قلب صورت مي زندگي به شيوه  

 در زنـدگيمان اجـرا و عملـي         آن را هاي ما قرار داشته باشد چگونه ممكن است كـه             طاقچه
  بكنيم؟
  

   آنتدبريح اثر حفظ قرآن بر فهم و توض: مسأله دوم 
  :  صورت دارد سه درمان هر مشكلي 

  .درمان ذهني صرف و شفاهي آن بدون رهايي و ترتيب براي حل مشكل: اول 
  .بخش و مرتب درمان مكتوب و رهايي: دوم 
 به معناي حفظ تمـام آن        شده و آماده شده    بدرمان ذهني چيزهايي كه قبالً مكتو     : سوم  
  . كه براي درمان مشكل به صورت مكتوب وجود دارد چيزهايي

 حفظ قرآن . بعد صورت دوم و بعد صورت اول   صورت سوم، قويترين صورت آنهاست،    
كـه در    ها و تفكر در آنها در حالي        پس تكرار آيه  . و تكرار خواندن آن همان نوع سوم است       

چونكـه مـصداق و     . ر شـوند   از روي كتاب تكرا    ذهن و حافظه هستند، بهتر از آن است كه          
  .مدلول روش سوم ادامه دارد در حالي كه روش دوم هنگام بستن مصحف كاربردي ندارد

  
  كنيم؟ چرا قرآن را حفظ مي: مسأله سوم 

                                                           
 .5/45 تاريخ بغداد )1
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         ل از حفظ قرآن همان پرداختن بـه        براساس آنچه كه در كليدهاي قبلي ذكر شد، هدف او
 به قرآن حفظ چيزهايي است كه شـامل          هدف از پرداختن   . است روز   ر هنگام شب و     آن د 

ها سـعادت و حيـات سـالم انـسان را             اين علم  . شد   با علم به خدا و علم به روز قيامت مي        
و هنگام روبروشـدن بـا      . كنند  و هنگام سختيها ثبات و استواري را محقق مي        . كنند  محقق مي 

م بـراي حفـظ قـرآن        اين همان هدف مه    . دنكن  راي امت برآورده مي   دشمن نيرو و قوت را ب     
  .و همان چيزي است كه الزم است مربيان تعليم و تربيت بر آن تمركز داشته باشند. است

گـرفتن از      ابزار است نه هدف، ابزاري جهت حفظ معاني و بهـره            قرآن همانا حفظ كلمات  
اما كوتاهي ورزيدن در حفظ كلمـات قـرآن، كوتـاهي در حـق       . است  روزمره آن در زندگي  
و اين همان انحـراف از راه راسـت و رعايـت و بهـره بـردن از قـرآن در           . ستاقرآن عظيم   

  .استزندگي دنيا و آخرت 
  

  )حفظ تربيتي(چگونه قرآن كريم را حفظ كنيم: مسأله چهارم 
گـوئيم كـه       ذكر شد و آنچه كه در كليد پنجم بيان كرديم؛ مي           بنابر آنچه كه در مسأله قبل     

  1شود؛ خالصه مي در نكات زير ،حفظ قرآن جهت تربيت
.  شروع حفظ قرآن بايد از سوره ناس به سوره فلق، يعني برعكس ترتيب قرآن باشد               -1

 ثبات مسير مشروع حفظ قرآن را       كند،     محقق مي  آن را اين گرايش تدريجي بودن و سهولت       
دارد كه فرد بچه و يا بزرگ       فرقي ن . كند  و عادت به خواندن قرآن را آسان مي       . كند  محقق مي 

 اين چيزي است كه در مدارس حفظ قرآن كريم در وزارت تعليم و تربيـت موفـق و                    .باشد
ي بنـد  أمـا حـزب   . كنـد   سـان مـي   آها را سـهل و        بندي سوره   و اين حزب  . الزم االتباع است  

                                                           
حفظ تربيتي قـرآن و هنـر   (ه علمي و خالصه بحث مستقلي به عنوان  كنيم همان ثمر     آنچه كه در اينجا ذكر مي      )1

 .است) انسان
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 حفـظ    جـزء آن    براسـاس جـزء     قرآن را     كساني كه  و. براساس جزءهاي قرآن سخت است    
د، چون بـرخالف جزءهـاي      شو  ها ديده نمي    ورهخاطر كوتاهي س  ه  كنند، روند حفظ آنها ب      مي

كـشند و از      ته دل آه عميقي مـي      ها امتحان كنند، از     اگر تقسيم را بر اساس سوره     . قرآن است 
  .چشند يابند و لذّت حفظ قرآن را مي پيروي آن روش رهايي مي

  .پرداختن به قرآن) حفظ جديد ب) الف: شود   حفظ قرآن به دو بخش تقسيم مي-2
  .دا يعني از طلوع آفتاب تا مغرب رابه حفظ جديد قرآن اختصاص بدهي روزه-3
 شبها يعني از اذان مغرب تا اذان صـبح را بـه خوانـدن قـرآن و تطبيـق آن بـا بقيـه                         -4

  .دگانه، اختصاص بدهي كليدهاي ده
 بـراي حفـظ     تكرار،)  ب  حفظ) الف. شود   بخش تقسيم مي    دو    حفظ جديد قرآن به      -5
 آن بايـد در     ر را بعد از طلوع و بعد از عصر براي آن معين كـرد و تكـرا                 بايد موعدي  قرآن  

  . نمازهاي نافله يا نمازهاي واجب در طول روز صورت بگيرد
  . ايد كم كردن مقدار حفظ جديد و تمركز بيشتر بر تكرار آنچه كه حفظ كرده-6
 كند و هـر     تقسيم) تعداد روزهاي هفته  ( قسمت   هفت تمامي آنچه را كه حفظ كرده به         -7

شب به قسمتي از آنها بپردازد و اين همان پرداختن به قرآن است كه با رجوع به آن دانـسته                
  .شود مي

 هرچه كه مقدار محفوظات بيشتر شود، بازگشت به تقسيم و توزيع هفتگي بـه پايـان                 -8
 بعداً هاي اول بايد كمتر باشد تا     رسد، با اين تفاوت كه مقدار حفظ كردن در روزهاي هفته            مي

  .رسوخ پيدا كند
اي براي اولـين    و ممكن است كه حفظ سورهاست حفظ قرآن به صورت سوره سوره   -9

اي بـر مبنـاي تعـدادي از      كه تقـسيم سـوره      پس احتمال مي رود    استم  بار به صورت تقسي   
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 يـا چنـد بخـش      دوو بعضي از موضوعات طوالني بـه        . ، باشد ، بر حسب موضوعاتش   آيات
 كوتـاه   وضوع را با هم حفظ كنـد، در صـورتي كـه           ممكن است كه چند م    و  . شوند  تقسيم مي 

 ، بعـضي از آيـات     همچنـين : انـد     ات فقط در يك آيـه آمـده       چون بعضي از موضوع   . باشند
 كوركورانه نباشد،  هدف و    مهم اين است كه تقسيم بي      اما.باشند  دربردارنده چندين موضوع مي   

   .) حفظ همراه با معاني باشدبلكه بايد. (و نبايد فقط حفظ ظاهر قرآن باشد
، بـه    است اي به طور كامل حفظ نشده        به هيچ عنوان درست و جايز نيست تا سوره         -10
 بايد بعد از حفظ آن را تكرار        .  هرچند كه آن سوره طوالني باشد      سوره ديگري رفت،  سراغ  

  . تكرار كندآن را بيشتر از يك روز  دركند، يعني چندين مرتبه و
اي، از زبان كس ديگري بشنوي خيلـي          ي را كه در شب قبل حفظ كرده        اگر چيزهاي  -11

