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 تقدیم به پدر و مادرم

تپش ھر حرف این کتاب برخواسته از توجه و تربیت شما است چرا که 
 گردد. پس از آفریدگارم از شما آغاز گشته و به شما باز می

 ]٢٤ اإلسراء:[ ﴾َصغِٗ�� َر�ََّياِ�  َكَما ٱرَۡ�ُۡهَما رَّّبِ  َوقُل﴿
 .»پروردند ردیُخ  در مرا چنانکه کن رحمت را دو آن پروردگارا بگو و«

 ..تقدیم به روشنی دیدگانم
 ھایم دوبار عطر زندگی را استشمام کرد: َنَفس

گین است ـ  ھای مادر دلسوزم که خدا می اول: نفس الله داند چقدر عطر آ
 .او را حفظ کند ـ

 ترینم و دوم: تو ای محبوب
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 ناشر ۀمقدم
 ستایش از آن الله است، اما بعد:

قطعًا یکی از امور مھم، آسان کردن و قابل فھم نمودن علم برای مردم 
برای عموم  جاست، به ویژه آشکار نمودن معنای کالم الله و پیامبرش 

 مسلمانان.
آن بسیار نوشته شده  ۀھایی ـ که دربار اگر آسان و روان نمودن دانش

ن زمانه مھم است، پس آسان نمودن دانشی که جز است ـ برای مردم ای
تر است و از این روی  تر و ضروری آن نوشته نشده بسیار مھم ۀاندکی دربار

این نوشته ـ که حجم آن اندک ولی محتوایش فراوان است ـ بسیار مھم 
تألیف شیخ عصام بن صالح بن محمد » روش تفکر در قرآن کریم«: است ـ

د ـ عضو ھیئت ت دریس دانشگاه امام محمد بن سعود اسالمی در ریاض العویِّ
و عضو مؤسس ھیئت جھانی تدبر در قرآن ـ برای عموم مسلمانان نوشته 

ترین اھداف نزول  ھایی که یقین دارند تفکر یکی از بزرگ ، آن١شده است
ترین راه برای اصالح قلب و تزکیه نفس و لذت بردن از  قرآن کریم و کوتاه

 است. أکالم الله
کنیم که این نوشته را در شکل و پوششی  ما در مرکز تدبر افتخار می

ترین  کنیم چرا که انتشار آن در مرکز تدبر یکی از مھم منتشر می ٢جدید

                                           

نوشتۀ دیگری دارد که برای طالب علم و   یخ ـ خداوند او را پاداش دھد ـش -١
المراحل الثمان لطالب فھم «مندان به این موضوع نوشته شده است و نام آن  عالقه
 ھجری چاپ شده است ۱۴۳۰است و در مرکز تدبر در سال » القرآن

 ر ریاض چاپ شده استپیش از این و برای اولین بار این کتاب در دار مدار الوطن د -٢
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تفکر در قرآن : وسایلی است که برای رساندن این معنای بزرگ شرعی یعنی
 شود. میان مسلمانان و غیر مسلمانان بر آن تکیه می

دانیم که از برادرمان جناب شیخ عصام  خود می ۀرا وظیف و در خاتمه این
انتشار آن به ما،  ۀبه خاطر تالش نیکویش در نوشتن این کتاب و اجاز

ای برای  ھایش نھاده و توشه سپاسگزاری کنیم. الله آن را در ترازوی نیکی
 زندگی و پس از وفاتش قرار دھد.

 دکتر عمر بن عبدالله المقبل نوشته:

 علمی مرکز تدبرمشاور 
 شریعت دانشگاه قصیم ۀعضو ھیئت تدریس دانشکد

 
 

 



 

 

 مقدمه
 فرو خود بنده بر را] آسمانی[ کتاب این که از آن خدایی است ستایش

 بر که کسی است] خجسته و[ ننھاد، بزرگ آن در کژی گونه ھیچ و فرستاد
 باشد. ای ھشدار دھنده جھانیان برای تا فرمود نازل را فرقان خود بنده

و بر آل و اصحابش و  (محمد بن عبد الله) الله ۀو درود و سالم بر فرستاد
 کار بستند باد،،، اما بعد: را بهھا  آن کسانی که رھنمود

 را بشنو:ھا  آن به، ھا ندای پروردگار انسان: ای انسان •

َها﴿ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآَءُ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ٓ  رَّ نَزۡ�َا

َ
 نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ

بِيٗنا   ]١٧٤: النساء[ ﴾مُّ
 نوری و رسید شما برای اختیارتان صاحب جانب از آشکاری برھان مردم، ای«
 .»ایم کرده نازل شما سوی به آشکار

َها﴿ ُّ�
َ
� وِۡعَظةٞ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن مَّ ُدورِ  ِ�  لَِّما وَِشَفآءٞ  رَّ  ٱلصُّ

  ]٥٧: یونس[ ﴾ّلِۡلُمۡؤمِنِ�َ  َورَۡ�َةٞ  َوُهٗدى
 شفای که آمده اختیارتان صاحب جانب از اندرزی  شما برای مردم، ای«

 .»مؤمنان برای است رحمتی و ھدایت و ھا دل بیماری

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
�ُِّ�ۡمۖ  مِن ٱۡ�َقُّ  َجآَءُ�مُ  قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ�  َ�ۡهتَِدي فَإِ�ََّما ٱۡهتََدىٰ  َ�َمنِ  رَّ

ۖ  يَِضلُّ  فَإِ�ََّما َضلَّ  َوَمن ِ�َۡفِسهۦِۖ  ٓ  َعلَۡيَها ۠  َوَما نَا
َ
  ]١٠٨: یونس[ ﴾بَِو�ِيلٖ  َعلَيُۡ�م �

 فرارسید؛ شما برای اختیارتان صاحب جانب از حّق ] پیام[ مردم، ای: بگو«
 زیان به گشت، گمراه ھرکه و است شده ھدایت خویش سود به شود، ھدایت ھرکه

 .»نیستم شما کارگزار من و است؛ شده گمراه خویش
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ھای بزرگی برای قرآن بیان شده که عبارتند از:  صفت، در این سه آیه
 شفا و ھدایت و رحمت و حق است.، قرآن برھان است، نور است

ھای مردان و زنان مؤمنان نسبت به کتاب پروردگارشان چه  پس دل 
 ضعیتی دارد؟و

 ۀرا که اولین نوشته در پروژ» روش تفکر«به ھمین دلیل این نوشته 
سازی فھم قرآن) است را برای عموم مسلمانان نوشتم، برای ھر  (آسان

قرآن که در پی زندگی و ھدایت و علم و نور و گشایش و  ۀقرائت کنند
اول خوشبختی و پیروزی در دنیا و آخرت است، و این نوشته، بسان سطح 

خواھد از اھل قرآن باشد، کسانی که نزد الله ویژه  است، برای کسی که می
 ھستند و تا جایی که توان داشتم سعی نمودم که واضح و آشکار باشد.

ای  کنم که به نیکی آن را بپذیرد و آن را توشه پس از الله درخواست می
 .قرار دھد که ھنگام مالقات با خودش مرا شادمان بگرداند

*** 
 



 

 

 پیش درآمد
در برابر ھا  آن پس دریافتم که؛ در اوضاع و احوال امت قرآن اندیشیدم

 شوند: کتاب الله به سه گروه تقسیم می
ھمان کسانی ھا  آن گروھی که از کتاب الله رویگردان ھستند و –الف 

 ٱلرَُّسوُل  َوقَاَل ﴿کند  شکایت میھا  آن در قیامت از جھستند که رسول الله 
ْ  قَۡوِ�  إِنَّ  َ�َٰرّبِ  َُذوا  به[ رسول و« ]٣٠: الفرقان[ ﴾٣٠ َمۡهُجوٗر� ٱلُۡقۡرَءانَ  َ�َٰذا ٱ�َّ
که در این . »قرآن را رھا کردند ینقوم من ا گمان یب پروردگارا!: گوید می] هشکو

  نداریم.ھا  آن نوشته کاری با
کنند؛ ولی بزرگی و  گروھی که کتاب الله ـ متعال ـ را تالوت می –ب 

در برابر علم و   ،اند دهنکرحقیقتش را درک ، عظمت آن را احساس نکرده
در کجای آن  چطور و معجزه بودنش دانند که نمی اش توقف نکرده و چیرگی

 ام. نوشتهھا  آن که این نوشته را به خاطر نھفته است؛
کرده و ھدفشان فھم  ھای تفسیر مراجعه  به کتابگروھی که  -جــ 

شود که ھنوز از تفکر درست و شایسته در  کتاب الله است ولی احساس می
ای را به نام  این کتاب با عظمت دور ھستند که برای این امر نوشته

 ام. را نوشته» المراحل الثمان لطالب فھم القرآن«
 عرب یک ختم، گفتار شیوایپردا در حالی که در این زمینه به تفکر می

باز و مخالف اسالم بود مرا به شگفت آورد ـ  جاھلی که یکی از سران لج
ھمانگونه که گذشتگانمان را به شگفت آورده بود ـ وی قرآن مجید را 

به خدا سوگند اندکی پیش از محمد سخنی را «گونه وصف کرده است:  این
ای شیرینی بود، قطعا زیبا شنیدم که سخن انسان و جن نبود، ھمانا که دار
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شود و چیزی بر  بود، باالیش پربار و پایینش گوارا است، براستی که چیره می
 ».آن چیره نخواھد شد

! فرانسوی!! فیلسوف!!! ه سخن شیوای شخصی غیر عربو ھنگامی ک
را خواندم، به خدا سوگند ) Joseph Ernest( دین!!!! یعنی جوزف ارنست بی

برطرف شده و از خودمان تعجب کردم. گوش کن که ھا  آن ام از که شگفتی
 گوید: چه می

ام ھزاران کتاب سیاسی و اجتماعی و ادبی و غیره وجود  در کتابخانه«
فقط دکوری ھا  آن ام و بیشتر را نخواندهھا  آن دارد که بیش از یک بار

ھستند؛ اما در این بین کتابی وجود دارد که خواندنش ھمیشه مونسم بوده 
و آن کتاب مسلمانان قرآن است، ھرگاه احساس خستگی و فشار کرده  است

ھای مفاھیم و کماالت به رویم گشوده شود قرآن  خواھم که دروازه و می
کنم. اگر  خوانم، ولی با زیاد خواندن آن احساس خستگی و ماللت نمی می

کسی بخواھد به کتابی که از آسمان فرود آمده باور داشته باشد قطعا آن 
ھای قرآن  ھای دیگر ویژگی تاب قرآن است نه چیزی دیگری، چرا که کتابک

 ».را ندارند
 آیا این ھمان گفتار ولید بن مغیره نیست؟

شود و  چیره می«: چه سبب شده که ولید و جوزف ھر دو بگویند که قرآن
 ؟»چیزی بر آن چیره نخواھد شد

مِّ  ِ�ٓ  �نَُّهۥ﴿ھمانا پاسخ، سخن الله متعال است که فرموده: 
ُ
 ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ

ۡ�َنا  در است، آموز حکمت و واال که کتاب این و« ]٤: الزخرف[ ﴾َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َ�َ
 .»]شد نخواھد تغییر دستخوش و[ است شده ثبت ما محفوظ نزد لوح

مشھورش، کتاب الله ـ متعال ـ را وصف  ۀچه زیبا در الفی /و شاطبی
 نموده است:
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إِنَّ  ـــــــافعٍ وَ ـــــــق شَ ثَ ـــــــابَ اهللاِ أَوْ  كِتَ
 

ـــــال  ضِّ تَفَ ـــــا مُ بً اهِ ـــــاءٍ وَ نَ ـــــی غَ أَغن  وَ
 

گر و بھترین ثروت، و بخشنده و  ترین شفاعت ھمانا کتاب الله مطمئن
 .نکوگر است

ـــــهُ  يثُ دِ ـــــلُّ حَ مَ لـــــيسٍ الَ يُ ـــــريُ جَ خَ  وَ
 

ــــــال  مُّ َ ــــــهِ جتَ ادُ فِي دَ ــــــزْ هُ يَ ادُ دَ ــــــرْ تَ  وَ
 

ملول نشده و تکرار آن بر بھترین ھمنشینی است که از سخنش 
 .افزاید اش می زیبایی

ــــهِ  تِ امَ ــــاعُ يفِ ظُلُ رتَ ــــی يَ ت ــــثُ الفَ ي حَ  وَ
 

لِّال  ـــــتَهَ ـــــنًّا مُ ـــــاهُ سَ قَ لْ ـــــربِ يَ ـــــنَ القَ  مِ
 

برد (قرآن) را روشن  و آنگاه که جوان در تاریکی قبر در وحشت به سر می
 .کند و درخشان مالقات می

اند که ابن مسعود  روایت کردهابن ابی شیبه و بیھقی در شعب ایمان 
آنکه در پی علم است پس قرآن را زیر و رو کند چرا که در آن علم «گفت: 

 .»پیشینیان و آیندگان وجود دارد
زیر و رو «گوید:  می ]ھـ ٢٥٥ی، متوفای سال ھرو َحْمَدوَیه بن[ َشِمر

 .»کردن قران یعنی خواندن و پرسیدن تفسیر و معانی آن از علما
.. زندگی .است که ھمگی باور داریم که این قرآن نور است جای شگفت

. تمام اسباب برتری را در .حق از باطل است ۀ.. جدا کنند.. ھدایت است.است
.. اما ھنگامی که به حال و روز امت قرآنی در برابر قرآن .خود گرد آورده است

 بینی؟ بنگری چه می
 نیازی به توضیح بیشتری ندارد.

اند ذکر  مکرر را ھمانگونه که صاحبانش مطرح کردهھای  این پرسش •
 کنم: می

ولی آن   کنم، ھای تفسیر را مطالعه می خوانم، کتاب من قرآن می -١
 کنم؟ گویید را درک نمی آیات قرآن می ۀمعنای بزرگی که شما دربار
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این معجزه  دانم قرآن معجزه است ولی نمیکامال یقین دارم که  -٢
 کجاست؟

 برم. لذت نمیھنگام خواندن قرآن  -٣
آیا امکان دارد که قرآن در تمامی امور بر ما حکم کند حتی امور  -٤

 ای و غیره؟ اجتماعی و اقتصادی و امنیتی و سیاسی و رسانه
پرسد: مردم را به چیزی دعوت دھیم که  خواھری دعوتگر می -٥

برایشان بھتر است یا به چیزی که به آن عالقه دارند؟ آیا به مردم 
 یا مھربانی؟ایمان بیاموزیم 

گوید: مگر ھدف ما از فراگرفتن علم توحید یا فقه یا  دیگری می -٦
 حدیث تفکر در قرآن نیست؟

آیا از این امر نگران   امت، بسیار در فھم قرآن دچار اختالف شده، -٧
 نیستی؟

تر است..  . سیاست، مھم.امت، مشکالت مھمتری دارد قرآن؟ چرا -٨
تر است...  جھاد، مھم تر است... تر است.. دعوت، مھم فقه، مھم

 تر است. اقتصاد، مھم
 ھا یک چیز است: پاسخ تمام این •

که از سوی خداونِد با حکمت و دانا نازل  قرآنی ۀعدم فھم شایستو آن: 

نۡ  مِن ٱلُۡقۡرَءانَ  َ�ُلَ�َّ  �نََّك ﴿شده است  ُ و « ]٦: النمل[ ﴾َعلِي�ٍ  َحِكي�ٍ  �َّ
 .»داری یم یافتدانا در یم) حکپروردگار( ی) قرآن را از سوینتو (ا تردید یب

بنابراین حتما باید این فھم ـ در حد توانت ـ وجود داشته باشد در غیر 
اینصورت سوگند به خداوند رحمانی که قرآن را نازل نموده است به ھدفت 

 در نیکی و اصالح در دنیا، و مقام بلند در آخرت نخواھی رسید.
خواھد آمد   آینده ـ به خواست الله ـھای آن آشکار است که در  و دلیل

 ای که باید داشته باشیم دو نوع است: ولی باید تذکر بدھم که فھم شایسته
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 ..فھم ذھنی شناختی .١
 ..فھم قلبی ایمانی .٢

 ھدف و مقصد، فھم دوم است و اولی تنھا وسیله است.
 گوید: علم دو نوع است: می /حسن بصری

 سودمند استعلمی که در قلب است که ھمان علم  .١
 علم زبانی که حجت الله بر آفریدگانش است. .٢

زیرا تفاوت دو گروه در ، بنابراین کامال ھوشیار باش ـ ای دوستدار قرآن ـ
 ھمین است.

 توان آن را محقق ساخت؟ اگر بگویی: چگونه می
فرموده: ھا  آن ۀدربار ألپاسخ این است: با پیروی از روش کسانی که الله

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ  رَُّسوُل  �ُّ ِينَ  ٱ�َّ ۥٓ  َوٱ�َّ آءُ  َمَعُه ِشدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ ٗعا تََرٮُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡمۖ  رَُ�َآءُ  ٱلُۡكفَّ  ُركَّ

ٗدا ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ ۖ  ٱ�َّ ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  َورِۡضَ�ٰٗنا
َ
� 

ُجودِ   کّفارِ  برابر در ھمراھانش، و است خدا رسول )ج( محّمد« ]٢٩: الفتح[ ﴾ٱلسُّ
 حالت در را آنان ھمواره مھربانند؛ یکدیگر با و نیرومند و محکم، ]طلب جنگ[

 جویند؛ می را خدا خشنودی و بخشی افزون که حالی در ،بینی یم رکوع و سجده
 .»پیداست سجده اثر از ھاشان چھره در آنان] شایستگی[ نشان

روایت  س ـ چنانکه در صحیحین از عمران بن حصین جو رسول الله 

يِت  َخْ�ُ «فرموده: ھا  آن ۀدربار شده ـ مَّ
ُ
ينَ  ُ�مَّ  قَْرِ�  أ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ

َّ
 اذل

بھترین افراد امت من کسانی ھستند که در دوران من زندگی « ١»يَلُوَ�ُهمْ 
ھا  آن کسانی که پس ازآیند، سپس  میھا  آن کنند سپس کسانی که پس می
 ».آیند می

                                           

 .۳۶۵۰صحیح بخاری ح  -١
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در آموختن و ھا  آن بنابراین ھیچ راه فرار و گریزی از پیروی نمودن روش
 آموزش قرآن وجود ندارد.