 باشـد تـا همكـاري و     فـرد مفيد خواهد بود وبهتر اين است كه آن شخص از خانواده خـود            
  .صميمت ميان آنها به دست آيد

ـ . در شب ضعيف شـد    ) در هنگام حفظ قرآن   (ها     وقتي كه حفظ بعضي از سوره      -12 د باي
 در اين حال درست نيست كه بـه حفـظ           .  حفظ كرد  آن را  و   راجعه  در روز آينده به قرآن م     

  .استهاي اول  و اين امر غالباً در هفته. جديد قرآن بپردازد
بـا  (گانه مثل كليد ترتيل وكليد جهـر          ، اجراي كليدهاي ده   است آنچه كه خيلي مهم      -13

)  جديـد  حتي هنگـام حفـظ    ( كه سرعت و عجله در هنگام قرائت         است) صداي بلندخواندن 
) اهـداف قـرآن   (پس سرعت به معناي فراموشي اهداف قرائت قرآن است كه           . ت نيست سدر

و هنگام وجود اين حالت در خـالل خوانـدن ايـن    . استگانه  همان كليد دوم از كليدهاي ده  
  . آورد  به ياد ميآن راكتاب 
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بـه  هنگـامي كـه     . بخـشد    اين روشي است كه به حافظ قرآن آرامش و اطمينان مي           -14
بـه عجلـه و خـوف فراموشـي         شود پس نيازي       و براساس آن تربيت مي     سيله آن خشنود    و

  . اين براي رسيدن به مقصود حفظ و بهره گرفتن از آن كامالً واضح استنيست، و
حفـظ كـن و     (امـا روش    . قـرار دارد  ) حفظ تربيتـي  ( اين روشي است كه براساس       -15

مثل كسي اسـت كـه غـذا        «: گويد     مي )رحمه اهللا (همان طوري است كه اعمش    ) فراموش كن 
اندازد و لقمـه      از پشت سرش پايين مي     آن را  بعد   گيرد ،    است  او لقمه مي     براي او آماده شده   
  1».شود به بدنش وارد نمي

طـول عمـر     در اين روش كثرت وقت و تالش نهفته است، چونكه تنها يك بار در                -16
اما پي در پي حفظ كـردن و        . بري   سود مي  پس از حفظ آن بهره و     . كني  اي را حفظ مي     سوره

قرآن در زندگي محروم    شود و از لذّت       از ياد بردن باعث از بين رفتن وقت و انرژي فرد مي           
 . شـود   نچه كه قبالً حفظ كرده، مـي       باعث آشفتگي و درگيري ميان حفظ جديد و آ         و.شود  مي

 فراموش كرده، سخت    آن را همچنين براي كسي كه چيزهايي از قرآن را حفظ كرده و سپس             
و چه بسا باعث نااميدي از حفـظ        .  حفظ كند  آن را و ناراحت كننده است كه بخواهد دوباره        

  .شود قرآن و ترك آن مي
بـه طـوري كـه يـك        . باشد) حفظ تربيتي ( ممكن است كه تربيت خانواده براساس        -17

ساند و بـه آنهـا      ها بر به گوش آن   جدول هفتگي براي هر يك از آنها تهيه كند و در طول روز            
آن، آنها  ) كوتاهي از (خاطر  ه  ب و.  آنها را به خواندن قرآن در شب تشويق كند         يادآوري كند،   

شـوند كـه       مثل همدمي براي قرآن مي     . درس بگيرند و ازآن سرزنده شوند     را جريمه كند، تا     

                                                           
 . الجامع ألخالق الراوي و آداب السامع، خطيب بغدادي)1
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كـه  شـود     قرآن چراغـي مـي    و  .  ندارند آن را توانند از آن جدا شوند و طاقت جدايي از            نمي
  .كند مسير زندگي را براي آنها روشن مي

 هر هفته بخواند، بهتر اسـت از        – هرچند يك سوره باشد      – كسي كه حفظيات خود را       -18
خواند ولي دومي هرماه يك       اولي آن سوره را هر هفته مي      . خواند  كسي كه هر ماه صد سوره مي      

در  ات بيشتر و قويتر و نزديكتر به عمـل بنابراين كدام يك از اينها ثب   . 1خواند  بار آن سوره را مي    
پس كم نيرومند بهتـر از زيـاد        . اعتباري ندارد كثرت در مقابل قوت     . حفظ معاني، خواهد داشت   

 آمـده   از حـديث ثوبـان  2داود در سنن ابياندازد كه  و اين مرا به ياد حديثي مي. استضعيف  
كـه   ها شما را دعوت كننـد، همچنـان       چيزي نمانده كه امت   «:  فرمود   پيامبر: گويد    است كه مي  

: با اين كمبودي كه ما داريـم؟ فرمـود          : پس يكي گفت    . خواند  غذاي داخل كاسه شما را فرا مي      
 و خداوند ترس از شـما را از دل          هستيدشما امروز زياد هستيد ولي خار و خاشاك روي سيل           

يكي پرسيد اي پيامبر خدا     . دهد  گيرد و در قلبهاي شما ضعف و سستي را قرار مي            دشمنانتان مي 
از ي دپس هدف حفظ كلمات زيـا » حب دنيا و بد بودن مرگ     : ضعف و سستي چيست؟ فرمود      

 در نمـاز    آن را و بايد   . قرآن نيست، بلكه هدف تكرار هفتگي آن آياتي است كه حفظ شده است            
خواهد  ه مياين محفوظات هر چه ك.  تكرار كرد تا از آن ضعف و سستي رهايي يابدتدبربه نيت 

چون اين هزاران بـار بهتـر از حفـظ زيـادي     . كند، حتّي اگر يك سوره هم باشد باشد فرقي نمي  
سب آنچـه كـه گفتـيم       اگر حفظ زياد قرآن يا كل قرآن بر ح        .  كه به طريق گفته شده نباشد      است

                                                           

4 نسبت ميان آنها     )1
خوانـد، نيرومنـدتر       برابر كسي كه ماهيانه مي     4خواند    يعني كسي كه هر هفته مي     . باشد   مي 1

 .ه شك دارد، تجربه كنداست و كسي ك
 .111ص  / 4 ج)2
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مهم قاعده پيش است و هر وقت ديـدي         . استكم  تر و قويتر از حفظ         شايسته ممكن شد، بهتر،    
  . تكرار كنيآن را را حفظ كني و همواره ي از آنه وقت نداري، بايد مقدار كمك
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  تكرار آيات: كليد هفتم 
هدف از تكرار آيات درنگي است جهت به يادآوردن معاني آنها، هر مقدار كه تكرار زياد     

و تكـرار، چيـزي     .  خواهند شـد   شود، بيشتر   ي كه از نصوص فهميده مي     شود معاني و مفاهيم   
آيـد    كه به صورت ارادي هنگام قرائت حاصل شود بلكه وقتي از چيزي خوششان مي     نيست

شود هنگامي كـه    ديده مي هم كنند و اين در اعمال مردم يا براي بزرگداشت آن را تكرار مي      
خـودش يـا بـراي ديگـران         بيشتر بـا     آن را آيد     مي اي خوشش   از آنها از جمله يا قصه     يكي  

. استاي جهت فهميدن       و همچنين وسيله   است تدبر و ثمره فهم و      تكرار نتيجه . دكن  تكرار مي 
اين شعر و نثر را با ترتيـب و دقّـت نخوانيـد، بلكـه وقتـي از آن                   «: گويد     مي ابن مسعود 

ن ترتيب هيچ يك از شـما در        يخوشتان آمد، توقف كنيد و قلبهايتان رابا آن مهيج كنيد و بد           
 ® كـرد   اي را تا صبح تكرار مـي         آيه پيامبر«يد  گو   مي و ابوذر » .1آخر سوره غمي ندارد   

β Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ®Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö Ï øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ut ù:  عباد   )118/ مائده   (2〉 #$
وارد شدم در حـالي كـه مـشغول         ) رضي اهللا عنها  (بر اسماء   «: گويد     مي )رحمه اهللا (بن حمزه 

∅  ® قرائت yϑ sù ª! $# $ uΖ øŠ n= tã $ sΨ9 s% uρ uρ z># x‹ tã ÏΘθ ßϑ ¡¡9 پس منتظر شدم و او .  بود)27/ طور ( 〉 #$
 چيزهايي را كه الزم     و من بعد از آن بازار رفتم     : و دعا كرد و عباد گفت       ) استعاذه(شروع به   

 بـن  و از قاسم» .3كرد  تهيه كردم سپس برگشتم در حالي كه او هنوز استعاذه و دعا مي       داشتم
بيست بار تكرار   را   اين آيه    )رحمه اهللا ( كه سعيد بن جبير     است  نقل شده  )رحمه اهللا (ابي ايوب 

                                                           
 .1/344 شعيب االيمان، بيهقي – 4/407 تفسير البغوي )1
 .1/241 مستدرك حاكم – 1/177 سنن نسائي – 1/429 سنن ابن ماجه )2
 .2/25 مصنف ابن ابي شيبه )3
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θ#) ®كــرد مــي à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «!   و محمــد بــن كعــب  )281/ بقــره  (1〉 #$

# ®براي اينكه   «: گويد     مي )رحمه اهللا (قرظي sŒ Î) ÏM s9 Í“ ø9 ã— ÞÚ ö‘ F{ $# $ oλ m;# u“ ø9 Î— 〈   و® èπ tã Í‘$ s) ø9 را  〉 #$
خوانم تا آنها را تكرار كنم و در آن تفكر كنم كه بهتر از اين است كه بخـوابم و قـرآن را                         مي

β ®.كـرد    شبانه اين آيه را تكـرار مـي        )رحمه اهللا (و حسن بصري  » .2مرتب شده رها بكنم    Î) uρ 

(#ρ ‘‰ ãè s? sπ yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 χ Î) ©! $# Ö‘θ à tó s9 ÒΟ‹ Ïm رسيد، و     تا به صبح مي    )18/ نحل  ( 〉 ‘§
 كنـار   آن را در آن عبرتهـايي اسـت كـه         «: پـس گفـت     . اين در مورد وي گفته شده اسـت       

  3».دانيم و آنچه ما در مورد نعمتهاي خداوند نمي. گذارم تا نعمت براي من حاصل نشود نمي

Π÷ ®:رسـانيد      با اين آيه شـب را بـه صـبح مـي            داري  و تميم  r& |= Å¡ xm t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãm u yI ô_ $# 

ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# β r& óΟ ßγ n= yè øg ªΥ t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# [™ !# uθ y™ ôΜ èδ$ u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑ tΒ uρ 4 u™ !$ y™ $ tΒ 

šχθ ßϑ ä3 øt s† 〈4)   اسـت   يشينيان بوده    اين عادت پ   «: مي گويد  )رحمه اهللا (ابن قيم  )21/ جاثيه 
جمـاعتي از   «: گويد     مي )رحمه اهللا (نووي» .5كرد  ي را تا صبح تكرار مي     ا  كه يكي از آنها آيه    

خواند و بقيه هنگام      اي را مي    رساندند به طوري كه يكي از آنها آيه         سلف شب را به صبح مي     
و بايـد بدانـد آنچـه را كـه          «: گويد     مي )رحمه اهللا (ابن قدامه » .6كردند   مي تدبرقرائت در آن    

                                                           
 .7/203 همان )1
 .97 الزهد، ابن مبارك، )2
 .151الليل، مروزي   مختصر قيام)3
 .68 منهاج القامدين  مختصر)4
 .1/222 مفتاح دارالسعاده )5
 .50/  اذكار )6
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 تـدبر سبحان را دريابد و در كـالم وي         ) خداوند( و عظمت متكلم     خواند كالم بشر نيست     مي
  1».شود  جز با تكرار آيات حاصل نميتدبر و است تدبركند چون مقصود از قرائت همان 

  

                                                           
 .68 مختصر منهاج القامدين )1
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  ربط الفاظ با معاني: كليد هشتم 
  مفهوم اين كليد: مسأله اول 

يعنـي  . واقعيت موجود ربط لفظ با معني يعني حفظ معني و اين هم يعني ارتباط آيات با               
 آيات بـه وي     ،آيد  در موقعيتهاي مختلف و شرايط متفاوت روزمره كه براي شخص پيش مي           

 بـراي فـرد پـيش        است كه شـب و روز       در حوادثي   ند و اين دنباله روي از قرآن        الهام شو 
دارد و جواب مشكالت زندگي را از آن          اي كه قرآن را در قلب زنده نگه مي          به گونه . آيند  مي
 دانـشمندان   كـه . شـود   وچـك و بـزرگ از آن گرفتـه مـي          و توجيهات و قواعد ك    . گيرند  مي

 «ريـزي از آن بـه       و دانـشمندان برنامـه    . انـد   ياد كرده » پيوستگي الزم «روانشناسي از آن به     
 و بـه معنـاي تـداعي        معـروف   »  تذكر « و »ذكر«و در قرآن و سنّت به       . اند   ياد كرده  »تثبيت

  : فرمايد  كه خداوند مي نهمچنا. استكردن معاني 

® χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (# öθ s) ¨? $# # sŒ Î) öΝ åκ ¡¦ tΒ ×# Í× ¯≈ sÛ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# (#ρ ã 2 x‹ s? # sŒ Î* sù Ν èδ šχρ ã ÅÇ ö6 –Β 〈 
    )201/ اعراف (
افتنـد و بينـا       شـوند بـه يـاد مـي         اي از شيطان مـي      پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه    «
  ».گردند مي

  
   آنانواع: مسأله دوم 

الهامات و گشايـشي    . ارادي و غيرارادي   : استارتباط آيات و تداعي كردن آنها دو نوع         
 و ارادي؛ ارتباط ميان الفاظ و .كند، غيرارادي هستند كه خداوند متعال براي بندگان ايجاد مي    

و .  رسـوخ پيـدا كنـد و تثبيـت شـوند            در ذهـنش   رار آنها تا جايي كه    كمعاني قرآن سپس ت   
اي و دوم     دو نوع است، اول؛ تكرار آني و لحظـه        . جر به ربط آيات با هم بشود      تكراري كه من  



89  كليدهاي تدبر قرآن و پيروزي در زندگي

و تكرار هفتگي را در كليد پـنجم        . تكرار آني بيان آن در كليد هفتم گذشت       . تكرار هفتگي : 
  .بيان كرديم

  
  كيفيت ارتباط: مسأله سوم 

به تمام معاني كه    تا جايي كه    . استتكرار لفظ در هر بار همراه با حضور معاني جديدي           
 را ذكـر    )رحمه اهللا (طوري كه كالم حسن بصري     و همان . آيد برسد   از نص يا لفظ به ذهن مي      

 وقتـي   »و إن تعدوا نعمة اهللا التحصوها     «: پرداخت    كرديم، تمام شب را به تكرار اين آيه مي        
گذارم و  چون در آن عبرتهايي است كه من آنها را كنار نمي      : از وي دليلش را پرسيدند گفت       