ھا  آن آموزش یا آموختن قرآن با روش ۀاگر بگویی: مگر ما در شیو
 ایم؟ مخالفت کرده

 ایم. گویم: بله ـ خداوند من و تو را بیامرزد ـ چنین کاری کرده می
گذشتگان ـ رحمھم الله ـ به خاطر فھم باالیشان پیش از اینکه قرآن 

گرفتند و  آموختند و علوم کوچک را پیش از بزرگ فرا می بیاموزند، ایمان می
 کردند پیش از آنکه بر آن بیافزایند. آن را اجرا می

 را در پیش گیریم؟ھا  آن اگر بپرسی: چگونه راه
 ی دوستدار قرآن ـ این است: ـ ا پاسخ

 پس، ام من این مراحل را برای آشکار شدن موضوع دسته بندی کرده
ال حول وال قوة إال برای تو و زیانش برای نویسنده و سودش، را برگیرھا  آن

 بالله.
 ام: آن را به سه سطح تقسیم کرده •
 روش اندیشیدن سطح اول: -
 ./تألیف عالمه ابن عثیمین» أصول في التفسیر« ۀجزو سطح دوم: -
 مراحل ھشت گانه برای خواستار فھم قرآن. سطح سوم: -
 مراحل سطح اول به این صورت است: •

باید یقین کامل داشته باشی که با قرآن زنده و بدون قرآن  اول: ۀمرحل
آن مرده ای، با قرآن بینا و بدون آن نابینا، با قرآن ھدایت یافته و بدون 

 گمراه ھستی.
اصل در خطاب قرآن این است که قلب را ھدف قرار داده  مرحله دوم:

 است.
 چگونه قرآن بخوانیم؟ مرحله سوم:



 ٩  روش تفکر در قرآن کریم

 از کدام بخش قرآن آغاز کنیم؟ مرحله چھارم:
 ھای تفسیر استفاده کنیم؟ چگونه از کتاب مرحله پنجم:

 �يَّاكَ  َ�ۡعُبدُ  إِيَّاكَ ﴿ با یاری از آنکه، و اکنون زمان برای رسیدن به ھدف
 را نازل نمود، آغاز شده است. ﴾�َۡسَتعِ�ُ 

*** 

 سطح اول:
 اندیشیدن روش

 توان از طریق پنج مرحله، به دست آورد: این مھارت را می
، با یبا قرآن زنده و بدون قرآن مرده اباید یقین کامل داشته باشی که 

 یافته و بدون آن گمراه ھستی. قرآن بینا و بدون آن نابینا، با قرآن ھدایت
خواند باید این یقین را پیش از قرائت آیات و  ھر کسی که قرآن کریم می

 ۀھایش داشته باشد و به ھمین دلیل الله ـ سبحانه و تعالی ـ در سور سوره

ا﴿فرماید:  طه می تِيَنَُّ�م فَإِمَّ
ۡ
 َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  ٱ�ََّبعَ  َ�َمنِ  ُهٗدى ّمِّ�ِ  يَأ

ۡعَرَض  َوَمنۡ  ١٢٣ �َۡشَ�ٰ 
َ
هُۥ َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  َ�ُۥ فَإِنَّ  ذِۡكرِي َعن أ  يَوۡمَ  َوَ�ُۡ�ُ

ۡ�َ�ٰ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ 
َ
  ]١٢٤-١٢٣: طه[ ﴾١٢٤ أ

 پیروی من ھدایت از ھرکه آمد، شما برای رھنمودی من جانب از ھرگاه و«
 زندگی گرداند، روی من یاد از ھرکه و )١٢٣(. شد نخواھد بخت تیره و گمراه کند،

 .»کنیم احضارش نابینا رستاخیز روز داشت و خواھد سختی
ھمین کتاب است که آخرین کتاب آسمانی ، ترین ذکر و یاد و بزرگ

 باشد. می



 روش تفکر در قرآن کریم    ١٠

ٓ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ای   بنابراین قرآن روحی است که تو بدون آن مرده - وَۡحۡيَنا
َ
 أ

ۚ  ّمِنۡ  ُروٗحا إَِ�َۡك  ۡمرِنَا
َ
  ]٥٢: یالشور[ ﴾أ

 .»کردیم وحی تو بر خویش فرمان به را روحی گونه بدین و«

َها﴿و قرآن نوری است که تو بدون آن نابینایی  - ُّ�
َ
�  قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآَءُ�م ٓ  رَّ نَزۡ�َا
َ
بِيٗنا نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ  َوأ  ای« ]١٧٤: النساء[ ﴾مُّ

 به آشکار نوری و رسید شما برای اختیارتان صاحب جانب از آشکاری برھان مردم،

َ�َمن﴿ .»ایم کرده نازل شما سوی
َ
ٓ  َ�ۡعلَمُ  أ َما َّ�

َ
نزَِل  �

ُ
ّ�َِك  مِن إَِ�َۡك  أ  َكَمنۡ  ٱۡ�َقُّ  رَّ

ۡ�َ�ٰٓۚ  ُهوَ 
َ
َما أ رُ  إِ�َّ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
گاھی که کسی آیا« ]١٩: الرعد[ ﴾ٱۡ�  که دارد آ

 کسی ھمچون دارد، حقیقت است، شده نازل تو بر اختیارت صاحب جانب از آنچه
 .»پذیرند می پند خلوص با خردمنداِن  تنھا است؟] دل[کور که است

َها قُۡل ﴿و قرآن ھدایتی است که تو بی آن گمراھی  - ُّ�
َ
�  قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ

ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن ٱۡ�َقُّ  َجآَءُ�مُ   َضلَّ  َوَمن ِ�َۡفِسهِۦۖ  َ�ۡهَتِدي فَإِ�ََّما ٱۡهتََدىٰ  َ�َمنِ  رَّ
َما ۖ  يَِضلُّ  فَإِ�َّ   ]١٠٨: یونس[ ﴾َعلَۡيَها
 فرارسید؛ شما برای اختیارتان صاحب جانب از حّق ] پیام[ مردم، ای: بگو«
 زیان به گشت، گمراه ھرکه و است شده ھدایت خویش سود به شود، ھدایت ھرکه

 .»نیستم شما کارگزار من و است؛ شده گمراه خویش
اند و  و در اینجا حق، ھمان قرآن است چنانکه ابن جریر و دیگران گفته 

 شود تابع آن است. ھر حق دیگری که برای مردم آشکار می
شوند،  به ھمین دلیل است که قرآن، کسانی را که از آن رویگردان می -

 به شدت نکوھش کرده است به عنوان مثال :

ِ  َعنِ  لَُهمۡ  َ�َما﴿اید: فرم الله ـ سبحانه وتعالی ـ می  ٤٩ ُمۡعرِِض�َ  ٱ�َّۡذكَِرة
�َُّهمۡ 

َ
ٞ  ُ�ُرٞ  َك� ۡستَنفَِرة ِۢ  ِمن فَرَّۡت  ٥٠ مُّ  تذّکر این از چرا« ]٥١-٤٩: المدثر[ ﴾قَۡسَوَرة
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 شیر] مقابل[ از که )۵۰اند ( رمیده گورخرانی )گویی۴۹( کنند؟ می اعراض
 .»گریزند می

رویگردانان از قرآن را به چه  ألقرآن ـ که اللهای ـ ای قاری  آیا اندیشیده
 چیزی تشبیه نموده است؟

 تر کنم و بگویم: اجازه بدھیم کمی موضوع را روشن
 باشد جمع حمار است که معنای آن واضح می» الحمر«
یعنی به شدت گریزان، یعنی کسی که با ترس و ھراس : »ُمْسَتنفرة«

 گریزد می
 .انداز و ھمانند آن یعنی شیر یا تیر»: الَقسَوَرة«

یعنی شخص رویگردان از قرآن گویا نزد پروردگار و آفریدگارش بسان االغ 
است و تنھا این نیست، بلکه مانند االغی ترسان و ھراسان و وحشت زده 

 است.
تشبیھی که به خدا سوگند خوار کننده است، الله من و شما را از این 

 صفت حفظ نماید.
ی که الله سبحانه و تعالی ـ کالم خویش را بدان توانی در این اوصاف می -

 کند که: وصف نموده است بیاندیشی؛ الله متعال کتابش را اینگونه وصف می

ِيٓ ﴿حق است  -١ ٓ  َوٱ�َّ وَۡحۡيَنا
َ
 و« ]٣١: فاطر[ ﴾ٱۡ�َقُّ  ُهوَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِمنَ  إَِ�َۡك  أ

 را پیشین کتب که حّق  است کالمی ایم، کرده وحی تو به کتاب از ھرچه
گاه بندگانش کار به خدا گمان بی کند؛ می تصدیق  .»بیناست و آ

ۡلَ�ٰهُ  بِِ�َ�ٰبٖ  ِجۡئَ�ُٰهم َولََقدۡ ﴿ھدایت است  -٢ ٰ  فَصَّ  ُهٗدى ِعۡل�ٍ  َ�َ
گاھی با که آوردیم کتابی آنان برای« ]٥٢ األعراف:[ ﴾َورَۡ�َةٗ   به را آن آ
 و ھدایت آورند، می ایمان که گروھی برای که ایم کرده بیان وضوح

 .»است رحمتی
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ٰ  ٱ�ََّ�َٰرىٰ  َوَ�  ٱۡ�َُهودُ  َعنَك  تَۡرَ�ٰ  َولَن﴿علم است  -٣  ِملََّتُهۡمۗ  تَتَّبِعَ  َح�َّ
ِ  ُهَدى إِنَّ  قُۡل  َبۡعَت  َولَ�ِنِ  ٱلُۡهَدٰىۗ  ُهوَ  ٱ�َّ ۡهَوآَءُهم ٱ�َّ

َ
ِي َ�ۡعدَ  أ  َجآَءكَ  ٱ�َّ

ِ  ِمنَ  لََك  َما ٱۡلعِۡلمِ  ِمنَ   و یھودیان« ]١٢٠: البقرة[ ﴾نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن ٱ�َّ
 پیروی آنان آیین از اینکه مگر شد، نخواھند خشنود تو از ھرگز مسیحیان

گاھانه اگر و خداست ھدایت ،]راستین[ ھدایت: بگو کنی؛  ھای ھوس از آ
 .»داشت نخواھی یاوری و کارساز ھیچ خدا برابر در کنی، پیروی آنان

َها ﴿دلیلی آشکار است  -٤ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآَءُ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ  ﴾رَّ

 برای اختیارتان صاحب جانب از آشکاری برھان مردم، ای« ]١٧٤: النساء[
 .»ایم کرده نازل شما سوی به آشکار نوری و رسید شما

ٓ ﴿چیره است  -٥ نَزۡ�َا
َ
ٗقا بِٱۡ�َقِّ  ٱلِۡكَ�َٰب  إَِ�َۡك  َوأ  ِمنَ  يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما ُمَصّدِ

 کردیم نازل تو بر حق به را قرآن« ]٤٨: دة المائ[ ﴾هِ َعلَيۡ  َوُمَهۡيِمًنا ٱۡلِكَ�ٰبِ 
 .»ھاست آن بر ناظر و نگاھبان و کند می تصدیق را پیشین کتب که

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب ﴿برکت است  -٦
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ بَُّرٓوا َدَّ  ]٢٩: ص[ ﴾َءاَ�ٰتِهِۦ ّ�ِ

 .»کنند تدبر آیاتش در تا ایم کرده نازل تو بر کهک مبار است کتابی«

َها﴿موعظه و اندرز است  -٧ ُّ�
َ
وِۡعَظةٞ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ�  ّمِن مَّ

ّ�ُِ�مۡ   صاحب جانب از اندرزی  شما برای مردم، ای« ]٥٧: یونس[ ﴾رَّ
 .»آمده اختیارتان

ُِل ﴿شفاء است  -٨  ﴾لِّلُۡمۡؤِمنِ�َ  َورَۡ�َةٞ  ِشَفآءٞ  ُهوَ  َما ٱۡلُقۡرَءانِ  ِمنَ  َوُ�َ�ّ
 است مؤمنان برای رحمت و شفا] موجب[ آنچه قرآن از« ]٨٢ اإلسراء:[

 .»کنیم می نازل

ِ  َعنِ  لَُهمۡ  َ�َما﴿یاد آوری است  -٩  از چرا« ]٤٩: المدثر[ ﴾ُمۡعرِِض�َ  ٱ�َّۡذكَِرة
 »کنند؟ می اعراض تذّکر این
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َها﴿نور است  -١٠ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ  ّمِن بُۡرَ�ٰنٞ  َجآَءُ�م قَدۡ  ٱ�َّاُس  َ�ٰٓ ٓ  رَّ نَزۡ�َا

َ
 َوأ

بِيٗنا نُوٗر� إَِ�ُۡ�مۡ   جانب از آشکاری برھان مردم، ای« ]١٧٤: النساء[ ﴾مُّ
 نازل شما سوی به آشکار نوری و رسید شما برای اختیارتان صاحب

 .»ایم کرده

ۡ�َا﴿رحمت است  -١١ ءٖ  ّلُِ�ِّ  تِۡبَ�ٰٗنا ٱلِۡكَ�َٰب  َعلَۡيَك  َونَزَّ  َوُهٗدى َ�ۡ
 و امر ھر بیان که کردیم نازل تو بر را قرآن و« ]٨٩: النحل[ ﴾َورَۡ�َةٗ 
 .»رحمت است و ھدایت

ِي﴿راستی است  -١٢ ۡدقِ  َجآءَ  َوٱ�َّ َق  بِٱلّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك  بِهِۦٓ  وََصدَّ
ُ
 ُهمُ  أ

 کنند، تصدیق و عرضه را راستی که آنان اّما« ]٣٣: الزمر[ ﴾ٱلُۡمتَُّقونَ 
 .»اند پرواپیشه

ِيٓ ﴿تصدیق کننده است  -١٣ ٓ  َوٱ�َّ وَۡحۡيَنا
َ
 ٱۡ�َقُّ  ُهوَ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِمنَ  إَِ�َۡك  أ

ٗقا  ایم، کرده وحی تو به کتاب از ھرچه و« ]٣١: فاطر[ ﴾يََديۡهِ  َ�ۡ�َ  لَِّما ُمَصّدِ
 .»کند می تصدیق را پیشین کتب که حّق  است کالمی

مِّ  ِ�ٓ  �نَُّهۥ﴿بلند مرتبه است  -١٤
ُ
ۡ�نَا ٱلِۡكَ�ٰبِ  أ : الزخرف[ ﴾َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َ�َ

 ثبت ما نزد محفوظ لوح در است، آموز حکمت و واال که کتاب این و« ]٤
 .»]شد نخواھد تغییر دستخوش و[ است شده

 ،]گفتار[ این که« ]٧٧: الواقعة[ ﴾َكرِ�مٞ  لَُقۡرَءانٞ  إِنَُّهۥ﴿گرانقدر است  -١٥
 .»گرانقدر است قرآنی

 است کتابی این و« ]٤١: فصلت[ ﴾َعزِ�زٞ  لَِكَ�ٌٰب  �نَُّهۥ﴿با عزت است  -١٦
 .»ناپذیر شکست

ِيدٞ  قُۡرَءانٞ  ُهوَ  بَۡل ﴿ارجمند است  -١٧ ] گفتار،[ این آری،« ]٢١: البروج[ ﴾�َّ
 .»ارجمند است قرآنی
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ِي َ�َباَركَ ﴿حق از باطل) است   ۀفرقان (جدا کنند -١٨ َل  ٱ�َّ  ٱۡلُفۡرقَانَ  نَزَّ
 ٰ  است برکات منشأ« ]١: الفرقان[ ﴾نَِذيًرا لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ِ�َُكونَ  َ�ۡبِدهِۦ َ�َ

 تا کرد، نازل خویش بنده بر را] باطل از حّق [ تمیز معیار] قرآن[ که خدایی
 .»باشد ای ھشداردھنده جھانیان برای

�ِرُ  َ�َٰذا﴿موجب بصیرت است  -١٩  لَِّقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  َوُهٗدى لِلنَّاِس  بََ�ٰٓ
 و مردم برای است بصیرت] موجبات قرآن[ این« ]٢٠: الجاثیة[ ﴾يُوقُِنونَ 
 .»یقین اھل برای است رحمتی و ھدایت

مِّ  ِ�ٓ  �نَُّهۥ﴿محکم و ثابت است  -٢٠
ُ
ۡ�َنا ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ  ﴾َحِكيمٌ  لََعِ�ٌّ  َ�َ

 نزد محفوظ لوح در است، آموز حکمت و واال که کتاب این و« ]٤: الزخرف[
 .»]شد نخواھد تغییر دستخوش و[ است شده ثبت ما

لَۡت  كَِ�ٰٞب ﴿مفصل است  -٢١ ا قُۡرَءانًا َءاَ�ُٰتُهۥ فُّصِ  ﴾َ�ۡعلَُمونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َعَر�ِّيٗ
 صورت به است، شده بیان وضوح به آیاتش که است کتابی« ]٣: فصلت[

 .»دانش اھل برای فصیح زبان به قرآنی

وِ�َ  قُۡل ﴿شگفت انگیز است  -٢٢
ُ
نَّهُ  إَِ�َّ  أ

َ
نِّ  ّمِنَ  َ�َفرٞ  ٱۡسَتَمعَ  � ْ  ٱۡ�ِ  إِنَّا َ�َقالُٓوا

 تنی که است شده وحی من به: بگو« ]١: الجن[ ﴾َعَجٗبا قُۡرَءانًا َسِمۡعَنا
 قرآنی ما: گفتند آنگاه فرادادند، گوش] قرآن آیات به[ جّنیان از چند