  ».كنم تا به نعمت و بهره خود نرسم رد نمي
  

   كلمات ومحاسبه الفاظ: مسأله چهارم 
معنـي  پنج  اي نزد شخصي      پس كلمه .  آن هستند   سرمايه هاي  عاني و مكلمات چهارچوب   

همانـا ادراك و فهـم      .  و نزد يكي ديگر هـيچ معنـايي نـدارد          ، معني هفتدارد و نزد ديگري     
 اي اسـت كـه       ن آيـه  ريم خيلي متفاوت است با وجود اينكه اين همـا         انسانها از آيات قرآن ك    

تفـاوت  يا جمله به انـدازه دومـشرق بـا هـم     ميان آنها در عمق فهم آيه اما  ند،  ن خوا ها مي آن
  .است
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  ترتيل: كليد نهم 
 از جمله بايد مخارج حروف و مبادي آنهـا بـا            يل يعني با آرامش و تأني خواندن؛ كه       ترت

خداوند متعال  . خواند، فكر بكند    اي كه قاري در آنچه كه مي        به گونه . يت شود اتمام معني رعا  

≅È ®: فرمايد    مي Ïo? u‘ uρ tβ# u™ ö à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö s? 〈 )  ترتيل يعني قرآن را به «: گويد  ابن كثير مي  )4/ مزمل
روايـت  ) رضي اهللا عنهـا   (و از عايشه  » .1 آن كمك كرده باشي    تدبرو  آرامي بخواني تا به فهم      

كـرد تـا از آن         ترتيـل مـي    آن را كـرد سـپس        اي را قرائت مي     سوره « كه پيامبر   است شده
پيـامبر  «:  سؤال شـد، پـس گفـت          در مورد قرائت پيامبر    و از انس  » .2تر شود   طوالني

بـسم اهللا را و سـپس   : خوانـد   داد و بسم اهللا الرحمن الرحيم را مي         قرائتش را خيلي بسط مي    
 كـه از     است روايت شده ) رضي اهللا عنها  ( از ام سلمه    ».3كشيد  م را مي  الرحمن را و بعد الرحي    

قرائت وي آيه به آيه و بريده بريـده         «: پس گفت    سؤال كردند،    وي در مورد قرائت پيامبر    

ــود  ÉΟ ®بـ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊂∪ 

Å7 Ï=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! چگونـه قلبـت نـرم      ! اي آدميزاد «: گويد     مي )رحمه اهللا ( و حسن بصري   4〉 #$
 تند خوانـدن     ابن مسعود  همچنين» .5استشود، در حالي كه مناعت تو در آخر سوره            مي

ديشب قرآن را خوانـدم     : گويد     كه مي   آنجا  است  را ناپسند دانسته   )رحمه اهللا (نهيك بن سنان  
م و مـن  ي را شنيد مرتب و منظم بخوان چون ما قرائت پيامبر   آن را «:  گفت   پس عبداهللا 

                                                           
 .1453 تفسير ابن كثير، )1
 .4/507 صحيح مسلم )2
 .8/709 فتح الباري )3
 .4/394 سنن ابي داود – 6/302 مسند احمد )4
 .150/  مختصر قيام اليل، مروزي )5
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و ابـن   » .1 قـرآن را خوانـده، مراقبـت كـنم         اي كـه پيـامبر      كنم شـيوه    براي همين سعي مي   
پـدر ومـادرم    «: خوانـد، گفـت        در حالي كه قرآن را تند مـي        )رحمه اهللا (قمه به عل  مسعود

 )رحمـه اهللا  (و ابـن مفلـح    » .2ن، چون جمـال قـرآن اسـت       قرآن را به آرامي بخوا     فدايت باد 
بـه   است كـه     تر آن حداقل ترتيل اين است كه عجله را از قرآن ترك كنيم و كامل            «: گويد    مي

 و  و صـفت قرائـت قـرآن كـه از نبـي           » .3و همراه با هر آيه توقف كند      آرامي قرآن بخواند  
با صداي خوب خوانـدن قـرآن       و  ) آرام خواندن (نقل شده داللت بر اهميت ترتيل        صحابه
كنـي    پس اگر به هر يك از كتابهاي تجويد بنگري، اين حقيقت را به روشني درك مي               . است

ها چيزي    ها و موعظه     در احاديث و خطابه    . ئت فقط در مورد قرآن آمده است      و اين نحو قرا   
 در ترتيل   بسياريو تفاوت   .) شود  يعني فقط قرآن با ترتيل خوانده مي      (از آن ذكر نشده است      

 اجـرا   آن را  وكـسي كـه       وجـود دارد   كنـد    براي كسي كه احكام تجويد را اجرا مـي         و تأني   
  .خواند  مثل شعر ميآن راكند و  نمي

خواندم پس پيـامبر    نماز مي   در شبي همراه پيامبر    «: كه    است  روايت شده  از حذيفه 
آن عمران را خواند كـه      با سوره بقره شروع كرد، سپس سوره نساء را خواند و بعد سوره آل               

گفـت   كرد سبحان اهللا مي  هرگاه به آيات تسبيح برخورد مي      و.خواند   به آرامي و با تأني مي      را
 اسـتعاذه   رسـيد   ذ مـي  كـرد و هرگـاه بـه تعـو           دعا مي  كرد،  و هرگاه به آيات دعا برخورد مي      

از .  اسـت  هرگاه كه مقدار خواندن با صفت قرائت تعارض پيدا كرد، صفت مقـدم            . »4نمود  مي
خـوب  :  روز چيست؟ گفت     7ن در   آ سؤال شد كه نظرت در مورد قرائت قر        زيد بن ثابت  

                                                           
 .1/564 مسلم  صحيح– 1/269 صحيح بخاري )1
 .2/255 مصنف ابن ابي شيبه – 2/54 سنن بيهقي الكبري )2
 .22/297 آداب الشريعه )3
 .2/225 سنن نسائي – 1/536 صحيح مسلم )4
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: پرسيدند چرا؟ گفت    .  من بهتر است    روز بخواني، از نظر    10 يا   15 در   آن را ولي اگر   . است
  1». كنم و به آن آگاه شومتدبرتا بتوانم در آن 

آرامي بخواند و در آن تأمل كند مثل         كسي كه قرآن را به       «:مي گويد )رحمه اهللا (ابن حجر 
 و كسي كه در خواندن قرآن عجله كنـد          كسي است كه يك گوهر گرانبهايي را بخشيده است        

مثل كسي است كه تعداد زيادي گوهر بخشيده ولي قيمت همگي آنها قيمت آن يكي است و                 
  2»... .شايد قيمت يكي، بيشتر از قيمت تمامي آنها باشد و شايد برعكس

 آن است كه هر كسي در خواندن قرآن عجله كند، خودش را بـه يـك مقـصد و                     درست
. استكه آن نيز ثواب قرائت قرآن       . ر و محدود كند   حصهدف واحد از مقاصد قرائت قرآن من      

و كسي كه قرآن را به آرامي بخواند و در آن تأمل كند، تمـامي مقاصـد و اهـداف قـرآن را                       
  .برد  نفع كامل مي و صحابه كراممبرو از قرآن و روش پيا. محقق كرده است

  
  

                                                           
 .1/201 الموطأ )1
 .3/89 فتح الباري )2
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  قرائت قرآن با صداي بلند: كليد دهم 
كسي كه قرآن را با صـداي بلنـد         «:  فرمود   كه پيامبر است   روايت شده    از ابوهريره 