 .»شنیدیم آور شگفت

 این در« ]١٠٦ األنبیاء:[ ﴾َ�ٰبِِدينَ  لَِّقۡو�ٍ  َ�ََ�ٰٗغا َ�َٰذا ِ�  إِنَّ ﴿ابالغ است  -٢٣
  .»است پیام روشنی کنندگان عبادت برای] بیان[

ۡعَرَض  َونَِذيٗر� �َِشٗ��﴿دھنده است  گر و بیم مژده -٢٤
َ
ۡ�َ�ُُهمۡ  فَأ

َ
 َ�  َ�ُهمۡ  أ

 مردم بیشتر ولی ھشداردھنده، و دھنده بشارت« ]٤: فصلت[ ﴾�َۡسَمُعونَ 
 .»شنوند نمی] را حقایق[ و گرداندند روی
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 ّلِۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٞ  وَُهٗدى ّلِلنَّاِس  َ�َيانٞ  َ�َٰذا﴿گر  کننده و بیان روش -٢٥
 و مردم] عموِم [ برای است توضیحی] آیات،[ این« ]١٣٨ آل عمران:[ ﴾١٣٨

ۡ�َا﴿ .»پرھیزگاران برای است اندرزی و ھدایت  تِۡبَ�ٰٗنا ٱلِۡكَ�َٰب  َعلَۡيَك  َونَزَّ
ءٖ  ّلُِ�ِّ   امر ھر بیان که کردیم نازل تو بر را قرآن و« ]٨٩: النحل[ ﴾َ�ۡ
 .»است

ھا کافی نیست تا درک کنیم که با دور شدمان از قرآن  آیا ھمین ویژگی
 دھیم؟!. که جنایتی در حق خودمان انجام می

*** 

 که قلب را هدف قرار داده استاصل در خطاب قرآن این است 
قلب از جایگاه بزرگی برخوردار است و رازی از رازھای الله در زمین است 

 گوید: چنانکه شاعر می

ه ــــرفُ قــــدرَ ــــبِ رسٌ لــــيسَ يع  للقل
 

ـــــــــاه لإلِنســـــــــانِ   ـــــــــذي آتَ  إِالَّ ال
 

قلب رازی دارد که جز آنکه آن را به انسان عطا کرده کسی از مقدار آن با 
 خبر نیست

ھمین دلیل است که در شریعت خاتم به این عضو بسیار اھمیت داده به 
روایت  سشده است و اگر جز این حدیث که در صحیحین از نعمان بن بشیر

سنده بود. نعمان بن بشیر از شده است، حدیث دیگری نبود برایمان ب

ََسِد ُمْضَغةً «کند که فرمود:  روایت می جالله  رسول
ْ
، َو�ِنَّ يِف اجل

َ
ال

َ
، إَِذا أ

َقلُْب 
ْ
 َوِ�َ ال

َ
ال

َ
ََسُد لُكُُّه، أ

ْ
ََسُد لُكُُّه، َو�َِذا فََسَدْت فََسَد اجل

ْ
 ١»َصلَُحْت َصلَُح اجل

یعنی: بدانید که در بدن پاره گوشتی وجود دارد که ھرگاه اصالح شد تمامی 

                                           

 .۲۷ص ۱۱مسلم ج – ۵۲متفق علیه. بخاری ح -١
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گاه باشید  شود و ھرگاه فاسد شد تمامی بدن فاسد می بدن اصالح می شود آ
 ست.که آن قلب ا

ھا برای  بنابراین مقصود، تقوای قلب«گوید:  شیخ االسالم ابن تیمیه می
اش عبادت کنی و بندگی قلب یعنی  الله است یعنی تنھا او را با نیت بندگی

نھایت محبت و فروتنی و اخالص که ھمان ملت ابراھیم خلیل است؛ و 
چنانکه ھا اصل و اساس است  سازد که بندگی قلب ھا آشکار می تمامی این

 «فرموده:  جپیامبر 
َ

ال
َ
ََسدِ  يِف  َو�ِنَّ  أ

ْ
  .١.».ُمْضَغةً  اجل

 گوید: اش می خداوند ابن قیم را رحمت کند که در نونیه

 قطــــع املســـــافة بـــــالقلوب إليـــــه ال
 

ـــــان  ـــــد الركب ـــــوق مقاع ـــــري ف  بالس
 

  ھای کاروان ھا است، نه حرکت بر صندلی ، با دل٢پیمودن راه به سوی او
ھا  دل«گوید:  خضرویه چه پر مغز است آنگاه که میسخنان احمد بن 

ھایی ھستند که چون از حق پر شد فزونِی انوار آن بر اعضا نمایان  ظرف
ھایش بر اعضا پدیدار  شود و ھنگامی که از باطل پر شد فزونی تاریکی می
 گردد. می

، قرآن خواندنش«اینگونه توصیف شده است:   /قرائت فضیل بن عیاض
آرام و با درنگ بود گویی که انسانی را خطاب ، مشتاقانه، اندوھگینقرائتی 

 قرار داده است.
 سازد قلب اولین مخاطب قرآن است: از مواردی که آشکار می •

 قرآن در ابتدا بر قلب نازل شده است: -أ

                                           

 .۱۷/۴۸۵مجموع الفتاوی  -١

 یعنی به سوی الله. -٢
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وحُ  بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  َ�َ�ِ�ُل  �نَُّهۥ﴿فرماید:  خداوند متعال می  ٱلرُّ
ِم�ُ 

َ
ٰ  ١٩٣ ٱۡ� بِ�ٖ  َعَرِ�ّٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِ�نَ  ِمنَ  ِ�َُكونَ  قَۡلبَِك  َ�َ  ﴾١٩٥ مُّ

] که. [است جھانیان اختیار صاحب ۀشد نازل] قرآن[ این و« ]١٩٥-١٩٢: الشعراء[
 ھشداردھنده است تا کرده نازل تو قلب بر روشن فصیح زبان به را آن االمین روح

 .»باشی

ٰ ﴿فرمود:  (بر قلب تو) و نفرمود بر گوش یا دیدگانت یا  ﴾قَۡلبَِك  َ�َ

ٰ ﴿ات یا مانند آن بلکه  ذھن  ای آشکار است. و این نشانه، ﴾قَۡلبَِك  َ�َ

� لِّـِجۡ�ِ�َل فَإِنَّهُ ﴿فرماید:  خداوند متعال ھمچنین می  ۥقُۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ
 ُ�َ ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن  ۥنَزَّ َ�َ ِ  دارد، می دشمن را جبرئیل ھرکه: بگو« ]٩٧: البقرة[ ﴾ٱ�َّ

گاه[  .»است کرده نازل تو قلب رب را قرآن خدا و فرمان اذن به او] که باشد آ
قلب ، گیرد بنابراین اولین عضوی که توسط قرآن مورد خطاب قرار می

نیز به پیروی از آن  است و اگر قلب آن را پذیرفت بقیه اعضای بدن
سرپرست خواھند  پذیرند و اگر روی برتافت بقیه اعضاء مانند افرادی بی می

 شد.
پس از سخنی طوالنی » التحفة العراقیة«در  /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

کند  این چیزی که ذکر کردیم بیان می«گوید:  ھای قلب می وضعیت ۀدربار
جمله علوم و اعمال باطنی ـ که اساس دین در حقیقت امور باطنی ـ از 

 ١»باشد، و کردار ظاھری بدون آن سودی ندارد می
برای پذیرش قرآن پیش از نزول آن آماده  جبه ھمین دلیل قلب پیامبر 

 جروایت شده که در حالی که رسول الله  سشود. از انس بن مالک می
پس او را گرفته و به ، نزد او آمده ÷کرد جبریل ھمراه با کودکان بازی می

                                           

 .۴۲ص:  -١
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ای را بیرون  اش را شکافت. قلبش را بیرن آورد و از آن تکه زمین زده و سینه
امام ؛ به روایت امام مسلم.» .باشد شیطان از تو می ۀآورده و گفت: این بھر

 بخاری نیز مانند آن را روایت کرده است.
توصیف  ،شان را در اولین باری که قرآن شنیدند نیز حالت قلب  شصحابه 

 اند.  کرده
در صحیحین از محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش روایت شده که گفت: 

خواند، ھنگامی که به این  طور می ۀدر نماز مغرب سور جشنیدم که پیامبر 

مۡ ﴿آیه رسید: 
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا  ٱلسَّ

�
َ
مۡ  ٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل َضۚ َوٱۡ�

َ
مۡ  َرّ�َِك  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ

َ
 ﴾٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ  ُهمُ  أ

 یا !اند؟]خویش[ آفریننده خود یا اند، شده آفریده ھیچ از مگر« ]٣٧-٣٥: الطور[
 خزاین مگر. اند نرسیده یقین مرحله به بلکه] نه،! [اند؟ آفریده را زمین و ھا آسمان

 که[ دارند سیطره] چیز ھمه بر[ یا و است آنان اختیار در اختیارت صاحب] رحمت[
 نزدیک بود قلبم به پرواز در آید. »؟]عصیانگرند پروا بی چنین

و ھمانند آن، از گذشتگان ھنگامی که اولین بار با قلبشان قرآن را 
 شنیدند، روایت شده است:

پدرش   زرگان بود،گوید: ابراھیم بن ادھم از اشراف و ب یونس بلخی می
اموال و خدمتکاران و وسایل سواری و درباریان بسیار داشت؛ در حالی که 
ابراھیم بر اسب خویش در حال تاختن و شکار بود صدایی از باالی سرش 

فََحِسۡبُتمۡ ﴿گفت: ای ابراھیم این بیھودگی چیست؟  شنید که می
َ
َما أ َّ�

َ
� 

نَُّ�مۡ  َ�َبٗثا َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ 
َ
 که پنداشتید آیا« ]١١٥: المؤمنون[ ﴾تُرَۡجُعونَ  َ�  إَِ�َۡنا َو�

از الله پروا کن،  ،»شد نخواھید بازگردانده ما پیشگاه به و آفریدیم بیھوده را شما
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باید برای روز تنگدستی توشه بر چینی؛ پس، از اسبش پیاده شده و مشغول 
 .١اعمال آخرت شد

او  ۀراھزن بود، و سبب توبگوید: فضیل بن عیاض  فضل بن موسی می
چنین است که وی عاشق کنیزی شده بود در حالی که از دیوارھا باال 

لَمۡ ﴿  نمود: رفت صدای مردی را شنید که این آیه را تالوت می می
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ  لِ�َّ

 ْ ن َءاَمُنٓوا
َ
ِ  ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ  ھنگام آیا« ]١٦: الحدید[ ﴾ٱۡ�َقِّ  ِمنَ  نََزَل  َوَما ٱ�َّ

 است، شده نازل که حّقی کالم و خدا یاد به مؤمنان ھای دل که فرانرسیده آن
پس بازگشته و   فضیل گفت: پروردگارا ! زمانش فرا رسیده است، .»شود فروتن

ای پناه برد. به ناگاه متوجه شد که در آن گروھی ھستند  آن شب به خرابه
گفتند صبر کنیم تا  گروھی دیگر میکنیم و  گفتند: حرکت می که برخی می

ھا  آن بندد، پس فضیل توبه کرده و صبح شود چرا که فضیل راه را بر ما می
 .٢را امان داد و در کنار حرم سکنی گزید تا اینکه وفات یافت

ھایی میان قرآن و  ّحتی در آیات رابطه؛ تکرار فراوان لفظ قلب در قرآن -ب
 ضاء بیان نشده است:دیگر اع ۀقلب بیان شده که دربار

در قرآن بسیار تکرار شده است و » صدر«و » فؤاد«، »قلب«لفظ 
 نشده بیان اعضاء دیگر ۀدربار که شده ذکر قلب و قرآن میان ھایی ّرابطه

قرآن با قلب در آن بیان شده را ذکر  ۀاست، و من چھل وصف قرآنی که رابط
ھا تأثیر بسزایی دارند  توصیفشود ـ و این  ھا محدود نمی کنم ـ که به این می

 ام و آن این است که اندیشیدن در را آوردهھا  آن و من تنھا برای یک ھدف
به صورت یکجا و در کنار ھم دل انسان را نسبت به این امر مھم بیدار ھا  آن

                                           

 ۷/۳۸۸و سیر أعالم النبالء  ۱۸داستانی مشھور است که در مسند ابراھیم ادھم ص  -١
 .و غیره وارد شده است

 نقل شده است. ۱۲/۳۳۴داستانی مشھور است و با این سیاق در تاریخ اإلسالم  -٢
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ھا و مفاھیم آن چیزی است که ما در  سازد اما احاطه به علم این توصیف می
ه و ھمراه ھر وصف یک شاھد از قرآن را ذکر پی آن ھستیم ان شاء الل

 کنم: می
 ھا: وصف این ۀجملاز 

مۡ  َوَمن َ�ٰلَِكۖ ﴿وصف تقوی  -١ ِ  َشَ�ٰٓ�ِرَ  ُ�َعّظِ  ﴾ٱۡلُقلُوبِ  َ�ۡقَوى ِمن فَإِ�ََّها ٱ�َّ
 بزرگ را خدا] دین[ ھای سمبل ھرکه و است این] خدا حکم[« ]٣٢: الحج[
 .»ھاست دل تقوای نشانه شمارد، محترم و

لَمۡ ﴿خشوع  -٢
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ ْ  لِ�َّ ن َءاَمُنٓوا

َ
ِ  ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ : الحدید[ ﴾ ٱ�َّ

 حّقی کالم و خدا یاد به مؤمنان ھای دل که فرانرسیده آن ھنگام آیا« ]١٦
 .»شود فروتن است، شده نازل که

ِ  يُۡؤِمنۢ  َوَمن﴿ھدایت  -٣ ۥۚ  َ�ۡهدِ  بِٱ�َّ ُ  قَۡلَبُه ءٍ  بُِ�ّلِ  َوٱ�َّ  ﴾َعلِيمٞ  َ�ۡ
 خواھد ھدایت را قلبش آورد، ایمان خدا به] واقعاً [ ھرکه و« ]١١: التغابن[

 .»داناست چیزی ھر به خدا و؛ کرد

ِينَ  قُلُوبِ  ِ�  وََجَعۡلَنا﴿مھربانی و رحمت  -٤ َبُعوهُ  ٱ�َّ فَةٗ  ٱ�َّ
ۡ
ۚ  َرأ  َورَۡ�َٗة

 .»نھادیم مھربانی و رأفت پیروانش دل در و« ]٢٧: الحدید[ ﴾َورَۡهَبا�ِيَّةً 

لََّف ﴿الفت و نزدیکی  -٥
َ
نَفۡقَت  لَوۡ  قُلُو�ِِهمۚۡ  َ�ۡ�َ  َو�

َ
�ِض  ِ�  َما أ

َ
آ  َ�ِيٗعا ٱۡ�  مَّ

لَّۡفَت 
َ
] چنان[ را مؤمنان ھای دل] خدا[ و« ]٦٣ األنفال:[ ﴾قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  �

 کردی، می صرف است زمین در آنچه تمام اگر که بخشید مھربانی و الفت
 .»نبودی ھایشان دل بین الفت ایجاد به قادر

َ�َمن﴿گشادگی و فراخی  -٦
َ
حَ  أ َ�َ  ُ ۡسَ�ٰمِ  َصۡدَرهُۥ ٱ�َّ ٰ  َ�ُهوَ  لِۡ�ِ  نُورٖ  َ�َ

ّ�ِهِۦ ّمِن  برابر در[ تسلیم پذیرای را او دل خدا که کسی آیا« ]٢٢: الزمر[ ﴾رَّ
 باشد می اختیارش صاحب جانب از] ھدایتی[ نور از برخوردار و کرده] خود

 »؟]است سرگشته دالن سخت ھمچون[
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َ�  َمنۡ  إِ�َّ ﴿سالمتی  -٧
َ
�  َ  کس آن مگر« ]٨٩: الشعراء[ ﴾َسلِي�ٖ  بَِقۡلبٖ  ٱ�َّ

 .»آورد خدا پیشگاه سلیم به و پاک دلی که

نۡ ﴿توبه و بازگشت  -٨ نِيٍب  بَِقلۡبٖ  وََجآءَ  بِٱۡلَغۡيبِ  ٱلرَّۡحَ�ٰنَ  َخِ�َ  مَّ  ﴾مُّ
 قلبی و بترسد، رحمان خدای] خشم[ از نھان در که کس ھمان« ]٣٣: ق[

 .»کند عرضه] خدا سوی به[ بازآینده

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿پاکی  -٩
ُ
ِينَ  أ ُ  يُرِدِ  لَمۡ  ٱ�َّ ن ٱ�َّ

َ
 آنان« ]٤١: دة المائ[ ﴾قُلُو�َُهمۡ  ُ�َطّهِرَ  أ

 .»کند پاک را ھاشان دل است نخواسته خدا که ھستند کسانی

�َِط ﴿استواری  -١٠ ٰ  َولَِ�ۡ ۡقَدامَ  بِهِ  َو�ُثَّبَِت  قُلُو�ُِ�مۡ  َ�َ
َ
 و« ]١١ األنفال:[ ﴾ٱۡ�

 .»سازد استوار اثرش از را ھایتان گام و گرم را شما ھای دل

فَلَمۡ ﴿عقل  -١١
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  �َِسُ�وا

َ
ٓ  َ�ۡعقِلُونَ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َ�َتُكونَ  ٱۡ�  ﴾بَِها

 بدان که باشند داشته ھایی دل تا اند نکرده جھانگردی مگر« ]٤٦: الحج[
 .»کنند درک

ِينَ ﴿آرامش  -١٢ ْ  ٱ�َّ ِۗ  بِِذۡ�رِ  قُلُوُ�ُهم َوَ�ۡطَم�ِنُّ  َءاَمُنوا َ�  ٱ�َّ
َ
ِ  بِِذۡ�رِ  �  ٱ�َّ

 یاد به ھاشان دل و دارند باور که ھمانان« ]٢٨: الرعد[ ﴾ٱۡلُقلُوُب  َ�ۡطَم�ِنُّ 
گاه گیرد، می آرام خدا  .»یابد می آرامش ھا دل خدا یاد با تنھا که باشید آ