ه كـه    شـنيد   كه از پيامبر    است و همچنين او روايت كرده    » .1وبا صوت نخواند از ما نيست     
شنود كه پيامبر به آن اجازه داده بجـز حـسن              از كسي نمي   خداوند چيزي را  « : وده است فرم

:  فرمـود     كـه پيـامبر     است  روايت شده  و از ابوموسي  » .2صوتي كه با صداي بلند باشد     
هايـشان را از      كـنم و خانـه      خواند، احساس مي    من صداي نرم كساني را كه شبانه قرآن مي        «

نـد كـه منزلهايـشان را در روز    هرچ. شناسـم   خواننـد مـي     روي صدايشان كه شبانه قرآن مي     
من داشتم به قرائت «: گويد  كه مياست  روايت شده   ) رضي اهللا عنها  ( ام هاني  و از » .3بينم  نمي

 كـه    اسـت   روايت شده  و از ابوقتاده  » .4لي كه نشسته بودم   ادادم، در ح     گوش مي  پيامبر
 بـا صـداي    رسيد، متوجه شـد كـه       شبي خارج شد و هنگامي كه به خانه ابوبكر         پيامبر

. خواند  مي   رسيد، در حالي كه با صداي بلند نماز          خواند و به حضرت عمر      نماز مي آهسته  
اي ابوبكر من از كنار تو رد شـدم در          :  فرمود   پيامبر.  جمع شدند  هنگامي كه نزد پيامبر   

من با پروردگارم مناجات : خواندي، چرا؟ ابوبكر گفت       حالي كه تو با صداي آهسته نماز مي       
من از كنار تو رد شـدم در حـالي كـه تـو بـا صـداي بلنـد نمـاز                      : كردم و به عمر گفت        مي
. تا انسانهاي خواب آلود را بيدار كنم و شـيطان را بـرانم            : خواندي، چرا؟ پس عمر گفت        مي
مقـداري  : اي ابوبكر مقداري صدايت را بلنـد كـن و بـه عمـر گفـت                 :  فرمود   س پيامبر پ

                                                           
 .6/2737 صحيح بخاري )1
 .1/545 صحيح مسلم – 6/2743 صحيح بخاري )2
 .4/1944لم  صحيح مس– 4/1547 صحيح بخاري )3
 .1/429 سنن ابن ماجه – 2/178 سنن نسائي )4
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 با صداي بلنـد،   در مورد قرائت شبانه پيامبر از ابن عباس و» .1تر كن   صدايت را آهسته  
آن خواسـت   خواند به طوري كه اگر كسي مـي  در اتاق خودش قرآن مي«:  گفت سؤال شد؛  

خواند، گفت     به مردي كه سريع و تند قرآن مي        و ابن عباس  » .2كرد   حفظ كند، حفظ مي    را
 بشنود و قلبت آنر احساس      آن را ايت  طوري بخوان كه گوشه   : اگر خواستي قرآن بخواني     «: 

 بـه گوشـهايت     آن را هنگامي كـه قـرآن خوانـدي،        «: گويد     مي )رحمه اهللا (و ابوليلي » .3كند
  4».بشنوان، چونكه قلب ميان زبان و گوش است

كنـد و بـه ايـن         چرخد به تمركز و يادآوري كمك مي        صداي بلند به آنچه كه در قلب مي       
  .برد كالت به آن پناه ميدليل انسان هنگام سختيها و مش

خواهنـد كـه بيـشترين     كنند و مي  قرائت ميآن راها هنگام قرائت قرآن، به سرعت   بعضي
ود جـ  در اين حالـت و     تدبرقرائت را داشته باشند، و اين اشتباه است و بديهي است كه قصد              

  .ندارد
زارهـاي  جهر درجاتي دارد كه پايينترين آنها اين است كه به گوش خـودش برسـد، و اب                

 آن اين است كه به گـوش نزديكـان          و باالترين .  را به حركت دربياورد    نطق مثل زبان و لبها    
 بـه قـاري فـشار وارد         اسـت،    تدبرت و باالتر از آن مانع        و كمتر از آن جهر نيس      ،وي برسد 

  .دهد آيد و شنونده را آزار مي مي
موظف به شنيدن   ( مالئكه   گوش فرادادن ) با صداي بلند خواندن   (هاي جهر     از جمله فايده  

خواند، است و ايـن باعـث         و فرار شياطين از قاري و مكاني كه در آن قرآن مي           ) ذكر قاريان 

                                                           
 .1/109 مسند احمد بن حنبل – 2/309 سنن ترمذي – 2/37داود   سنن ابي)1
 .133 مختصر قيام اليل، مروزي، )2
 .2/168 سنن البيهقي الكبري – 9/89 فتح الباري )3
 .1/321 مصنف ابن ابي شيبه )4
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 محيط سالمي جهت تعلـيم و تربيـت         آن را  و   شود   مي پاكي و طهارت خانه و معطر شدن آن       
  .سازد مي

اي اسـت     خانـه ، همان   شود  ه مي خواند  ) جهر( صداي بلند  ااي كه در آن قرآن ب       همانا خانه 
خير و بركت آن زياد شده و مالئكه در آن حضور           «:  در مورد آن گفته است       كه ابوهريره 

شود، بر اهل آن       نمي  اي كه در آن قرآن تالوت       وخانه. شوند  يافته و شياطين از آن خارج مي      
تنگ شده و خير و بركت آن كم شده و شياطين در آن حضور يافته و مالئكـه از آن بيـرون                   

  1».روند مي
  

                                                           
 .1/273 الزهد، ابن مبارك )1
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  خاتمه بحث
 كـه   دشـو   برادر مسلمان با كار خود طبق آن كليدهايي كه قبالً بيان كرديم، مثل كسي مي              

كـه   تمامي اينها با كيفيتي      . زند  كي به چشم مي   نيعها   براي نزديك كردن و بزرگنمايي شكل     
عمق رگ كرده و بر شود، چون معاني را در نظرش بز ل ميبيان شد براي خواننده قرآن حاص

پـي نبـرده   مفاهيمي را كه قبالً    تا معاني و    افزايش مي دهد   آن را  فهم مضامين    . افزايد  آن مي 
: تـا جـايي كـه بگويـد         . ك كنـد  ادرارا  است  و الفاظي كه با آن روبرو شده        . بود، درك كند  

 آن را م، ولي هـيچ وقـت مثـل امـروز           ا من اين سوره يا آيه را سالها قبل خوانده        ! سبحان اهللا 
  .ام يدهنفهم

خواهد كه قرآن را بفهمد و از آن تأثير بگيرد، در حالي كه ابـزار و                  همانا بعضي از ما مي    
و در هنگـام قرائـت قـرآن        . وسايل الزم را براي فهميدن و دانستن آن فراهم نكـرده اسـت            

تواند الفاظ را به راحتي بـه         چرا؟ چونكه نمي  . شود  كمترين درجه تمركز و آرامش يافت نمي      
  .شود و در مقابل آن حسناتي براي وي حاصل نمي. ياوردزبان ب

 سـلف   كـه بيـان كـرديم و براسـاس احـوال           پس كسي كه بر قرائت قرآن كريم همچنان       
 سالمتي روح،  بلندي همـت و         قلب،  نيروي حافظه،      ت حيا مواظبت كند، منجر به زندگي،      

ان پيـروزي فراگيـر و      همـ . استو اين همان نكات حقيقي پيروزي       . شود   مي نيروي اراده او  
كامل و ثابتي كه در حال نيرو و قدرت وجود دارد همچنين در حـال سـستي و ضـعف نيـز                    

  .وجود دارد
. گانه را اجرا كند، با قلب خود نور قرآن را خواهد ديـد              به يقين كسي كه اين كليدهاي ده      