ِينَ  َوِ�َۡعلَمَ ﴿فروتنی  -١٣ ْ  ٱ�َّ وتُوا
ُ
نَّهُ  ٱۡلعِۡلمَ  أ

َ
ّ�َِك  ِمن ٱۡ�َقُّ  � ْ  رَّ  بِهِۦ َ�ُيۡؤِمُنوا

 دانش اھل که بود این ھدف نیز و« ]٥٤: الحج[ ﴾قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�ُۥ َ�ُتۡخبَِت 
 حّقی] کالم[ پیامبران گفتار که دھند تشخیص] شیاطین القائات وجود با[

 آن برابر در ھاشان قلب و بگروند آن به و تو اختیار صاحب جانب از است
  .»گردد فروتن

َ  َوَ�ِٰ�نَّ ﴿زینت دادن ایمان  -١٤ يَ�ٰنَ  إَِ�ُۡ�مُ  َحبََّب  ٱ�َّ  ِ�  َوَز�ََّنُهۥ ٱۡ�ِ
 را آن و گردانید شما محبوب را ایمان خدا ولی« ]٧: الحجرات[ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ 

 .»آراست شما قلوب در
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ِيٓ  ُهوَ ﴿فرود آمدن آرامش  -١٥ نَزَل  ٱ�َّ
َ
ِكيَنةَ  أ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  قُلُوبِ  ِ�  ٱلسَّ

 ْ عَ  إِيَ�ٰٗنا لَِ�َۡداُدٓوا  ھای دل بر را آرامش که اوست« ]٤: الفتح[ ﴾إِيَ�ٰنِِهمۡ  مَّ
 .»بیفزایند خویش ایمان بر ایمانی تا کرد القاء مؤمنان

ُ  قُلُوُ�ُ�ۡمۗ  َكَسَبۡت  بَِما يَُؤاِخُذُ�م َوَ�ِٰ�ن﴿کسب  -١٦  َ�ُفورٌ  َوٱ�َّ
 بازخواست شما قلبی سوگندھای به نسبت ولی« ]٢٢٥: البقرة[ ﴾َحلِيمٞ 

 است آمرزگاری خدا] که بخواھید آمرزش است گذشته آنچه از[ و کند؛ می
 .»بردبار

ۖ ﴿ زنگار -١٧ ٰ  َرانَ  بَلۡۜ  َ�َّ ا قُلُو�ِِهم َ�َ ْ  مَّ  ]١٤: المطففین[ ﴾يَۡ�ِسُبونَ  َ�نُوا
 ھایشان دل بر زنگار آنان دستاورد بلکه ،]نیست افسانه گفتار این[ ھرگز«

 .»است بسته

ۡ�َفۡلَنا َمنۡ  تُِطعۡ  َوَ� ﴿غفلت  -١٨
َ
 از و« ]٢٨: الکهف[ ﴾ذِۡكرِنَا َعن قَۡلَبُهۥ أ

 .»مکن ایم اطاعت  کرده غافل خویش یاد از را دلش که کسی

َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ� ﴿بیماری  -١٩ ُ  فََزاَدُهمُ  مَّ  در« ]١٠: البقرة[ ﴾َمَرٗضا ٱ�َّ
 بر خدا نتیجه، در است، گرفته جای] عناد و نفاق[ بیماری آنان ھای دل

 .»افزود بیماریشان

ُ  َخَتمَ ﴿ ُمھر -٢٠ ٰ  ٱ�َّ ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ٰٓ  َسۡمعِِهۡمۖ  َوَ�َ بَۡ�ٰرِهِمۡ  َوَ�َ
َ
�  ٞ  ﴾ِغَ�َٰوة

 بر نھاده، و] غفلت[ ُمھر آنان ھای گوش و ھا قلب بر خدا« ]٧: البقرة[
 .»دارند) انتظار در( بزرگ عذابی و است ای پرده آنان ھای دیده

ِينَ  قُلُوِب  ِ�  َسُنۡلِ� ﴿وحشت  -٢١ ْ  ٱ�َّ  ]١٥١ آل عمران:[ ﴾ٱلرُّۡعَب  َ�َفُروا

 .»افکنیم می ھراس انکارورزان دل در زودی به«

 ]٨ آل عمران:[ ﴾َهَديۡتََنا إِذۡ  َ�ۡعدَ  قُلُوَ�َنا تُزِغۡ  َ�  َر�ََّنا﴿انحراف و کجی  -٢٢
 دستخوش را ما ھای دل کردی، ھدایتمان آنکه از پس اختیارا، صاحب«

 .»مگردان انحراف
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َها﴿نابینایی  -٢٣ بَۡ�ٰرُ  َ�ۡعَ�  َ�  فَإِ�َّ
َ
 ِ�  ٱلَِّ�  ٱۡلُقلُوُب  َ�ۡعَ�  َوَ�ِٰ�ن ٱۡ�

ُدورِ   ھا سینه در که ھایی قلب بلکه ھا، چشم نه که« ]٤٦: الحج[ ﴾ٱلصُّ
 .»شود می کور طپد، می

ۡ�  َوُ�َقّلُِب ﴿دگرگونی  -٢٤
َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َدَ�ُهمۡ  ِٔأ

َ
ْ  لَمۡ  َكَما َو� َل  بِهِۦٓ  يُۡؤِمُنوا وَّ

َ
 أ

 ٖ� ] عناد سر از[ آغاز در که را آنان دیدگان و ھا دل« ]١١٠ األنعام:[ ﴾َمرَّ
 .»گردانیم می] حقایقک در از[ نیاوردند، ایمان

ُ  ذُكِرَ  �َذا﴿ و انزجار رمیدن -٢٥ زَّۡت  وَۡحَدهُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  قُلُوُب  ٱۡشَمأ  َ�  ٱ�َّ

شود،  یاد یکتایی به خدا که ھنگامی« ]٤٥: الزمر[ ﴾بِٱ�ِخَرةِ  يُۡؤِمُنونَ 
 .»رمد می ندارند باور آخرت به که کسانی دلھای

فََ� ﴿قفل  -٢٦
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
 ]٢٤: محمد[ ﴾أ

] غفلت ی[ھا قفل] آنان ی[ھا دل بر مگر کنند؛ نمی تدّبر قرآن در چرا«
 ».است شده نھاده

ا﴿سستی ایمان  -٢٧ يَ�ٰنُ  يَۡدُخلِ  َولَمَّ  و« ]١٤: الحجرات[ ﴾قُلُو�ُِ�مۡ  ِ�  ٱۡ�ِ
 .»است نکرده نفوذ شما ھای قلب در ایمان ھنوز

ِينَ ﴿مھر  -٢٨ ِ  َءاَ�ِٰت  ِ�ٓ  يَُ�ِٰدلُونَ  ٱ�َّ تَٮُٰهۡمۖ  ُسۡلَ�ٰنٍ  بَِغۡ�ِ  ٱ�َّ
َ
 َمۡقتًا َكُ�َ  �

ِ  ِعندَ  ِينَ  وَِعندَ  ٱ�َّ ْۚ  ٱ�َّ ُ  َ�ۡطَبعُ  َكَ�ٰلَِك  َءاَمُنوا ٰ  ٱ�َّ ٖ  قَۡلبِ  ُ�ِّ  َ�َ  ُمَتَكّ�ِ
 در دلیلی آنکه بی خدا آیات مورد در که کسانی« ]٣٥: غافر[ ﴾َجبَّارٖ 

 مؤمنین، و خدا نزد] رفتارشان[ خیزند، می بر مجادله به باشد اختیارشان
] غفلت[ مھر گونه این خودکامه متکبر ھر دل بر خدا است؛ ناپسند سخت

 .»نھد می

َما﴿ھراسان  -٢٩ ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِ�َّ ُ  ُذكِرَ  إِذَا ٱ�َّ  ﴾قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ
 آید، میان به خدا یاد چون که ھستند کسانی تنھا ایمان اھل« ]٢ األنفال:[
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 آنان بر خدا آیات چون و گردد ھراسان] او نافرمانی تصّور از[ ھاشان دل
 .»ندکن می توّکل اختیارشان صاحب بر و بیفزاید ایمانشان بر شود، تالوت

َما﴿تردید  -٣٠ ِينَ  ِذنَُك  ٔۡ �َۡسَ�  إِ�َّ ِ  يُۡؤِمُنونَ  َ�  ٱ�َّ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ
 از کسانی تنھا« ]٤٥: التوبة[ ﴾َ�َ�َدَُّدونَ  َرۡ�بِهِمۡ  ِ�  َ�ُهمۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َوٱۡرتَابَۡت 

 و ندارند باور واپسین روز و خدا به که خواھند می] معافّیت[ اجازه تو
 .»سرگردانند خود ّک ش تأثیر تحت و است افتاده ّک ش به ھاشان دل

ۡيَ�ٰنُ  لَُهمُ  َوَز�َّنَ  قُلُوُ�ُهمۡ  قََسۡت  َوَ�ِٰ�ن﴿سختی  -٣١ ْ  َما ٱلشَّ  َ�نُوا
 اعمالشان شیطان و شد سخت ھایشان دل بلکه« ]٤٣ األنعام:[ ﴾َ�ۡعَملُونَ 

 .»آراست نظرشان در را

ُ  َوَ�ُتوُب  قُلُو�ِهِۡمۗ  َ�ۡيَظ  َوُ�ۡذهِۡب ﴿خشم  -٣٢ ٰ  ٱ�َّ : التوبة[ ﴾�ََشآءُ  َمن َ�َ

 ببیند، شایسته و[ بخواھد را ھرکه خدا. بزداید را ھایشان دل خشم و« ]١٥
 .»گردد می باز او بر] خویش رحمت به

ْ  قُلُوُ�ُهۡمۗ  َ�هَِيةٗ ﴿بیھودگی  -٣٣ وا ُّ�َ
َ
ِينَ  ٱ�َّۡجَوى َوأ ْ  ٱ�َّ ٓ  َهۡل  َظلَُموا  إِ�َّ  َ�َٰذا

 ستمگران و است؛ مشغول یاوه به ھایشان دل« ]٣ األنبیاء:[ ﴾ّمِۡثلُُ�ۡمۖ  �ََ�ٞ 
 ھمچون بشری جز] پیامبری مّدعی[ این آیا: که کنند می نجوا نھان در

 »!شماست؟

ن َوَ�ِٰ�ن﴿کفر  -٣٤ حَ  مَّ  کسانی بلکه« ]١٠٦: النحل[ ﴾َصۡدٗر� بِٱلُۡ�ۡفرِ  َ�َ
 .»اند کرده کفر پذیرای را] شان[دل که

ۡ�َقَبُهمۡ ﴿نفاق  -٣٥
َ
ٓ  يَلَۡقۡونَُهۥ يَۡومِ  إَِ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  نَِفاٗ�ا فَأ ْ  بَِما ۡخلَُفوا

َ
َ  أ  َما ٱ�َّ

ْ  َو�َِما وََعُدوهُ   دروغ] سزای[ به پس آن از« ]٧٧: التوبة[ ﴾يَۡ�ِذبُونَ  َ�نُوا
 را آنان ھای دل ھم خدا داشتند، خدا با که عھدی نقض و پردازی

 .»برسند] اعمالشان کیفر و[ او لقای به که روزی تا کرد، نفاق دستخوش
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ٰ  إِۡخَ�ٰنًا ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َونَزَۡ�َنا﴿کینه  -٣٦ رٖ  َ�َ تََ�ٰبِلِ�َ  ُ�ُ  ﴾مُّ
 بر برادرانه و بزداییم بھشتیان سینه از را ای کینه ھرگونه« ]٤٧: الحجر[

 .»زنند تکیه[ ھم ھایی رویاروی تخت

ا كِۡ�ٞ  إِ�َّ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  إِن﴿تکبر  -٣٧  ای انگیزه« ]٥٦: غافر[ ﴾بَِ�ٰلِغِيهِ  ُهم مَّ
 .»رسید نخواھند بدان ھرگز که ندارند بینی خودبزرگ جز

ِي﴿وسوسه  -٣٨  ھای دل در که« ]٥: الناس[ ﴾�َّاِس  ُصُدورِ  ِ�  يُوَۡسوُِس  ٱ�َّ
 .»کند می وسوسه مردم

ُ  ِ�َۡجَعَل ﴿حسرت  -٣٩ ةٗ  َ�ٰلَِك  ٱ�َّ  آن تا« ]١٥٦ آل عمران:[ ﴾قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  َحۡ�َ
 .»دھد قرار آنان ھای دل در] اندوھی و[ حسرت] صورت به[ را

نَا َولََقدۡ ﴿نداشتن فھم  -٤٠
ۡ
نِّ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ِ�ََهنَّمَ  َذَر� �ِس�  ٱۡ�ِ  لَُهمۡ  َوٱۡ�ِ

 انس و جن از بسیاری گمان بی« ]١٧٩ األعراف:[ ﴾بَِها َ�ۡفَقُهونَ  �َّ  قُلُوبٞ 
 حّق [ آن با که دارند ھایی قلب] زیرا[ شد خواھند دوزخی ایم آورده پدید که
 .»یابند درنمی] را

ای دوستدار قرآن: این چھل وصف بود که تنھا چھار تای آن برای ھر 
 صاحبدل یا آنکه گوش بسپارد و گواه باشد بسنده است، پس چندین بار در

نظر کن، ـ دوباره و سه باره ـ در ارتباط محکم و پیمان استوار میان ھا  آن
 اثر آن بر قلبت بیاندیش. ۀقرآن و قلب تفکر کن و سپس دربار

 تأثیر قرآن بر قلب است: ترین بزرگ -ج
کند زنده  ترین تغییری که روی آوردن به قرآن در انسان ایجاد می بزرگ

ای که رویگردان از  ترین بیماری شدن و به صالح آمدن قلب است، و بزرگ
به ھمین دلیل ؛ شود مرگ قلب و سنگ شدن آن است قرآن بدان دچار می

گرفتن تنھا محدود به کسی شده که داری قلب است یا اینکه تالش پند 

 ِ�  إِنَّ ﴿  کند قلبش را با قرآن ھوشیار کند چنانکه الله متعال فرموده: می
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وۡ  قَلٌۡب  َ�ُۥ َ�نَ  لَِمن َ�ِۡ�َرىٰ  َ�ٰلَِك 
َ
ۡلَ�  أ

َ
ۡمعَ  �  گمان بی« ]٣٧: ق[ ﴾َشِهيدٞ  َوُهوَ  ٱلسَّ

] وحی حّقانیت[ گواه و بسپارد گوش که کس آن یا صاحبدل ھر برای] امر[ این در
 .»است تذّکری باشد،

ھمچنین الله سبحانه و تعالی نسبت به تأثیر بزرگی که رویگردانی از 
گذارد ھشدار داده است، که آن، محروم شدن قلب از  قرآن بر انسان می

فََ� ﴿فرماید:  نورھای الھی است. خداوند متعال می
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�تََدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ َ�َ 

ٓ  قُلُوٍب  ۡ�َفالَُها
َ
] آنان ی[ھا دل بر مگر کنند؛ نمی تدّبر قرآن در چرا« ]٢٤: محمد[ ﴾أ

 .»است شده نھاده] غفلت ی[ھا قفل

ْ  قُۡل ﴿این سخن خداوند متعال  ۀامام عبداألعلی تمیمی دربار  بِهِۦٓ  َءاِمُنوا
وۡ 
َ
ْۚ  َ�  أ ِينَ  إِنَّ  تُۡؤِمُنٓوا ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ونَ  َعلَۡيِهمۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  إَِذا َ�ۡبلِهِۦٓ  ِمن ٱلۡعِۡلمَ  أ  � َ�ِرُّ

ٗدا  بر چون نکنید، باور چه و کنید باور چه را قرآن: بگو« ]١٠٧ اإلسراء:[ ﴾ُسجَّ
 ،»افتند یکنان به رو در م سجده شود، تالوت اند، بوده دانش اھل قبل از که کسانی

گوید: ھمانا کسی که به او دانشی داده شده که وی را به گریه  می
فایده به او عطا شده باشد چرا که  اندازد، سزاوار این است که دانشی بی نمی

ونَ ﴿فرماید:  الله اھل علم را مدح نموده و می ٗدا � َ�ِرُّ  ﴾ُسجَّ
 .»افتند یکنان به رو در م سجده«

باشند  ھا ظرف می نقل شده که گفت: ھمانا این قلب س از ابن مسعود
 را با قرآن مشغول کنید و به چیزھای دیگر مشغول نسازید.ھا  آن پس

 قطعا دانش فروتنی است.: و این سخن گذشتگان مشھور است که

 ِ�  َ�ّيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل ﴿: این سخن خداوند متعال ۀحسن بصری دربار
ِينَ  ُصُدورِ  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
ٓ � َ�َۡحدُ  َوَما ٱۡلعِۡلمَۚ  أ ٰلُِمونَ  إِ�َّ  َ�ٰتَِنا  ]٤٩: العنکبوت[ ﴾ٱل�َّ

 جز و دارد؛ جای دانش اھل سینه در که است روشنگری آیات قرآن این بلکه«



 ٢٧  روش تفکر در قرآن کریم

 َءاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل  ﴿گوید:  می ؛»کند نمی انکار دانسته را ما آیات] کسی[ ستمگران
ِينَ  ُصُدورِ  ِ� ﴿قرآن است،  ﴾َ�ّيَِ�ٰتٞ  ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
یعنی  ]٤٩: العنکبوت[ ﴾ٱۡلعِۡلمَ  أ

 مؤمنان.
ھا آسان  بر زبان، ھا حفاظت شده زیرا در سینه«گوید:  می  /ابن کثیر

 .١»لفظ و معنای آن معجزه است  ھا چیره است، بر قلب، گشته
 روایت شده که گفت: علم دو نوع است:  سدر مرسل از حسن -
 که علم سودمند است.، علمی در قلب .١
 علمی بر زبان، که حجت خدا بر خلقش است. .٢

بلکه به ، به قرائت بسیار وابسته نبودهھا  آن بنابراین علم و ایمان نزد
 خشوع و فروتنی قلب مربوط بوده است.

فرمود:  جروایت شده که رسول الله  سدر صحیح مسلم از ابوھریره

 مبارکش اشاره نبود. ۀسه بار به سین(تقوی اینجاست) و  »ی َهاُهنَاوَ اتلَّقْ «
نصوص در این موضوع بسیار است و من فقط برخی از بیانات عملی  -

 کنم: را ذکر می  شو سپس گفتار برخی از پیروانش  جرسول الله 

يُْت «  در سنن از عبدالله بن ِشخیر روایت شده که گفت:
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ "  جا�َّ

ِز�زٌ  َصْدرِهِ  َوِ� 
َ
ِز�زِ  أ

َ
ُاَكءِ  ِمنَ  الِْمرَْجِل  َكأ را مشاھده  جیعنی: رسول الله  »ابلْ

در اثر گریستن صدایی ھمانند صدای دیگی که  اش نمودم که از سینه
شد. ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم این روایت را  جوشد شنیده می می

 گوید: سندش قوی است. اند و حافظ ابن حجر در فتح می صحیح دانسته
ای را تا صبح تکرار  آیه جروایت شده که رسول الله  ساز ابوذر ھمچنین

ۡ�ُهمۡ  إِن﴿نمود، یعنی این آیه:  می نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  َ�ۡغفِرۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ
َ
 أ

                                           

 ۳/۴۱۸تفسیر ابن کثیر  -١
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 را آنان اگر و تواند، بندگان کنی، مجازاتشان اگر« ]١١٨: دة المائ[ ﴾ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡلَعزِ�زُ 
. »ای فرزانه و فرادست تو که ،]توست حساب بی لطف از[ دھی قرار بخشایش مورد

اند  این روایت نزد امام احمد ثابت است و نسائی و حاکم آن را صحیح دانسته
و بوصیری گفته: این سند صحیح است و رجال آن مورد اطمینان ھستند و 

 ابن قیم این روایت را صحیح دانسته است.

نۡ ﴿: تفسیر این سخن خداوند متعال ۀدربار» نثورالّدر الم«در تفسیر 
َ
 أ

 ْ �ِيُضوا
َ
: که دھند آواز را بھشتیان دوزخیان،« ]٥٠ األعراف:[ ﴾ٱلَۡمآءِ  ِمنَ  َعلَۡيَنا أ

آبی خنک نوشید  بآمده که عبدالله بن عمر ،»بر ما بریزید آب ای جرعه
پس به گریه افتاده و سخت گریست. به وی گفته شد: چه چیزی تو را به 

فرماید:  ای در کتاب الله افتادم که می گریه انداخته است؟ گفت: به یاد آیه

 ھاشان خواسته و آنان میان آنگاه« ]٥٤: أسب[ ﴾�َۡشتَُهونَ  َما َو�َۡ�َ  بَۡيَنُهمۡ  وَِحيَل ﴿
کنند و  دانستم که اھل جھنم جز آب خنک تمنا نمیپس  .»افتد جدایی

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿فرموده است:  ألالله
َ
ۡصَ�َٰب  ٱ�َّارِ  أ

َ
نۡ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
ْ  أ �ِيُضوا

َ
 أ

وۡ  ٱلَۡمآءِ  ِمنَ  َعلَۡيَنا
َ
ا أ ُ  َرزَقَُ�مُ  ِممَّ  را بھشتیان دوزخیان،« ١]٥٠ األعراف:[ ﴾ٱ�َّ

 .»بریزیدبر ما  آب ای جرعه: که دھند آواز
ما پشت «از سعد بن زنبور نقل شده که گفت: » صفة الصفوة«در کتاب 

فضیل بن عیاض بودیم، اجازه خواستیم ولی به ما اجازه نداد، پس  ۀدرب خان
گوید:  آید مگر اینکه قرآن بشنود. سعد می به ما گفته شد: او نزد شما نمی

لَۡهٮُٰ�مُ ﴿ھمراه ما مؤذنی بود که صدای بلندی داشت، به او گفتیم 
َ
� 

بخوان و او  »ساخت سرگرمتان] فخرفروشی و[ طلبی افزون« ]١: التکاثر[ ﴾ٱ�ََّ�ثُرُ 

                                           

 .۳/۴۶۹الدر المنثور  -١
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با صدای بلند خواند. پس فضیل در حالی که آنقدر گریه کرده بود که ریشش 
 گفت:  از گریه تر گشته بود نزد ما آمده و می

ـــــــــا زهتُ  بلغـــــــــتُ الثامنـــــــــنيَ أو جِ
 

 فـــــــــــامذا أؤمـــــــــــلُ أو أنتظـــــــــــر 
 

ــــــدي ــــــون مــــــن مول  أتــــــی يل ثامن
 

ـــــــر  نتظ ـــــــا يُ ـــــــني م ـــــــد الثامن  وبع
 

 فـــــــــأبلينني الســـــــــنونَ  علتنـــــــــي
 

 ........................................ 

پس به چه امید ، یعنی: به ھشتاد سالگی رسیدم یا اینکه از آن گذشتم
ھشتاد سال از تولدم سپری شد و پس از ، کشم بسته یا انتظارش را می

ھا مرا بیمار نموده و  توان داشت، گذشت سال ھشتاد سال چه انتظاری می
 ...............فرسوده کرد
گوید: سپس غم گلویش را فشرد، ھمراه ما علی بن َخشَرم بود  سعد می

 پس این بیت را برایمان کامل نموده و گفت:

 علتنـــــــــی الســـــــــنونَ فـــــــــأبليننی
 

ــــلَّ الب  ــــامی وك ــــتْ عظ قَّ ـــــفرَ  ١رـص
 

ام  ھا و بینایی ھا مرا بیمار نموده و فرسوده کرد و استخوان گذشت سال
 ضعیف شدند.

  اندیشیدن قلبی در آن است.، ترین ھدف از تالوت قرآن بزرگ -د
گوید: خواندن قرآن ھمراه با اندیشه و فھم  می» اإلتقان«امام سیوطی در 

آن  ۀترین خواسته است که بوسیل ترین ھدف و مھم سنت است چرا که بزرگ
 شود. ھا نورانی می ھا گشاده شده و قلب سینه

ی ـ حکمت از نازل شدن این کتاب را بیان سبحانه و تعال  قطعًا الله ـ

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب ﴿فرماید:  نموده و می
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ بَُّرٓوا َدَّ رَ  َءاَ�ٰتِهِۦ ّ�ِ  َوِ�َتََذكَّ

                                           

 .۲/۲۳۹صفوة الصفوة  -١
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 ْ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 آیاتش در تا ایم کرده نازل تو بر کهک مبار است کتابی« ]٢٩: ص[ ﴾ٱۡ�

ْ ﴿و حرف الم در سخن خداوند  »پذیرند پند خردمندان و کنند تدبر بَُّرٓوا َدَّ ِ�ّ﴾ 
 رسد. بنابراین قرآن جز با تدبر، به کمال برکت نمی، برای بیان علت است

فََ� ﴿فرماید:  و الله متعال می
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
 ﴾أ

] غفلت ی[ھا قفل] آنان ی[ھا دل بر مگر کنند؛ نمی تدّبر قرآن در چرا« ]٢٤: محمد[
 .»است شده نھاده

ھا ـ و نه یک قفل ـ که بر قلب زده  یا قفل، بنابراین، یا تدبر و اندیشه
پس بنگر چه برای خودت  شود؛ دو راه برای شخص وجود دارد نه بیشتر، می

 گزینی. بر می
آنکه برخی از آیات قرآن را تالوت  جبه ھمین دلیل است که پیامبر  -

 اندیشد را نکوھش کرده است. کرده ولی با قلبش در آن نمی
روایت کرده که گفت:  لاز عائشه، ابن حبان در صحیحش و دیگران

َّ  نََزلَْت  لََقدْ «فرمود:  جرسول الله  َها لَِمنْ  َو�ٌْل  آيٌَة، اللَّيْلَةَ  يلَعَ
َ
رْ  َولَمْ  قََرأ  َ�تََفكَّ

َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقِ  ِ�  إِنَّ ﴿ ِ�يَها �ِض  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  َوٱۡختَِ�ِٰف  َوٱۡ� ْوِ�  �َ�ٰٖت  َوٱ�ََّهارِ  ٱ�َّ

ُ
ِ�ّ 

ۡلَ�ٰبِ 
َ
  آل عمران. ۀآیات آخر سور ﴾ٱۡ�

وای بر کسی که آن را بخواند   ای بر من نازل شده است، ھمانا امشب آیه
 و در آن تفکر نکند.

ایم به شمار آوریم ولی  آیات را خوانده شاید نتوانیم تعداد دفعاتی که این
 را آن که کسی بر وای«فرمود:  که جرسول الله  ۀاگر خوب به این گفت

م حتما وضعیتمان تغییر خواھد کرد. بیاندیشی» نکند تفکر آن در و بخواند
 خدا به دادمان برسد.
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 ۀدربار  سابن مسعود  ، جگل سرسبد قاریان، یکی از یاران رسول الله 
ھا را به حرکت در  ھایش توقف کنید و با آن دل نزد شگفتی«گوید:  قرآن می

 ».آورید و ھدف یکی از شما رسیدن به آخر سوره نباشد
رسانم که  امام محمد بن حسین آجری به پایان می  ۀسخنم را با گفت

قرآن که ھمراه با تفکر و اندیشه در آن باشد برایم  ۀگوید: اندکی از مطالع می
تر از بسیار خواندن قرآن بدون اندیشه و تفکر است و ظاھر قرآن و  یندخوشا

 سنت و گفتار پیشوایان مسلمان بیانگر ھمین امر است.
پس در چنین جایگاھی نفس خویش را محاسبه کن و به حال گذشتگان 

این را با آن مقایسه   با قرآن بنگر سپس به حال خودت با قرآن نظاره کن،
ست انتخاب کن. خداوند تو را در اصالح قلبت یاری کن و سپس برای نف

 نماید.
ھای این قرآن  خواھی صفحه پس ای دوستدار قرآن: ھنگامی که می

ھای آن را  پیش از آن قلبت را بررسی کن که آیای صفحه، باشکوه را بگشایی
 وجود دارد؟  ھا قفل ای؟ یا اینکه بر دل نیز گشوده

 یق عطا کند.خداوند تو را به راه ھدایتش توف

*** 

 چگونه قرآن بخوانیم؟ وم:س ۀمرحل
به خاطر مقام بزرگ قرآن که کالم الله سبحان است، روش خواندن آن به 
ما سپرده نشده است بلکه قرآن روش قرائت آن را بیان نموده است، از جمله 

هُۥ فََرۡقَ�ٰهُ  َوقُۡرَءاٗنا﴿فرماید:  این سخن خداوند متعال که می
َ
 ٱ�َّاِس  َ�َ  ِ�َۡقَرأ

 ٰ ۡلَ�ٰهُ  ُمۡكثٖ  َ�َ  به مختلف، ھای بخش در را قرآن« ]١٠٦ اإلسراء:[ ﴾تَ�ِ�ٗ�  َونَزَّ
این آیه به آرام خواندن و  .»کنی قرائت مردم بر آرامی به تا کردیم نازل تدریج

 دھد.  ترک شتابزدگی در ھنگام قرائت ما را فرمان می
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بقره و   ۀپرسیده شد که یکی سور  دو شخص ۀدربار /از مجاھد بن جبر
بقره خوانده است، در حالی که قیام و رکوع و  ۀآل عمران و دیگری سور

 شان یکی بوده است، کدامیک بھتر است؟ سجود و نشستن

 َوقُۡرَءاٗنا﴿گفت: آنکه فقط بقره خوانده بھتر است، سپس این آیه را خواند: 
هُۥ فََرۡقَ�ٰهُ 

َ
ٰ  �َّاِس ٱ َ�َ  ِ�َۡقَرأ  بخشھای در را قرآن«] ١٠٦ اإلسراء:[ ﴾ُمۡكٖث  َ�َ

 .»کنی قرائت مردم بر آرامی به تا کردیم نازل تدریج به مختلف،
آیا نباید چنین فتواھایی که از سوی این پیشوایان بزرگ صادر شده 

 ھای ما را از خواب غفلت بیدار کند؟ دل

 قرآن و« ]٤: المزمل[ ﴾تَۡر�ِيً�  ٱلُۡقۡرَءانَ  َوَرتِّلِ ﴿فرماید:  خداوند متعال می -

خواند  گوید: دو یا سه آیه می می بابن عباس، »بخوان تمام آرامی به را
 خواند. گوید: با تأّنی می خواند. و مجاھد می کرد، تند تند نمی سپس توقف می

 نمود: این فرمان را اجرا می جپیامبر  -
قرائت  ۀدربار سبن مالکدر صحیح بخاری روایت است که از انس 

پرسیده شد؟ گفت: ھمراه با مد (کشیدن) بود. سپس (بسم  جرسول الله 
داد و  داد و رحمان را مد می الله را مد می، الله الرحمن الرحیم) را خواند

 داد. رحیم را مد می
اند که وی  روایت کرده لو ابوداود و ترمذی و دیگران از ام سلمه

کرد: قرائتی ھمراه با معنی و حرف،  ونه توصیف میرا اینگ جقرائت پیامبر 
 گوید این روایت حسن و صیح وغریب است. . ترمذی می١حرف بوده است

                                           

نموده، ثابت نیست بلکه  اما لفظ (کان یقطع قراءته آیة آیة) یعنی آیه آیه توقف می -١
ان و تفاوت میان آن دو از  ه اشاره کردمرسل است چنانکه ترمذی و دیگران به آن 
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به صورت مد  جگوید: به ما خبر رسیده که اکثر قرائت پیامبر  قتاده می
 (کشیده) بوده است.

ھایی که برای چگونگی قرائت وجود دارد سخن خداوند  از جمله دلیل

 ِ�َۡعَجَل  لَِسانََك  بِهِۦ ُ�َّرِكۡ  َ� ﴿فرماید:  قیامت است که می ۀر سورمتعال د
 مگشای آن] فوری قرائِت [ به را زبانت] وحی دریافت ھنگام به[« ]١٦: القیامة[ ﴾بِهِۦٓ 

 َعلَۡيَنا إِنَّ  ُ�مَّ  ﴿فرماید:  تا آنجا که می »کنی شتاب آن] فراگیری[ برای تا
  .»ماست عھده بر ھم آن بیان و شرح آنگاه« ]١٩: القیامة[ ﴾َ�َيانَُهۥ

سبب نزول این آیات مشھور است ولی در موضوع آخرت آمده است، 
مسابقه در روز قیامت و اوضاع آن و حالت انسان در قیامت و دنیا و  ۀدربار

آخرت و مرگ و برانگیخته شدن، پس چرا این چھار آیه در این سیاق و 
 موضوع آمده است؟

در ھنگام قرائت و حرکت سریع زبان در خواندن قرآن است نھی از شتاب 
آغاز قیامت و وضعیت ھراسناک آن  ۀبه ویژه در چنین آیات بزرگی که دربار

 باشد. می

 و اما آثار گذشتگان: -

روایت شده که مردی به وی گفت: من  سن از ابن مسعودیدر صحیح
: چنین کاری خوانم. ابن مسعود گفت ھای مفصل را در یک رکعت می سوره

خوانند اما قرآن از  مانند شعر خواندن است، براستی که قومی قرآن را می
رود، بلکه اگر در قلب نشسته و در آن رسوخ کند سود  گلویشان باالتر نمی

 رساند. می

                                                                                           
لحاظ معنی آشکار است و این لفظ دلیل کسانی است که وقف در رأس آیات را 

 دانند حتی اگر معنی مراعات نشود و این قول ضعیف و مرجوح است. مستحب می
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سفر کردم، نیمه شب برای  بگوید: با ابن عباس ابن ابی ملیکه می
کرد تا جایی  سپس گریه می خواند، نماز برخواسته و قرآن را حرف حرف می

 شد. که صدای ھق ھق از او شنیده می
گوید: کسی را ندیدم که مانند فضیل بر  إسحاق بن ابراھیم طبری می

خود بترسد و برای مردم امیدوار باشد، قرائت او اندوھگین و مشتاقانه و آرام 
 و با درنگ بود گویی که انسانی را خطاب قرار داده است.

قرآن: شایسته است روش قرائت ما اینگونه باشد، پس ای ھمنشین 
 غمناک و مشتاقانه و آرام و با درنگ. خداوند تو را توفیق ھدایت دھد.