 كه خداوند   كساني. شود   بر آنها غالب نمي    اندوهيو جزء اولياي خدا خواهد شد كه ترسي و          
  : گونه توصيف كرده است  آنها را اين
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كنان و گريان به خـاك        شد سجده   هر زمان كه آيات خداوند مهربان پيش ايشان تالوت مي         «
  ».افتادند مي

 . مـا را از جملـه آنهـا قـرار بدهـد           با فضل و لطف خـود       خواهيم كه     از خداوند كريم مي   
و   و سالم و درود خدا بر محمد       استخداوند موفق گرداننده و هدايت كننده به راه راست          

  .خاندان و پيروان او باد
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  سفر من همراه كتاب) : 1(پيوست 
،  زنـدگي  كـه شروع كردم ودريافتم      فهم پيدا كرده ام    سفر همراه اين كتاب را از زماني كه       

و ثابت بودن بر راه حـق  . زاع ميان حق و باطل و خير و شر استن صبر و تالش،  كوشش،    
  . نياز به تالش و عمل دارد،و كسب خير

م غلبـه پيـدا    ضـعف بـر روحـ   سكردم و هرگاه احـسا ) الجواب الكافي (شروع به كتاب    
 وقتهـا از آن نفـع   يافتم وگـاهي   ميكردم، درمان را در آن     و احساس ضعف اراده مي     كرد  مي
) قوارب النجـاه  (كردم مثل؛   مي  م سپس به كتب خردمندان ودانشمندان معاصر مراجعه         دبر  مي
 كتابهـاي ديگـر كـه در دسترسـم          و) جدد حياتـك  (و  ) تربيتنا الروحيه (و  ) حديث الشيخ (و  

  .خواندم تا توشه روحي خود را از آن نويسندگان بگيرم  ميبودند،
لوم دين غزالـي و مختـصر منهـاج القاصـدين ابـن قدامـه را                سپس مدتي كتاب احياء ع    

ند، جلب كـردم      در مرحله نهايي توجه خود رابه كتابهاي غربي كه بازار را فراگرفته           . خواندم
بر نفـس خـود مـسلط       (و  ) غم را رها كن و زندگي را شروع كن        (و  ) يابي  آيين دوست (مثل؛  
اي   آمد يا نياز به درمـان مـسأله         پيش مي پس هر زماني كه مشكلي      ... و  ) نيروي اراده ) (شو

ام و به شكل قاعده و        كردم و آنها را بيش از يك بار خوانده          آمد، به آنها مراجعه مي      پيش مي 
خطور كرد و آن اينكه؛ چگونه      ال شگفتي به ذهنم     ؤو در اين هنگام س    . ام  قانون خالصه كرده  

پـس  شـود؟        كه در قرآن يافت نمي      حالي شود، در   درمان و تغيير در امثال اين كتب پيدا مي        
مرحله ديگر را به خواندن كتاب مدارج السالكين اختصاص دادم و مخصوصاً بعـد از آنكـه                 

 بـه  آن رااش در يك مجلد چاپ شده، به عنوان همدم سفر و حضر من بـود و         همراه حاشيه 
 سـپري   سپس مرحله ديگري را كه سالي از آن       . خواندم  نيت تقويت سفر و مجاهده روح مي      

نشده بود، شروع كردم و به كتابها و نوارهايي در مورد نيرو و پيشرفت خود و كتابهـايي كـه                 
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كنند، روي آوردم و در بـسياري از آنهـا طلـب پيـشرفت و                 در جذب مردم با هم رقابت مي      
كتابها؛ كتاب عادات هفتگانه، نيروهاي خفته را بيدار كن، مطالعـه           اين  ترقي را كردم از جمله      

شناسـهاي    گانه پيروزي، برنامه زبـان       چگونه هوش خود را دو برابر كنيم، كليدهاي ده         ،سريع
بـين    ماه، چگونه خوش  سه  تقويت كنيم، آرام باش، خوشبختي در        گرا، چگونه حافظه را     ملي

 يا با دقت به آنهـا   ومن آنها را خواندم. ليستي كه نهايت ندارد... شويم، غول را بيدار كن، و      
ند چيزي از واقعيت را تغيير دهند، و به وسيلة آنها از نقاط ضعف رهـايي                ن بتوا گوش دادم تا  

فايده بـود، و مـن از ايـن امتحـان             گويم كه بي    فايده بود، و خداي را سپاس مي        ولي بي . يابم
شـد هنگـامي كـه بـه          حال من چگونه مـي    وتوسط منابع بشري براي پيروزي، نجات يافتم،        

كردم تا زمـاني كـه از ايـن دنيـا             شدم وكتاب خدا را فراموش مي        وسيله اين كتابها پيروز مي    
آيا : شود اين است كه  انگيز، و آنچه كه باعث تعجب و شگفتي مي رفتم؟ اين سؤال حيرت    مي

زند؟ يـا     كنند، سر مي    مثل اين سرگرداني از مردماني كه در بخش ناشناخته آفريقا زندگي مي           
 يا از كسي كه قـرآن را حفـظ    به آنها نرسيده است؟كه قرآن هم  هاي آسيا در حالي   لدر جنگ 

كند و در مرحله متوسط قرار دارد، در حالي كه از آن نفعي نبرده، چـون ايـن كليـدها را                      مي
  .فراموش كرده است

 يـافتم  آن راپس الحمداهللا  . گردم  اين همان سؤال عجيب است كه من دنبال جواب آن مي          
روي و چيزي لذيـذتر و        مسلمان، از اين دنيا مي    پس اي شخص    ! و در اين كتاب جاي دادم     

كالمي كه هيچ نعمتي به طـور مطلـق بـه آن شـباهت     . يابي تر از كالم خدا در قرآن نمي        پاك
 ما را   ،گانه كه سلف صالح     واين به اذن خداوند متعال براي كسي كه از اين كليدهاي ده           . ندارد

شود و بـه       قرآن براي وي گشوده مي     هاي  شود پس گنجينه    اند، حاصل مي    به آن هدايت كرده   
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شود كه بـراي      شود و جزء بهترين امتي مي       وسيله آن گنجهاي زميني و بركات آن گشوده مي        
  .اند هدايت ديگران آمده

  
  دهد اي كه پدر به فرزندش مي بهترين هديه) : 2(پيوست 

ن است كـه   خواهد به فرزندش بدهد، اي      اي كه يك پدر مي      همانا بهترين و بزرگترين هديه    
 تربيـت كنـد از زمـان    – كه از سلف صالح ذكر شـده   – قرآن   تدبروي را براساس كليدهاي     

 هـاي آن بـسيار اسـت و         شود، در اين زماني كـه فتنـه         گي تا وقتي كه به قرآن مسلح مي       چب
 از تحمـل  نگراني و ناراحتي در آن زياد اسـت و بيماريهـاي روانـي فـراوان و روح انـسان            

دسـت آوردن آرامـش و شـادابي روح خـود بـه              مردم براي به     .  است مصيبتها ضعيف شده  
 تا جايي كـه بـه وسـيله دنيـا و امـوال آن در تنگنـا                  زنند،  سايل و ابزار مختلفي چنگ مي     و

شـاعر در مـورد آنهـا صـدق پيـدا           رسند و اين سخن       بست مي   افتند و از طريق آن به بن        مي
  :كند  مي

 و كـــأس شـــربت علـــي لـــذة   
  

ــداويت     ــري تـ ــا و أخـ ــا بهـ  منهـ
  

  ».نوشي نوشي وديگري را براي درمان آن مي يك جام شربت را با لذت مي«
گونه كه بيان كرديم بخواند، با روحي        همان   آن را شود و   كسي كه با قرآن خواندن بزرگ       

 و راه خود را در زندگي بدون تـرس          كم و گامهاي استوار بزرگ شده است      بدني مح  قوي و 
چونكه وي تفسير ثابـت و روشـني را بـراي            .پيمايد   مي -عال   به اذن خداوند مت    –و مشكل   

آزماينـد    و براي تمامي راههـا و ايرادهـايي كـه او را مـي             . يابد  تمامي موقعيتهاي زندگي مي   
كنـد، از انحرافـات فكـري و          بيند و احـساس مـي       ميشنود،    كه مي حلي دارد، و تا زماني        راه
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 و اين جز به دليل ارتباط زياد با       . ماند  ون مي اخالقي كه در جامعه مسلمانان ايجاد شده، مص       
شـود، و تمـسك     كسي كه بدان تمسك بجويد گمراه نمي. قرآن، ريسمان محكم الهي، نيست 

  .جستن به آن جز با آن وسايل و كليدهايي كه گفتيم ممكن نيست
 براي كساني كه موفق شده و بـر         اهترين راه در تربيت فرزندان است     اين آسانترين و كوت   

اما كسي كه فرزندش را منع كند، مرهون تجارب و راهها و افكاري است كه . هستندن قادر  آ
وسايلي كه متناقض و سخت و غير قابل اجرا هستند و نتـايج               تجارب و  ،اول و آخر ندارند   

  .كنند نياز نمي  وي را بيمندي و نيازي سختتاظضعيف دارند و در لح
كني، در قلـب      ا از بچگي به روش قرآن تربيت مي       به ياد داشته باش زماني كه فرزندت ر       

ست و هيچگاه نيـاز بـه مراقبـت و           كه هميشه و هر جا همراه او       اي  وي همدمي را قرار داده    
روشـن   چـشمانش بـا آن       اش نهفته است پسس     وست وي در سينه    چون د  ؛روي ندارد   هدنبال
  .چشد  ميآن را و در سالهاي اوليه زندگيش ثمره شود  مي

  
  قرآن و روزه) : 3(پيوست 

 قرآن و روزه،    «: فرمود    كه پيامبر   است روايت شده ) امرضي اهللا عنه  (از عبداهللا بن عمر    
پس روزه تو را از غـذا و شـهوات در طـول روز بـاز                .  بنده در روز قيامت هستند     دو شافع 

پرهيزي   شوي و با قرآن از خواب شبانه مي         دارد و به وسيله آن در طول روز شفاعت مي           مي
  1».كند بدين ترتيب قرآن تو را از عذاب شبانه شفاعت مي و

، پـس حكـم بزرگتـر و مهمتـر از     اسـت اي قوي محكـم      رابطه ميان قرآن و روزه، رابطه     
ولـي آنچـه كـه      . اسـت  قرآن در شـب      تدبرمضان، آماده كردن قلب براي      رمشروعيت روزه   

                                                           
 .1/470 مستدرك حاكم – 2/174سند احمد بن حنبل  م)1
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روي در خوردن و نوشـيدن        كنيم اين است كه بسياري از مردم با اسراف و زياده            مشاهده مي 
  .دهند هنگام افطار، اين مصلحت بزرگ را براي خود از دست مي

 اهميت روزه را براي پاكي قلب و انجام وظايف          ،در حقيقت طب امروز و طب جايگزين      
 كـنم   صـحبت خواهم كه در اين مورد بـه تفـصيل             نمي . ادي و معنوي آن، ثابت كرده است      م

كـه اگـر    . 1دهـم   ي شما را بـه بعـضي از منـابع ارجـاع مـي             واينجا جاي بحث آن نيست، ول     
 بايد به آن كتـب مراجعـه كنـي و           ،ريبب  پي سختي به حكمت تشريع روزه    بدون  خواهي    مي

 ®: ، اين كالم خداوند براي ما كـافي اسـت   يوقت و تالش خود را در خواندن آن صرف كن 
β r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? Ö ö yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈 )  اي اســت از جانــب   ايــن نامـه )184/ بقـره

همانا خداوند متعـال    . است جهانيان كه دربردارنده بسياري از اشارات و ارشادات          پروردگار
اين قاعده بزرگ را براي ما بيان كرده كه روزه براي ما بهتـر اسـت، و بعـضي از بركـات و                       

علمـايي كـه بـر      . سـت خيرات آن توسط تجارب آزمايشگاهي و تجارب علما ثابت شـده ا           
 در صحت روزه ، اقوال      شاهدان ما . اند  انديشه تأكيد كرده  اهميت رابطه روزه با تفكر و فهم و         

تواند آنهـا      كه هيچ كتابي نمي     است  احوال علماي مسلمان و غيرمسلمان     انسانهاي با تجربه،    
 تعـدادي   كـه . اسـت آوري كند و آنچه كه از اقوال و احوال آنها ذكر شده خيلي زياد                 را جمع 

  .اندكي از آنها ذكر حالشان وجود دارد و احوال خيلي از آنها ذكر نشده است
 تأثير بگيري  بايد به ايـن كليـد          خواهي در قرآن انديشه كني و از آن         پس اگر حقيقتاً مي   

- - درسـت روزه   ي  ، روزه است در ماه رمضان عمل كني كه همان روزه          عجيب به خصوص  
بـن    با حديث زير تطبيق بدهد، حـديثي كـه مقـدام           آن را كند     مي دار سعي    كه روزه  اي است 

                                                           
 دراسه العلميـه لفوائـد      – صوموا تحصوا    – الصوم و الصحه، نجيب الكيالني       – كتاب ريجيم الصوم، دارطويق      )1

 .الصوم، شيخ سعيد احمري
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شكم آدميزاد را هـيچ     «:  شنيدم كه فرمود      كه از پيامبر    است معدي كرب ذكر كرده و گفته     
يـك  كند پـس ناچـاراً بايـد     را پر مي هايي شكم آدم    بر حسب اينكه لقمه   . كند  چيزي پر نمي  

  ». آن براي خودش باقي بماندك سومي نوشيدني و آن را يك سوم غذا و آن را سوم
 – اين حديث اصلي كلي براي تمام اصول پزشكي است و از ابن ابـي ماسـويه پزشـك                   

 كـه    اسـت   نقـل شـده    – خوانـده    )رحمـه اهللا  (هنگامي كه اين حديث را در كتاب ابن خيثمه        
ن اگر مردم از اين كلمات و احاديث استفاده كننـد از امـراض و بيماريهـا مـصو                 «: گويد    مي
  ».شوند ها و دكانهاي داروفروش تعطيل مي مانند و داروخانه مي

 آن را معني روزه اين نيست كه مدتي از خوردن و نوشيدن پرهيز كني و بعد چنـد برابـر                   
دار مفيد اسـت كـه        ي به حال روزه      ا  روزه .استفاده كني؛ و اين در حقيقت روزه نافعي نيست        

گيريم تا از بركتي كه  روزه مي: گويند  از جوانان ميبعضي  . هنگام افطار زياد سير نشده باشد     
اگر در هنگامي كـه روزه نيـستي از         : يم  گوي  مند شويم ولي ما مي      اده، بهره پيامبر از آن خبر د    

برابر شـود، ايـن در حقيقـت         ات رفع حاجت كني و بخواهي كه چيزي برايت دو           زمان روزه 
 و  لدف از روزه حفظ بدن به طور كام       چون ه . روزه نيست بلكه رنجاندن و عذاب بدن است       