*** 

 قرآن آغاز کنیم؟ از کدام بخش :مرحله چهارم
این موضوع بسیار بزرگ و مھم است و چه بسا بر بسیاری از اھل قرآن 

و روش  جبا روش پیامبر بنابراین  .پاسخ درست آن پنھان مانده باشد
 کنند. مخالفت می شیارانش

در مورد آموزش قرآن به یارانش چنین بود:  جپیامبر  ۀروش و برنام
 .»آموزش ایمان پیش از آموزش احکام«

شود که نزد گذشتگان مشھور بوده  ای آموزشی می و این شامل قاعده 
را به مردم ھای بزرگ  عالم ربانی کسی است که پیش از آنکه دانش«است: 

 »دھد ھای کوچک را آموزش می آموزش دھد دانش
 ھای مشھوری آمده است: در مورد آموزش ایمان پیش از احکام روایت
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روایت است که گفت: ما جوانان نیرومندی  س از جندب بن عبدالله -
کردیم، پیش از آنکه قرآن بیاموزیم ایمان  را ھمراھی می جبودیم که پیامبر 

 .١آن بر ایمانمان افزودیم ۀرا آموختیم سپس قرآن را آموخته و بوسیل
روایت است که گفت: ایمان آموختیم سپس  باز عبدالله بن عمر -

آن بر ایمان خویش افزودیم در حالی که شما  ۀقرآن را فراگرفتیم پس بوسیل
 آموزید. رید سپس ایمان را میگی قرآن فرا می

روایت شده که گفت: مدتی از عمرمان را سپری  س ھمچنین از وی -
شد، و سوره بر  ایمان داده می، کردیم در حالی که به یکی از ما پیش از قرآن

فرمان دھنده و ھشدار دھنده و ، شد و ما حالل و حرام نازل می جمحمد 
آموختیم ھمانگونه که  قف نمود را میآنچه از قرآن که شایسته است بر آن تو

پیش ھا  آن آموزید، سپس امروز افرادی را دیدم که به شما امروز قرآن را می
قرآن را  شود؛ و میان فاتحه تا آخر (از ابتدا تا انتھای) قرآن داده می، از ایمان

خواند در حالی که امر و ھشدار آن و چیزی از قرآن که باید نزد آن توقف  می
 .٢دانند را نمیکنند 
روایت شده که گفت: ما پیشگامان این  سھمچنین لفظ دیگری از وی -

 و از نیکوکاران جامت بودیم در حالی که از میان بھترین یاران رسول الله 
خواند، و قرآن  ای از قرآن یا مانند آن را نمی کسانی بودند که جز سورهھا  آن
عطا شده بود و ھمانا ھا  آن بهسنگین بود و علم و عمل به قرآن ھا  آن بر

                                           

گوید: این سند  می ۱/۱۲ابن ماجه و دیگران روایت کرده اند. صاحب مصباح الزجاجه  -١
 باشند. ست و رجال آن ثقه میصحیح ا

. حاکم آن را تخریج کرده و بنا بر شرط شیخین آن را صحیح دانسته ۳/۱۲۰بیھقی  -٢
 ۷/۱۶۵است و طبرانی آن را در اوسط روایت نموده است و ھیثمی در مجمع الزوائد 

 باشند. گفته: و رجال آن رجال صحیح می
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شود تا جایی که کودک و غیر عرب آن را  قرآن بر آخر این امت سبک می
 .١فھمد خواند در حالی که ھیچ چیز از آن را نمی می

ما را حدیث   جروایت شده که گفت: رسول الله  ساز حذیفة بن یمان -
ن نازل شد و ھای مردم فرود آمد، سپس قرآ دل ۀگفت: ھمانا امانت در ریش

گاھی یافتند  متفق علیه» با قرآن و سنت آ
گوید: امانت ھمان ایمان است که خداوند آن را در  می /ابن تیمیه

 .٢ھای مردم فرود آورد دل ۀریش
شیخ اإلسالم ابن تیمیه این موضوع را با سخنانی دلنشین و در  •

نماید از  میبیان حقایق دین بیان نموده و به آیاتی از کتاب خداوند استناد 
 جمله:

َ�َمن﴿سخن خداوند متعال که فرموده:  -١
َ
ٰ  َ�نَ  أ ّ�ِهِۦ ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ  رَّ

 از روشنی نشانه که کسی آیا« ]١٧: هود[ ﴾ّمِۡنهُ  َشاهِدٞ  َوَ�ۡتلُوهُ 
  .»خواند می را آن خدا] جانب[ از گواھی و دارد اختیارش صاحب

روشن از سوی الله ھمان ایمان است و گواھی از جانب خدا که آن  ۀنشان
 قرآن است.، خواند را می

ٰ  نُّورٌ ﴿نور  ۀسخن خداوند متعال در آی -٢ َ�َ  � ُ  َ�ۡهِدي نُورٖ  َمن ِ�ُورِهِۦ ٱ�َّ
 نور به خواھد، را که ھر خدا نور؛ بر افزون است نوری« ]٣٥: النور[ ﴾�ََشآءُ 

  .»کرد خواھد خود ھدایت

                                           

ذکر  ۲/۴۰۳بیان تلبیس جھمیه  و در ۵/۳۳۲شیخ اإلسالم آن را در فتاوی کبری  -١
 کرده است.

 .۱۲/۲۴۹مجموع الفتاوی  -٢
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نور اول ھمان نور ایمان است و نوری که پس از آن ذکر شده ھمان نور 
 قرآن است.

 گوید: می / وی

َ�َمن ﴿شود که سخن خداوند:  پس آشکار می«
َ
ٰ  َ�نَ  أ ّ�ِهِۦ ّمِن بَّيَِنةٖ  َ�َ  ﴾رَّ

یعنی ھدایت  »دارد اختیارش صاحب از روشنی نشانه که کسی آیا« ]١٧: هود[

خدا، یعنی قرآن که گواھی ] جانب[ گواھی از و ﴾ّمِۡنهُ  َشاهِدٞ  َوَ�ۡتلُوهُ ﴿ایمان، 

 ﴾َوَ�ۡتلُوهُ ﴿آید. و فرمود:  است از الله که با ایمان ھمراه گشته و در پی آن می
زیرا مقصود ھمان ایمان است و ھدف از نازل شدن قرآن ایمان و ازدیاد آن 

 است.
قرآن به صاحبش نفع رسانده و او را گوید: به ھمین دلیل ایمان بدون  می

کند، ولی قرآن بدون ایمان سودی برای آخرت ندارد، بلکه  وارد بھشت می
روایت شده که  سصاحب آن منافق است چنانکه در صحیحین از ابو موسی

ِي الُْمْؤِمِن  َمثَُل «فرمود:  جپیامبر 
َّ

  اذل
ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
ةِ  َكَمثَِل  ال تْرُجَّ

ُ ْ
 َطيٌِّب  ِر�َُها األ

ِي الُْمْؤِمِن  َوَمثَُل  َطيٌِّب، َوَطْعُمَها
َّ

  اذل
َ

  ال
ُ
ُقْرآنَ  َ�ْقَرأ

ْ
  اتلَّْمَرةِ  َكَمثَِل  ال

َ
لََها  ِر�حَ  ال

خواند مانند ترنج است که  یعنی: مثال مؤمنی که قرآن می ١»ُحلْو.. َوَطْعُمَها
مانند خواند  بوی آن خوش و طعم آن نیکو است و مثال مؤمنی که قرآن نمی

 خرما است که بویی ندارد و طعم آن خوش است.

 نُّورٌ ﴿این سخن خداوند متعال:  ۀو برخی در بار«گوید:  وی ھمچنین می
 ٰ اند: مراد نور قران بر نور ایمان است ھمانگونه که  گفته ]٣٥: النور[ ﴾نُورٖ  َ�َ

ََّشآءُ  َمن بِهِۦ �َّۡهِدي نُوٗر� َجَعلَۡ�ٰهُ  َوَ�ِٰ�ن﴿فرموده:   ]٥٢: یالشور[ ﴾ِعبَادِنَا مِنۡ  �

                                           

 .۱۵/۷۱مجموع الفتاوی  -١
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 بدان بخواھیم، که را خویش بندگان ازک ھری که ساختیم نوری را آن ما ولی«

ٰ  نُّورٌ ﴿این سخن خداوند متعال:  ۀدربار» السدی«. »کنیم ھدایت  ﴾نُورٖ  َ�َ
، گوید: ھنگامی است که نور قرآن و نور ایمان یکجا جمع شوند می ]٣٥: النور[

 .١»باشد جز با دیگری نمیھا  آن از  و ھیچیک
که فرموده: بھترین شما  جھمین سخن رسول الله «گوید:  ھمچنین می

کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دھد، شامل آموزش 
، حروف به ھمراه معانی آن است بلکه ھدف اساسی از آموزش حروف قرآن

افزاید  که ایمان را میفراگیری معانی آن است و این ھمان چیزی است 
اند: ایمان  ھمانگونه که جندب بن عبدالله و عبدالله بن عمر و دیگران گفته

آن بر ایمان خویش افزودیم  ۀآموختیم سپس قرآن را فراگرفتیم پس بوسیل
 .٢»آموزید گیرید سپس ایمان را می در حالی که شما قرآن فرا می

 بیاموزیم چیست؟شاید بپرسی: ایمانی که باید پیش از احکام  •

به اصحابش آموخت و اولین  جاولین چیزھایی است که پیامبر  پاسخ:
 آیاتی است که از قرآن نازل شده است.

بسیار تکرار شده و بر آن تأکید  جکه در ابتدای دعوت مصطفی  ایمانی
 شد، سه نوع است: می

 ایمان به الله [ربوبیت و الوھیت و اسماء و صفات] اول:
 جه پیامبرش ایمان بدوم: 

 ایمان به برانگیخته شدن در روز قیامتسوم: 

 اگر گفته شود: چگونه این ایمان را بیاموزیم؟ •

                                           

 .۱۵/۷۱مجموع الفتاوی  -١

 .۱/۳۸۱الفتاوی الکبری  -٢
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 شود: از دو راه: گفته می
ھای آشکار خداوند، که محل بیان آن در این کتابچه  تفکر در نشانه اول:

 نیست
ھای  تفکر در اولین آیاتی که نازل شده و ایمان را چون کوه در دل دوم:

 کاشت. جاصحاب رسول الله 
نازل نمود بیان فرمود:  ج این دو را در اولین آیاتی که بر پیامبر ألو الله

﴿ 
ۡ
ِي َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  ٱۡقَرأ �َ�ٰنَ  َخلَقَ  ١ َخلَقَ  ٱ�َّ   ٢ َعلَقٍ  ِمنۡ  ٱۡ�ِ

ۡ
 َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

ۡ�َرمُ 
َ
ِي ٣ ٱۡ�  که اختیارت صاحب نام به بخوان« ]٤-١: العلق[ ﴾بِٱلَۡقلَمِ  َعلَّمَ  ٱ�َّ

 غایت به تو اختیار صاحب و بخوان، *. ابتدایی آفرید جنین از را انسان * آفرید؛
که در این  »داد آموزش قلم وسیله به] را نوشتن[ که خدایی ھمان * است، کریم
ھای پروردگار بر بندگانش، در  و یاد آور شدن نعمت خواندن به نام الله، آیات

 کنار ھم بیان شده است.
را ھا  آن ایم و حتی آیاتی که در ابتدا نازل شده را خوانده شاید بگویی:

 ایم. ایم ولی تأثیر آن را بر ایمان خویش مشاھده نکرده حفظ کرده
ـ شـھا  آن ما قرآن را آنگونه که: پاسخ این است ـ که ای دوستدار قرآن ـ

 ایم فرا نگرفته، اند فرا گرفته
 اند؟ چگونه قرآن را فراگرفتهھا  آن پرسی: حتما می •

ای از جانب پروردگار جھانیان است،  بدان که قرآن فروفرستادهگویم:  می

ْ  ُهوَ  قُۡل ﴿کتابی با عظمت است   برپایی[ این: بگو« ]٦٧: ص[ ﴾َعِظيمٌ  َ�َبٌؤا

 ﴾ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  َسُنۡلِ�  إِنَّا﴿و سنگین است  »بزرگ است خبری] رستاخیز
بلکه در نھایت ، »کرد خواھیم القاء تو بر را گرانمایه گفتاری ما که« ]٥: المزمل[

نَّ  َولَوۡ ﴿اعجاز و تأثیر است 
َ
َۡت  قُۡرَءاٗنا أ َباُل  بِهِ  ُسّ�ِ وۡ  ٱۡ�ِ

َ
َعۡت  أ �ُض  بِهِ  ُ�ّطِ

َ
وۡ  ٱۡ�

َ
 أ
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�  بِهِ  ُ�ِّمَ   یا آیند رفتار به آن با ھا کوه که بود می قرآنی اگر« ]٣١: الرعد[ ﴾ٱلَۡمۡوَ�ٰ
یعنی ھمین قرآن بود. بنا  »آیند گفتار به مردگان و شود قطعه قطعه بدان زمین

 .١بر قول قتاده و فراء و ابن قتیبه و ابن عطیه و ابن کثیر و سعدی و دیگران
درک کرده بودند. مثال از امام و نیکوکاران پیشین ما این موضوع را 

  دانم. به او گفته شد: موضوعی پرسیده شد گفت: نمی ۀدربار /مالک
ای سبک و آسان بود، پس خشمگین شده و گفت: در علم چیزی  مسئله

فرماید:  ای که می سبک نیست، مگر سخن خداوند ـ جل ثناءه ـ را نشنیده

 تو بر را گرانمایه گفتاری ما که« ]٥: المزمل[ ﴾٥ ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  َسُنۡلِ�  إِنَّا﴿
 .»کرد خواھیم القاء

کردند که قرآن به تدریج آموخته شود و از  امر میھا  آن به ھمین دلیل
 داشتند، زیرا: عکس آن به شدت برحذر می

این کار ھرگز ممکن نیست، به خاطر عظمت و سنگینی قرآن چنانکه  -١
 بیان شد.

به ھمان صورتی که نازل شده است، دل را ، چرا که فراگرفتن آن -٢

ِينَ  َوقَاَل ﴿کند  استوار می ْ  ٱ�َّ  ُ�ۡلَةٗ  ٱلُۡقۡرَءانُ  َعلَۡيهِ  نُّزَِل  لَۡوَ�  َ�َفُروا
 ۚ  ]٣۲: الفرقان[ ﴾تَۡر�ِيٗ�  َوَرتَّۡلَ�ٰهُ  فَُؤاَدَكۖ  بِهِۦ ِ�ُثَّبَِت  َكَ�ٰلَِك  َ�ِٰحَدٗة

 گونه این است؟ نشده نازل او بر یکباره قرآن چرا: گویند انکارورزان«
 به و دھیم] آرامش و[ استواری بدان را دلت تا ،]فرستادیم تو بر تدریجاً [

 .»خواندیم تمام آرامی
پذیرش آیات بعدی یعنی  ۀزیرا فراگیری تدریجی آن، نفس را آماد -٣

کند، چنانکه  (قوانین دینی)و حالل و حرام می آیات بیانگر شریعت

                                           

، تفسیر ۲/۵۱۶، تفسیر ابن کثیر ۳/۳۱۳، المحرر الوجیز ۴/۳۳۰نگا: زاد المسیر  -١
 .) و غیره۴۱۸سعدی ص: (
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کند که  روایت می لمادر مؤمنان عائشه امام بخاری در صحیح از
ھای مفصل بود که  ھایی که نازل شد سوره ھمانا اولین سوره«گفت: 

تا اینکه مردم به اسالم روی آوردند ، در آن ذکر بھشت و جھنم است
شد که شراب ننوشید  حالل و حرام نازل شد و اگر در ابتدا نازل می

کنیم و اگر در ابتدا نازل  گفتند: نوشیدن شراب را رھا نمی حتما می
کنیم و ھمانا  گفتند زنا را رھا نمی شد: زنا نکنید، حتما می می

اَعةُ ﴿ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
 »است تلختر و تر سخت و رستاخیز« ]٤٦: القمر[ ﴾َوأ

کردم و  نازل شد و من دختری بودم که بازی می  جدر مکه بر پیامبر 
 .»بقره و نساء ھنگامی نازل شد که من نزد او بودم ۀسور

برای بیان تأثیر روشی است که قرآن بر   لاین توصیف از مادر مؤمنان
اساس آن نازل شد و کسی که با آن مخالفت کرده یا بدان توجه نکند در 

شد که شراب  اگر در ابتدا نازل می« لوی  ۀخطر بزرگی قرار دارد. گفت
در بیان حالت » کنیم.. گفتند: نوشیدن شراب را رھا نمی ننوشید حتما می

اند.  با وجود اینکه الله و رسولش نھی کرده، است جرسول الله  ۀصحاب
و امر شدگان،  جرسول الله ، رسان  بنابراین فرمان دھنده الله است و پیام

ا این وجود اگر روش نازل شدن تدریجی قرآن ولی ب جاصحاب رسول الله 
 ».کنیم کنیم، زنا را رھا نمی شراب را رھا نمی«رعایت نشود پاسخ این است 

 پس چه انتظاری از افراد دیگر این امت است ھنگامی که در ابتدا به
پاسخ را » شراب نخورید، زنا نکنید، این کار و آن کار نکنید«  گفته شود:ھا  آن

 جآشکارا و واضح در روش برخورد امت با اوامر پروردگار و پیامبرش 
کنیم و بدون تردید این تنھا سبب نیست ولی علت یکی از  مشاھده می

 ھای اساسی است که باید به آن توجه کرد. علت
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با آن قرآن را  جالله اگر شخصی بگوید: روشی که یاران رسول  •
 آموخته و آموزش دادند چیست؟

 ھای مفصل. پاسخ: آغاز نمودن از سوره
در حدیث پیشین آن را ذکر نمود و  لھایی که عائشه ھمان سوره

ھای مفصل بود که در آن  ھایی که نازل شد سوره ھمانا اولین سوره«  گفت:

اَعةُ َوٱل﴿و ھمانا «و آنجا که گفت: » ذکر بھشت و جھنم است ۡدَ�ٰ  سَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
 ﴾َوأ

نازل شد و من دختری بودم که بازی   جدر مکه بر پیامبر  ]٤٦: القمر[
 »بقره و نساء ھنگامی نازل شد که من نزد او بودم ۀکردم و سور می

در مصنف عبدالرزاق روایت شده : بوده است ش این ھمان روش صحابه
گفت:  داد و می کودکانش را به فراگیری قرآن فرمان نمی سعمر: است که

تر  خواھد قرآن بیاموزد از مفصل بیاموزد چرا که آسان ھر یک از شما اگر می
 .١است

در صحیح بخاری (باب تعلیم الصبیان القرآن) آمده: از سعید بن جبیر 
مفصل  ھای) روایت است که گفت: آنچیزی که شما نامش را (سوره

ھای)  گفت: (سوره بگوید: ابن عباس د ھمان محکم است، میای گذاشته
پس به وی گفتم: محکم ، فراگرفتم جمحکم را در دروان رسول الله 

 .چیست؟ گفت: مفصل
من ده سال داشتم و  جگفت: ھنگام وفات رسول الله  بو او 

 .٢ھای) محکم را خوانده بودم (سوره

                                           

١- ۳/۳۸۱. 

٢- ۲۴/۱۹۲۲. 
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مفصل (محکم) آغاز  از جدر زمان رسول الله  بعباس بنابراین، ابن
 نمود.
ھای فراوانی است که  ھای مفصل دارای ویژگی آغاز نمودن از سوره •

 ھا: آن ۀاز جمل
 کارد. ایمان را بسان کوه در قلب می -أ

در حدیث پیشین به آن اشاره  لاین ھمان چیزی است که عائشه
 ھای ھایی که نازل شد سوره ھمانا اولین سوره« آنجا که گفت: ، نموده است

مفصل بود که در آن ذکر بھشت و جھنم است تا اینکه مردم به اسالم روی 
 »آوردند حالل و حرام نازل شد

آورده و بدان   شود که قلب به ایمان روی ھای مفصل سبب می ّسوره
نتیجه ، اطمینان یابد و بعد از آن ھنگامی که حالل و حرام مطرح شود

 است. جدار او  امانت ۀو فرستادشنیدن و اطاعت کردن از پروردگار جھانیان 
از  جیاران رسول الله ھا  آن ای در برابر ما قرار دارند و گواھاِن زنده

پیشگامان نخستین ھستند، کسانی که این آیات بزرگ از این کتاب باعظمت 
ھای استوار  ھایشان چون کوه ھایشان را تزکیه نمود و ایمان در دل نفس

 گشت. 
ھایی  که به اتفاق اھل تفسیر از اولین سوره ھایی با ھم در این سوره

تفکر کرده و شتاب ھا  آن ھستند که نازل شده بیاندیش؛ سوره، سوره در
 ات را برای کتابش فراخ کند ـ : ـ الله سینه نکن

  ﴿ ۀسور -١
ۡ
ِي َرّ�َِك  بِٱۡسمِ  ٱۡقَرأ  ﴾َخلَقَ  ٱ�َّ

 ﴾�َۡسُطُرونَ  َوَما َوٱلَۡقلَمِ  نۚٓ  ﴿ ۀسور -٢

َها ﴿ ۀسور -٣ ُّ�
َ
� ّمُِل  َ�ٰٓ  ﴾ٱلُۡمزَّ

َها﴿ ۀسور -٤ ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ  ﴾ٱلُۡمدَّ
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َ�ٰ ﴿ ۀسور -٥   ﴾َوٱلضُّ

ٓ  َ�بَّۡت ﴿ ۀسور -٦ ِ�  يََدا
َ
  ﴾َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

ۡمُس  إَِذا﴿ ۀسور -٧   ﴾ُكّوِرَۡت  ٱلشَّ

ۡ�َ  َرّ�َِك  ٱۡسمَ  َسّبِحِ ﴿ ۀسور -٨
َ
  ﴾ٱۡ�

ۡلِ ﴿ ۀسور -٩   ﴾َ�ۡغَ�ٰ  إَِذا َوٱ�َّ

  ﴾َضۡبٗحا َوٱۡلَ�ِٰدَ�ِٰت ﴿ ۀسور -١٠

لَۡهٮُٰ�مُ ﴿ ۀسور -١١
َ
  ﴾ٱ�ََّ�ثُرُ  �

رََءيَۡت ﴿ ۀسور -١٢
َ
ِي أ ُب  ٱ�َّ   ﴾بِٱّ�ِينِ  يَُ�ّذِ

  ﴾ٱۡلَقارَِعةُ ﴿ ۀسور -١٣

  ﴾َهَوىٰ  إِذَا َوٱ�َّۡجمِ ﴿ ۀسور -١٤

ۡقِسمُ  َ�ٓ ﴿ ۀسور -١٥
ُ
 ..و غیره ﴾ٱلۡقَِ�َٰمةِ  �َِيۡومِ  أ

را ھا  آن کارند اگر ھا چه چیزی را در دل می بیاندیش که این سوره
 خواھد خوانده و بفھمیم؟ ھمانگونه که الله از ما می

این موضوعی بزرگ و باشکوه است پس در آنچه نازل شده بیاندیش ـ 
 .خداوند تو به راه ھدایتش توفیق دھد ـ

 از چیزھایی که شایسته است در این مورد بیان کرد این است که  -
 حقیقت آمده است: حزب مفصل از کتاب الله برای اثبات سه -الف 

 توحید ربوبیت و الوھیت -١
 اثبات برانگیخته شدن پس از مرگ و سرای آخرت -٢
 فرمان به اخالق واال -٣

ھای آن از قرآن و سنت و سخنان اھل علم  در این مطلب جای بیان دلیل
ھای مفصل را  نیست و تنھا خواستم به آن اشاره کنم شاید کسی که سوره



 ٤٥  روش تفکر در قرآن کریم

 مند شود. بخش از قرآن از آن بھرهخواند، ھنگام تفکر در این  می
تر است، زیرا محکم است و در به ندرت متشابه  فھم این بخش آسان -ب

 وجود دارد.
بیان شد، که اگر یکی از شما خواست قرآن  سو پیش از این سخن عمر

 تر است. بیاموزد از مفصل بیاموزد زیرا آسان
ر ھای) محکم را د که گفت: (سوره بھمچنین سخن ابن عباس

پس به وی گفته شد: محکم چیست؟ گفت: ، فراگرفتم جدروان رسول الله 
 مفصل. 

ھای  ّمحکم و آشکار ھستند بر خالف بخش، ھای مفصل ّبنابراین سوره
 دیگر قرآن که در آن متشابه وجود دارد.

اند که گفت: ھر چیزی  روایت کرده سدارمی و دیگران از ابن مسعود
بقره است و ھر چیزی مغزی دارد و مغز   ۀسوربلندایی دارد و بلندای قرآن 

 ھای) مفصل است. (و جوھره) قرآن (سوره
 بلندا رسید؟! آسان، به ۀجوھرتوان پیش از  پس آیا می

*** 
 های تفسیر استفاده کنیم؟ ّ چگونه از کتاب :پنجم ۀمرحل

 ھای تفسیری که برای این سطح مناسب ھستند، بسیارند از جمله: کتاب
 مبارکفوری تألیف، تھذیب تفسیر ابن کثیر يالمنیر فالمصباح  -١
 .١ألیف عالمه سعدیت، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کالم المنان -٢
ن سلیمان ، تألیف دکتر محمد بزبدة التفسیر من تفسیر فتح القدیر -٣

 األشقر

                                           

 این تفسیر با نام تفسیر آسان به فارسی ترجمه شده است. -١
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النزول و  به ھمراه اسباب، ، تألیف دکتر وھبة الزحیلیالتفسیر الوجیز -٤
 .قواعد الترتیل

 أبوبکر الجزائری ، تألیفأیسر التفاسیر -٥
به نظر من بھتر است عموم مسلمانان از میان این تفاسیر این دو را  •

 با ھم بخوانند:
 المصباح المنیر: -١

را مرتب نموده ھا  آن تفسیری مختصر است که به روایات توجه کرده و
ن است و معنی کلمه نزد علمای سلف ـ رضوان الله علیھم اجمعین ـ را بیا

 کرده و سودمند است.
بسیار سودمند ، اگر المصباح المنیر دشوار بود، زبدة التفسیر تألیف اشقر

 است
 : تیسیر الکریم الرحمن (تفسیر آسان) -٢

تألیف شیخ سعدی، زیرا به مفاھیم عمومی و مسائل ایمانی و تربیتی و 
ان صحیح را به صراحت بیان نموده و اشتباه مخالف ۀغیره توجه کرده و عقید

ھای دیگری دارد که عموم مسلمانان به آن نیاز  دھد و ویژگی را تذکر می
 دارند.

التفسیر را بخواند تا معانی کلمات را  بنابراین: ابتدا تفسیر مصباح یا زبدة
 فرا بگیرد سپس تفسیر سعدی را بخواند تا مفاھیم کلی را دریافت کند.

ھم بخواند پس کتاب اگر برای کسی دشوار بود که این دو کتاب را با 
را بخواند که لفظ و معنی را یکجا گرد آورده است و اگر چه » أیسر التفاسیر«

آن  ۀاز لحاظ نگارش بعد از آن دو قرار دارد ولی سودمند است و الله بوسیل
 شرق و غرب زمین را نفع رسانده است.

*** 
 



 

 

 خاتمه
ھای پیشوایان سلف و  ھا و داستان گردآوری حکایتشود به  مربوط می

خلف در رابطه با قرآن، سپس استشھاد از آن در تفسیری که بدان مربوط 
 [ و این با وجود فواید بسیار از لطایف تفسیر است نه اصل آن] شود می

ھایی که در قرآن آموز تأثیر گذار است به پایان  این مراحل را با حکایت
اند یعنی بیان  که اھل تفسیر روایی به آن توجه نشان دادهرسانم، چیزی  می

ای که آن را تفسیر  ھای علمای نیکوکار سلف و خلف که با آیه اخبار و داستان
اند ارتباط دارد، و نه به عنوان منحصر کردن معنای آن، بلکه گمان  کرده
یا  رساندن حق به حق دار و ترساندن اھل باطل ۀاند که شاید در زمین کرده

سودمند ، تأثیر گذاری یا بازگشت و توبه یا تزکیه و تربیت یا فھم و استنباط
 اند. باشد، سپس این داستان را در کنار آیه ذکر کرده

 کنم: ام را ذکر می من برخی از مواردی که در این زمینه یافته
 بقره: ۀسور -١

 سروایت کرده که گفت: عمر ببیھقی در شعب اإلیمان از ابن عمر
بقره را در دوازده سال فراگرفت و ھنگامی که آن را به پایان رساند  ۀسور

 بکند که ابن عمر شتری را قربانی کرد. امام مالک در موطأ ذکر می
 گرفت. بقره مکث نموده آن را فرا می ۀھشت سال بر سور

بقره   ۀپرسیده شد که یکی سور  دو شخص ۀدربار /از مجاھد بن جبر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
بقره خوانده است در حالی که قیام و رکوع و  ۀو آل عمران و دیگری سور

 شان یکی بوده است، کدامیک بھتر است؟ سجود و نشستن
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گفت: آنکه فقط بقره خوانده بھتر است. (این در بیان برتری تدبر نسبت 
 به زیاد خواندن است).

 نساء: ۀسور -٢

 فََ�  ...﴿شیخ اإلسالم ابن تیمیه در مورد این سخن خداوند متعال:  -
ْ َ�قۡ  ٰ  َمَعُهمۡ  ُعُدوا ْ  َح�َّ  ]١٤٠: النساء[ ﴾ّمِۡثلُُهۡمۗ  إِٗذا إِنَُّ�مۡ  َ�ۡ�ِهِۦٓ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا
 آنان با گیرد، می قرار] گروھی ی[استھزا و انکار مورد خدا آیات شنیدید چون که«

 »شد خواھیدھا  آن با ھماھنگ ھم شما وگرنه پردازند، دیگر سخنی به تا منشینید
 کند. حکایتی را بیان می /عمر بن عبدالعزیزاز 

خواری کرده بودند و در  گروھی که شراب ۀگوید: دربار شیخ اإلسالم می
میانشان شخصی روزه دار وجود داشت از عمر بن عبدالعزیز نظر خواستند. 

 فََ� ﴿فرماید:  گفت: شالق زدن را از او آغاز کنید، مگر نشنیده که الله می
 ْ  .»منشینید آنان با« ١﴾َمَعُهمۡ  َ�ۡقُعُدوا

 اعراف: ۀسور -٣

نۡ ﴿نزد سخن خداوند متعال » در المنثور«سیوطی در  -
َ
ْ  أ �ِيُضوا

َ
 َعلَۡيَنا أ

بر ما  آب ای جرعه: که دھند آواز را بھشتیان دوزخیان،« ]٥٠ األعراف:[ ﴾ٱلَۡمآءِ  ِمنَ 

 بکند که عقیل بن شھر ریاحی گفت: عبدالله بن عمر ذکر می ،»بریزید
آبی خنک نوشید پس به گریه افتاده و سخت گریست. به وی گفته شد: چه 

ای در کتاب الله افتادم  چیزی تو را به گریه انداخته است؟ گفت: به یاد آیه

 و آنان میان آنگاه« ]٥٤: سبأ[ ﴾�َۡشَتُهونَ  َما َوَ�ۡ�َ  بَۡيَنُهمۡ  وَِحيَل ﴿فرماید:  که می
دانستم که اھل جھنم جز آب خنک تمنا پس  .»افتد جدایی ھاشان خواسته

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰٓ ﴿فرموده است:  ألکنند و الله نمی
َ
ۡصَ�َٰب  ٱ�َّارِ  أ

َ
نۡ  ٱۡ�َنَّةِ  أ

َ
 أ

                                           

 ۱۵/۳۱۵مجموع الفتاوی  -١



 ٤٩  خاتمه

 ْ �ِيُضوا
َ
وۡ  ٱلَۡمآءِ  ِمنَ  َعلَۡيَنا أ

َ
ا أ ُ  َرزَقَُ�مُ  ِممَّ  دوزخیان،« ١]٥٠ األعراف:[ ﴾ٱ�َّ

 .»بریزیدبر ما  آب ای جرعه: که دھند آواز را بھشتیان

 لَِقۡوِمهِۦٓ  قَاَل  إِذۡ  َولُوًطا﴿ابن کثیر در تفسیر سخن خداوند متعال:  -
تُونَ 

ۡ
تَ�

َ
َحدٖ  ِمنۡ  بَِها َسَبَقُ�م َما ٱۡلَ�ِٰحَشةَ  �

َ
 و« ]٨٠ األعراف:[ ﴾ٱلَۡ�ٰلَِم�َ  ّمِنَ  أ

 دست ای شرمانه بی عمل به چرا: گفت خود قوم به که آنگاه] آر یاد به[ را لوط
 »است؟ نشده مرتکب شما از پیش جھانیان ازک ی ھیچ که زنید می

ولید بن عبدالملک، بانی جامع دمشق گفت: اگر ، اموی ۀگوید: خلیف می
کردم که  داستان قوم لوط را برایمان حکایت نکرده بود گمان نمی ألالله

 .٢نری سوار نر دیگر شود
 یوسف: ۀسور -٤

ٰ ﴿: سخن خداوند متعال - َسَ�ٰ  َوقَاَل  َ�ۡنُهمۡ  َوتََو�َّ
َ
ٰ  َ�ٰٓأ : یوسف[ ﴾يُوُسَف  َ�َ

 .»یوسف] فراق[ از وای: گفت و برتافت روی آنان از آنگاه« ]٨٤
از سعید بن جبیر نقل شده که گفت: ھمانا به این امت در ھنگام مصیبت 

داده نشده بود، یعنی این ھا  آن چیزی عطا شده است که به پیامبران پیش از

ِينَ ﴿سخن خداوند متعال:  ٓ  ٱ�َّ َ�َٰبۡتُهم إَِذا
َ
ِصيَبةٞ  أ ْ  مُّ ِ  إِنَّا قَالُوٓا َّ�ِ  ٓ ا  إَِ�ۡهِ  ��َّ

 پیش صبوری[ رسد، آنان به آسیبی چون که ھمانان« ]١٥٦: البقرة[ ﴾َ�ِٰجُعونَ 
گوید:  سعید می. »گردیم می باز او پیشگاه به و خداییم به متعّلق: گویند] و گرفته

گفت:  شد آنگاه که می شد به یعقوب داده می اگر به پیامبران داده می

َسَ�ٰ ﴿
َ
أ ٰٓ�َ  ٰ  .»یوسف] فراق[ از وای« ﴾يُوُسَف  َ�َ

                                           

 .۳/۴۶۹الدر المنثور  -١

 .۲/۲۳۱تفسیر ابن کثیر  -٢
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از موارد زیبایی که ذکر شده این است که شیخ محمد رشید رضا  -

 قَدۡ  رَّبِ ﴿یوسف ـ و این سخن خداوند متعال:  ۀـ اواخر سور ھنگام تفسیر
وِ�لِ  ِمن وََعلَّۡمتَِ�  ٱلُۡمۡلكِ  ِمنَ  َءاتَۡيتَِ� 

ۡ
َحادِيِث�  تَأ

َ
َ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرَ  ٱۡ� �ِض  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

نَت 
َ
ِۦ أ ۡ�َيا ِ�  َوِ�ّ ۡ�ِۡقِ�  ُمۡسلِٗما تََوفَِّ�  َوٱ�ِخَرةِ�  ٱ�ُّ

َ
ٰلِِح�َ  َو�  ]١٠١: یوسف[ ﴾بِٱل�َّ

 نتیجه بینِی  پیش و بخشیدی من به فرمانروایی از ای بھره اختیارا، صاحب«
 تو تنھا زمین، و ھا آسمان آفریننده ای آموختی؛ را ھا خواب تعبیر و رویدادھا

 بگیر] خودت برابر در[ تسلیم حال در مرا جان ھستی؛ آخرت و دنیا در من کارساز
 وفات یافت. »فرما ملحق شایستگان به و

 نحل: ۀسور -٥

َ  إِنَّ ﴿: متعالآنچه بغوی در تفسیر سخن خداوند  - ُمرُ  ٱ�َّ
ۡ
 بِٱۡلَعۡدلِ  يَأ

�  َوٱلُۡمنَكرِ  ٱلَۡفۡحَشآءِ  َعنِ  َوَ�ۡنَ�ٰ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  ذِي �يَتآيِٕ  َوٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ   يَعُِظُ�مۡ  َوٱۡ�َۡ�ِ
ُرونَ  لََعلَُّ�مۡ   به بخشش و نیکوکاری و عدالت به خدا« ]٩٠: النحل[ ﴾تََذكَّ

 خواھی برتری و حسد و ناپسند کار و شرمی بی از و دھد می فرمان خویشاوندان
 ذکر نموده است. »پذیرید پند که بسا دھد، می اندرز  را شما دارد؛ بازمی

 إِنَّ ﴿: ألسخن خداوند جگوید: از عکرمه روایت شده که پیامبر  بغوی می
 َ ُمرُ  ٱ�َّ

ۡ
را بر ولید بن مغیره خواند. پس وی گفت: پسر برادرم  ﴾..بِٱلَۡعۡدلِ  يَأ

دوباره بخوان، پس دوباره خواند. ولید گفت: براستی و سوگند به الله که 
داری شیرینی و زیبایی است، باالی آن پرثمر است و پایین آن گوارا است و 

 .١سخن بشر نیست
 مؤمنون:  ۀسور -٦

پدرش   گوید: ابراھیم بن ادھم از اشراف و بزرگان بود، یونس بلخی می

                                           

 ۳/۸۲بغوی  -١



 ٥١  خاتمه

اری و درباریان بسیار داشت؛ در حالی که اموال و خدمتکاران و وسایل سو
ابراھیم بر اسب خویش در حال تاختن و شکار بود صدایی از باالی سرش 