  و اين معناي همان قول پيامبراستهاي غذا و نوشيدنيها  حفظ قلب به طور خاص از سم      
چون قلب آدمي هرگاه از سموم غذاها نجات يافت و استراحت كرد، صـاف و لطيـف                 . است
  .شود مي

آيا در قلب كسي كه      «: گفت   )رحمه اهللا ( به ابي عبداهللا يعني امام احمد      )رحمه اهللا (مروزي
 و ابـن    )رحمـه اهللا  (و از نـافع   » .ام  نديـده : سير اسـت رقـت و لطـافتي وجـود دارد؟ گفـت              

و » .ام  ام سير نخـورده     از وقتي كه اسالم آورده    «: كه  است  روايت شده   ) امرضي اهللا عنه  (عمر
صـاف و    كسي كه غذايش كم باشـد، فهـم و درك او          «: گويد     مي )رحمه اهللا (محمد بن واسع  
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 بـسياري از    شـود و او را از       شود چون خوردن زياد باعث سنگيني صـاحبش مـي           رقيق مي 
وقتـي كـه خواسـتي      «: گويـد      مي )رحمه اهللا (سليمان داراني    ابي همچنين» .دارد  كارها باز مي  

نيازي از نيازهاي دنيا و آخرتت را برآورده كني، تا زماني كه نيـاز نداشـتي چيـزي نخـور،                    
هيچ وقت  «: گفت     كه مي   است و از قثم عابد نقل شده     » .دهد  يير مي  عقل را تغ   ،چون خوردن 

» .كند مگر اينكه قلبش لطيف شده و چشمانش خيس شده باشد            غذاي كسي كاهش پيدا نمي    
ني  كسي كـه دوسـت دارد قلـبش نـورا          «: كه    است  نقل شده  )رحمه اهللا (واز ابوعمران جوني  

 سفيان ثـوري بـرايم      «:گويد     مي )حمه اهللا ر( عثمان بن زائده   » .شود، بايد غذايش كمتر باشد    
» .خواهي جسمت سالم بماند و خوابت كمتر شود، پس خوردنت را كم كن              نوشت كه اگر مي   

 كسي كه شكمش را حفـظ كنـد، ديـنش را حفـظ              «:گويد     مي )رحمه اهللا (و ابراهيم ابن ادهم   
 و ».اسـت ح كرده و كسي كه گرسنگي خود را در اختيار داشـته باشـد، داراي اخـالق صـال           

خواهد اشكهايش زيـاد باشـد و         كسي كه مي  «: گويد     مي )رحمه اهللا (حسن بن يحيي الخشني   
حمــد بــن  و ا».قلــبش لطيــف شــود، بايــد هميــشه نــصف شــكمش را بخــورد و بياشــامد

: سليمان و او گفـت       شود اي ابا    گونه مي   پس چگونه اين   «: گويد   مي )رحمه اهللا (الحواري  ابي
بيني كه اگر خود را       و مي . ام  را شنيده »  شراب يك سوم  طعام و    سوميك  «ازوقتي كه حديث    

 سـال   16«:  كه    است  نقل شده  )رحمه اهللا ( و از شافعي   »بري   سود مي  يك ششم محاسبه كني   
چونكـه سـيري بـدن را سـنگين         .  بيرون دادم  آن را ام، بجز يك بار كه        است كه سير نخورده   

آلـودگي شـده و شـخص سـير را از             خـواب دهد و باعث       كاهش مي  آن را كند و زيركي      مي
اولين بدعتي كه بعد از پيـامبر ايجـاد         «: گويد    مي) رضي اهللا عنها  (شهعاي و   ».گيرد  عبادت مي 

هر گروهي وقتي شكمشان سير شد، روحشان آنها را به طـرف دنيـا    » .شد، سير خوردن بود   
  .كشاند مي
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  اي به تمام معلمان مرد و زن در جهان نامه
ها را بـراي شـما سـهل و آسـان             اي كساني كه خداوند قلوب بچه     : ر معلم   برادر و خواه  

و . كنند   و كالمتان را تقديس مي     كنند؛  شنوند و از شما اطاعت مي       مي حرفهايتان را     است كرده
 ايـن نامـه را بـراي    كنند؛ ن الگويي كه از او تقليد ميدهند، هما  شما را الگوي خوبي قرار مي     

 محتويـات علمـي و عملـي ايـن كتـاب را بـا روش                دكه سعي كني  و آن اين  : فرستم    شما مي 
 و عمالً بدانند كه پيـروزي و        ها علماً   اي كه بچه     به گونه  دها برساني    به بچه  انمخصوص خودت 

 يدبه آنها بياموز و چگونگي قرآن خواندن را   . نيرومندي آنها تنها با قرآن است       و خوشبختي  
 يدبه آنها بياموز  . شود  ت معاني عظيم قرآن در قلبها مي       كه اين تنها راه جهت تثبي      يدو ياد بده  

 برايـشان   آن را هاي    و گنجينه . كه چگونه خداوند را بخوانند تا حب قرآن را به آنها عطا كند            
 با تفصيل و تداوم بـراي آنهـا توضـيح           . و انوار خود را براي آنها پرتوافشاني بكند       . بگشايد

گمراهي و نابودي است و خداوند متعـال ايـن قـرآن     كه زندگي بدون قرآن بدبختي و       يدبده
  .عظيم را براي رحمت و هدايت جهانيان فرستاده است

، كـه   اسـت هـاي پيـشينيان       اين كتاب در بردارنده تعـدادي از آيـات و احاديـث وگفتـه             
 بـراي خواننـدگان     آن را كنـد و       بيان مي  آن را گيري از     چگونگي رفتار با قرآن عظيم و بهره      

اي بـراي     كننـد تـا انگيـزه       توانند از آن حفاظت مـي       دهد و تا جايي كه مي        مي ير و شرح  ستف
  .عمل آنها شود فعاليت و
 با عمل خود در ايـن امـر مهـم           آن را كنند و تعامل       در زمانهاي مختلف بررسي مي     آن را 

  حـسنات ونهـالي از نهالهـاي تـو شـود و            اي از   تا تبديل به حـسنه    . كنند  زندگي مراقبت مي  
  مـي شـويد چـون       شـادمان بيننـد خوشـحال و        ه انسانهاي خوشبخت آنها را مـي      هنگامي ك 

  .بينند آنها براي امتشان نفع و فايده دارند مي
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 آنهايي كـه   –هايمان    گوشه  اميدوارم كه در رسيدن اصل و اساس اين كتاب به دست جگر           
ندگيـشان  غمگـين ز هايي كه واقعيت  همان بچه. د سعي الزم را بكني–زير دست شما هستند  

. ما را ناراحت كرده است و بسياري از آنها افسرده و داراي نقصان فكري و اخالقي هـستند                 
 بـسياري از    . اسـت  و طمـع و حـرص طمعكـاران متنـوع            در زماني كه راهزنهاي آن زياد       

 كنند در حـالي      يپشرفت و نيرومندي در زندگي، اشتباه مي       وي پيروزي، دانشمندان در جستج  
  .وانند موفق باشندكه با قرآن مي ت

ولـي  .  امن و قوي را براي تربيت و اصالح رسم كرده است           اين كتاب راه كوتاه، مطمئن،      
  . داشته باشدآن را براي كسي كه توانايي و بيان  اين امر نياز به توضيح

ليدي از كليدهاي قوت و خواهيم كه با فضل و بخشش خود شما را ك      از خداوند كريم مي   
  . محقق كندمسلمين را با دستان شما ت قرار بدهد و پيروزي براي اسالم و براي امپيروزي 

  
  

  
  