فََحِسۡبُتمۡ ﴿این بیھودگی چیست؟  ،گفت: ای ابراھیم شنید که می
َ
�ََّما أ

َ
� 

نَُّ�مۡ  َ�َبٗثا َخلَۡقَ�ُٰ�مۡ 
َ
 که پنداشتید آیا« ]١١٥: المؤمنون[ ﴾تُرَۡجُعونَ  َ�  إَِ�َۡنا َو�

از الله پروا کن،  »شد نخواھید بازگردانده ما پیشگاه به و آفریدیم بیھوده را شما
باید برای روز تنگدستی توشه بر چینی؛ پس از اسبش پیاده شده و مشغول 

 .١اعمال آخرت شد
روایت  /از حسن بصری  و منابع دیگر،) ۷/۱۶۴در طبقات ابن سعد ( -

باشد پس عذاب الله را با  شده که گفت: ھمانا َحّجاج از جمله عذاب الله می
شمشیرھایتان دور نکنید بلکه باید فروتنی و التماس کنید. زیرا الله متعال 

َخۡذَ�ُٰهم َولََقدۡ ﴿فرماید:  می
َ
ْ  َ�َما بِٱۡلَعَذابِ  أ  ﴾َ�َتَ�َُّعونَ  َوَما لَِرّ�ِِهمۡ  ٱۡسَتَ�نُوا

 برابر در آنان ولی ،]شوند بیدار تا[ کردیم گرفتارشان عذاب به« ]٧٦: نالمؤمنو[
 .»نکردند زاری و تسلیم ابراز اختیارشان صاحب
 سوره عنکبوت: -٧
گوید: ھیچ قومی در مجالس خود به کار زشت  میمون بن مھران می -
. او به این سخن خداوند ٢شوند پردازند مگر اینکه سزاوار نابودی می نمی

�ِنَُّ�مۡ ﴿کند:  متعال اشاره می
َ
تُونَ  أ

ۡ
بِيَل  َوَ�ۡقَطُعونَ  ٱلرَِّجاَل  َ�َ� تُونَ  ٱلسَّ

ۡ
 ِ�  َوتَ�

ۖ  نَادِيُ�مُ  ٓ  قَۡوِمهِۦٓ  َجَواَب  َ�نَ  َ�َما ٱلُۡمنَكَر ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ِ  بَِعَذاِب  ٱئۡتِنَا قَالُوا  إِن ٱ�َّ

ِٰد�ِ�َ  ِمنَ  ُكنَت   راه و آورید می روی مردان به] کامرانی برای[ چرا« ﴾٢٩ ٱل�َّ

                                           

 ۷/۳۸۸و سیر أعالم النبالء  ۱۸داستانی مشھور است که در مسند ابراھیم ادھم ص  -١
 .و غیره وارد شده است

 .۹/۳۱۸البدایة والنھایة  -٢



 روش تفکر در قرآن کریم    ٥٢

 ناپسند رفتار مرتکب خویش مجالس در و کنید، می رھا را] آمیزش طبیعی[
 را خدا عذاب گویی می راست اگر: گفتند که بود این فقط قومش پاسخ! شوید؟ می

ٰٓ  ُم�ِلُونَ  إِنَّا ﴿فرماید:  تا آنجا که می »آر پیش ۡهلِ  َ�َ
َ
ِ  أ  ّمِنَ  رِۡجٗز� ٱۡلَقۡرَ�ةِ  َ�ِٰذه

َمآءِ  ْ  بَِما ٱلسَّ  سزای به شھر این مردم بر ما« ]٣٤: العنکبوت[ ﴾٣٤ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا
 .»آوریم می فرود آسمان از بالیی انحرافشان

 لك أميت معاىف«ھمچنین به حدیثی که در صحت آن اتفاق وجود دارد 
شوند جز مجاھران (کسانی که  امت من بخشیده می ۀھم »إال املجاهر�ن

 .سازند) کنند یا اینکه گناھشان را برمال می آشکارا گناه می
 یس: ۀسور -٨

میمون بن : آمده که  /در کتاب البدایة و النھایة تألیف ابن کثیر -

ْ ﴿مھران سخن خداوند متعال:  َها ٱۡ�َوۡمَ  َوٱۡمَ�ُٰزوا ُّ�
َ
 ای« ]٥٩: یس[ ﴾ٱلُۡمۡجرُِمونَ  �

، را خواند، پس بسیار گریست »شوید جدا] پرواپیشگان صف از[ امروز ،مجرمان
 اند. تر از این آن نشنیده سپس گفت: قطعًا خالیق وصفی سخت

 زمر:  ۀسور -٩

 لَُهم﴿: نمود ھنگامی که ضحاک این سخن خداوند متعال را تالوت می -
ۚ  َ�ۡتِِهمۡ  َوِمن ٱ�َّارِ  ّمِنَ  ُظلَلٞ  فَۡوقِِهمۡ  ّمِن ُ  ُ�َوُِّف  َ�ٰلَِك  ُظلَٞل ۥۚ  بِهِۦ ٱ�َّ  ِعَباَدهُ

 این آتش؛ از است طبقاتی پایشان زیر و فرازشان بر«] ١٦: الزمر[ ﴾فَٱ�َُّقونِ  َ�ٰعَِبادِ 
 پروا من] نافرمانی[ از من، بندگان ای ترساند؛ می آن از را بندگانش خدا آنچه است
 کرد. تا ھنگام سحر آن را تکرار می »کنید

 جاثیه: ۀسور -١٠
ابن المبارک و عبدالله بن احمد در زوائد زھد از ابو الضحی روایت  -
جاثیه خواند و ھنگامی که به این آیه  ۀسور ساند که گفت: تمیم داری کرده



 ٥٣  خاتمه

مۡ ﴿رسید: 
َ
ِينَ  َحِسَب  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا ن اتِ  َٔ ٱلسَّ

َ
َۡعلَُهمۡ  أ ِينَ  �َّ ْ  َكٱ�َّ  َءاَمُنوا

 ْ ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا ۡيَاُهمۡ  َسَوآءٗ  ٱل�َّ  ]٢١: الجاثیة[ ﴾َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  َوَمَماُ�ُهمۚۡ  �َّ
 مؤمنان ھمطراز که اند پنداشته شدند، ناشایسته اعمال مرتکب که کسانی مگر«

 باشد؟ یکسان] آنان با[ مرگشان و زندگی که ای گونه به دھیم، می قرارشان نیکوکار
گریست تا  آن را پیوسته تکرار کرده و می »کنند می بدی داوری] راستی به[

 .١اینکه صبح شد و او ھمانجا بود
 طور: ۀسور -١١

 َرّ�َِك  َعَذاَب  إِنَّ ﴿ابن کثیر در تفسیرش نزد این سخن خداوند متعال:  -
ذکر کرده که:  »است شدنی واقع اختیارت صاحب عذاب که« ]٧: الطور[ ﴾لََ�ٰقِعٞ 
یکی از  ۀزد، از کدار خان شبی خارج شده و در مدینه گشت می سعمر

مسلمانان عبور کرد و او در حال نماز خواندن بود، پس ایستاده و به قرائتش 

 إِنَّ ﴿طور را خواند تا اینکه به این آیات رسید:  ۀگوش فرا داد، وی سور
ا ٧ لََ�ٰقِعٞ  َرّ�َِك  َعَذاَب   عذاب که« ]٨-٧: الطور[ ﴾٨ َدافِعٖ  ِمن َ�ُۥ مَّ
گفت: سوگند است، و به  »ندارد ای بازدارنده است. و شدنی واقع اختیارت صاحب

پروردگار کعبه که حقیقت است. پس از االغش پیاده شده و به دیوار تکیه 
اش بازگشت و یک ماه مردم به عیادتش  زد، مدتی آنجا ماند سپس به خانه

چیست. خداوند از وی راضی  اش به خاطر دانستند بیماری رفتند و نمی می
 باد.

 َرّ�ِكَ  َعَذاَب  إِنَّ ﴿ ۀآی سھمچنین از حسن روایت شده که گفت: عمر -
ا ٧ لََ�ٰقِعٞ   واقع اختیارت صاحب عذاب که« ]٨-٧: الطور[ ﴾٨ َدافِعٖ  ِمن َ�ُۥ مَّ

                                           

١- ۱۳/۳۷۵. 



 روش تفکر در قرآن کریم    ٥٤

مدت بیست روز را خواند پس بیمار شد و به  »ندارد ای بازدارنده است. و شدنی
 .١آمدند میبه عیادتش 

رفتم در حالی  لاز عبادة بن حمزه نقل شده که گفت: نزد اسماء -

ُ  َ�َمنَّ ﴿خواند  که او این آیه را می ُمومِ  َعَذاَب  َوَوقَٮَٰنا َعلَۡيَنا ٱ�َّ : الطور[ ﴾ٱلسَّ

گین بادِ  عذاِب  از را ما و داد بزرگی نعمت ما به ھم خدا« ]٢٧  »داشت محفوظ زھرآ
من ، کرد توقف نموده و شروع به تکرار آن نمود و دعا میپس نزد این آیه 

خسته شدم و به بازار رفته و کارم را انجام دادم سپس بازگشتم و او 
 کرد. ھمچنان آن آیه را تکرار می

در تاریخ بغداد آمده است: زائده گفت: نماز عشاء را ھمراه با  -
دانست که  نمی در مسجد او خواندم. مردم بیرون رفتند و او /ابوحنیفه

ای که  ای را از وی بپرسم به گونه خواستم مسأله من در مسجد ھستم. می
کسی مرا نبیند. پس وی به نماز ایستاده و قرائت نمود، نمازش را آغاز کرده 

ُ  َ�َمنَّ ﴿تا اینکه به این آیه رسید  ُمومِ  َعَذاَب  َوَوقَٮَٰنا َعلَۡيَنا ٱ�َّ : الطور[ ﴾ٱلسَّ

گین بادِ  عذاِب  از را ما و داد بزرگی نعمت ما به ھم خدا« ]٢٧  »داشت محفوظ زھرآ
در مسجد منتظر ماندم تا نمازش تمام شود و او پیوسته این آیه را تکرار 

 .٢کرد تا اینکه مؤذن اذان صبح گفت می
در صحیحین از جبیر بن مطعم روایت شده که گفت: شنیدم که 

خواند، ھنگامی که به این آیه رسید:  طور می ۀدر نماز مغرب سور جپیامبر

مۡ ﴿
َ
ْ  أ ءٍ  َ�ۡ�ِ  ِمنۡ  ُخلُِقوا مۡ  َ�ۡ

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�ٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�ٰتِ  َخلَُقوا �َضۚ  ٱلسَّ

َ
 َوٱۡ�

مۡ  ٣٦ يُوقُِنونَ  �َّ  بَل
َ
مۡ  َرّ�َِك  َخَزآ�ِنُ  ِعنَدُهمۡ  أ

َ
: الطور[ ﴾٣٧ ٱلُۡمصَۜۡيِطُرونَ  ُهمُ  أ

                                           

١- ۴/۲۴۱. 

٢- ۱۳/۳۵۷. 



 ٥٥  خاتمه

 و ھا آسمان یا !اند؟]خویش[ آفریننده خود یا اند، شده آفریده ھیچ از مگر« ]٣٧-٣٥
] رحمت[ خزاین مگر. اند نرسیده یقین مرحله به بلکه] نه،! [اند؟ آفریده را زمین

 چنین که[ دارند سیطره] چیز ھمه بر[ یا و است آنان اختیار در اختیارت صاحب
 در آید.نزدیک بود قلبم به پرواز  »؟]عصیانگرند پروا بی

 قمر: ۀسور -١٢

: شبی در نماز این آیه را خواند /قاسم بن معین گفت: ابوحنیفه -

اَعةُ  بَلِ ﴿ اَعةُ  َموِۡعُدُهمۡ  ٱلسَّ ۡدَ�ٰ  َوٱلسَّ
َ
َمرُّ  أ

َ
 گاھشان وعده« ]٤٦: القمر[ ﴾َوأ

و آن را تکرار کرده و  »است تلختر و تر سخت] روزگاری[ که است رستاخیز
 .١نمود میگریست و فروتنی  می

  وفات شیخ اإلسالم ابن تیمیه ـ ۀاز جمله اموری که ابن کثیر دربار -
رحمھما الله ـ ذکر نموده این است که گفت: برادر او زین الدین عبدالرحمن 
به حاضرین خبر داد که وی و شیخ از زمانی که وارد قلعه شدند قرآن را 
ھشتاد بار ختم کردند و ھشتاد و یکمین بار را آغاز کردند تا اینکه به آخر 

 ٱلُۡمتَّقِ�َ  إِنَّ ﴿فرماید:  رسیدند آنجا که الله متعال می» اقتربت الساعة« ۀسور
ٰٖت  ِ�  ِۢ  َملِيٖك  ِعندَ  ِصۡدقٍ  َمۡقَعدِ  ِ�  ٥٤ َوَ�َهرٖ  َج�َّ ۡقَتِدر  ]٥٥-٥٤: القمر[ ﴾مُّ
 مجلسی در دارند؛ جای] ھا[نھر] کنار[ و] بھشت از[ ھایی باغ در پرواپیشگان«

  .»توانا پادشاھی قلمرو در و شایسته
 حدید: ۀسور -١٣

او  ۀگوید: فضیل بن عیاض راھزن بود و سبب توب فضل بن موسی می -
چنین است که وی عاشق کنیزی شده بود در حالی که از دیوارھا باال 

لَمۡ ﴿  نمود: رفت صدای مردی را شنید که این آیه را تالوت می می
َ
نِ  �

ۡ
ِينَ  يَأ  لِ�َّ

 ْ ن َءاَمُنٓوا
َ
ِ  ِ�ِۡ�رِ  قُلُوُ�ُهمۡ  َ�َۡشعَ  أ  ھنگام آیا« ]١٦: الحدید[ ﴾ٱۡ�َقِّ  ِمنَ  نََزَل  َوَما ٱ�َّ

                                           

١- ۱۳/۳۵۷. 



 روش تفکر در قرآن کریم    ٥٦

 است، شده نازل که حّقی کالم و خدا یاد به مؤمنان ھای دل که فرانرسیده آن
پس بازگشته و   فضیل گفت: پروردگارا ! زمانش فرا رسیده است، .»شود فروتن

گروھی ھستند ای پناه برد. به ناگاه متوجه شد که در آن  آن شب به خرابه
گفتند صبر کنیم تا  کنیم و گروھی دیگر می گفتند: حرکت می که برخی می

ھا  آن بندد، پس فضیل توبه کرده و صبح شود چرا که فضیل راه را بر ما می
 .١را امان داد و در کنار حرم سکنی گزید تا اینکه وفات یافت

 مزمل: ۀسور -١٤
دانم. به او  : نمیموضوعی پرسیده شد گفت ۀدربار /از امام مالک -

ای سبک و آسان بود، پس خشمگین شده و گفت: در علم  مسئله  گفته شد:
ای که  چیزی سبک نیست، مگر سخن خداوند ـ جل ثناءه ـ را نشنیده

 گفتاری ما که« ]٥: المزمل[ ﴾ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  َسُنۡلِ�  إِنَّا﴿فرماید:  می
 .»کرد خواھیم القاء تو بر را گرانمایه
 زلزله: ۀسور -١٥

�ُض  ُزلۡزِلَِت  إَِذا﴿ ۀگوید: اگر سور آن امام ربانی، می، محمد بن کعب -
َ
 ٱۡ�

تر از  برایم محبوب، را تکرار کرده و در آن تفکر کنم ﴾ٱۡلَقارَِعةُ ﴿و  ﴾زِلَۡزالََها
 این است که قرآن را با شتاب بخوانم.

�ُض  ُزلۡزِلَِت  إِذَا﴿ھنگامی که  -
َ
 لرزش با زمین که آنگاه« ﴾زِلَۡزالََها ٱۡ�

نشسته بود،  سنازل شد، ابوبکر صدیق »شود لرزانده سختی به خود] خاّص [
پس گریست. به وی گفته شد، چه چیزی تو را به گریه انداخته است ای 

 .٢ابوبکر؟ گفت: این سوره مرا به گریه انداخته است

                                           

 نقل شده است. ۱۲/۳۳۴داستانی مشھور است و با این سیاق در تاریخ اإلسالم  -١

 .۳۰/۲۷۰تفسیر طبری  -٢



 ٥٧  خاتمه

 ساز یاران ابن مسعود از ابراھیم تمیمی نقل شده که گفت: ھفتاد نفر -
حارث بن سوید بود. شنیدم که ھا  آن ترین که کوچک را مالقات کردم

�ُض  ُزلۡزِلَتِ  إَِذا﴿: خواند می
َ
 َ�َمن﴿تا اینکه به این آیه رسید  ﴾زِلَۡزالََها ٱۡ�

�ٍ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  � َذرَّ  را آن کند، نیکی ای ذّره ھمسنگ ھرکه پس« ﴾يََرهُۥ َخۡ�ٗ
 ، گفت: قطعا حسابرسی سختی است.»دید خواھد
 ۀگوید: علی بن حسین مؤذن در نماز عشاء سور یزید بن کمیت می -

را برای ما خواند و ابو حنیفه پشت سر او بود. ھنگامی که  ﴾ُزلۡزِلَِت  إَِذا﴿
نماز تمام شد و مردم رفتند به ابوحنیفه نگریستم در حالی که تفکر کرده و 

خیزم، او اکنون حواسش به من نیست. پس  میکشید. گفتم: بر  آه می
ھنگامی که سپیده دمید آمدم در حالی که او ایستاده بود و ریشش را گرفته 

دھی و ای کسی که  ای نیکی را نیکی می گفت: ای کسی که پاداش ذره و می
ات نعمان را از عذاب آتش نجات  دھی، بنده ای بدی را بدی می جزای ذره

 ات وارد بگردان. نزدیک مکن و او را در رحمت گستردهبده و بدی را به او 
گوید: اذان گفتم. فانوس روشن بود و او ھمچنان ایستاده بود.  می

خواھی فانوس را برداری. گفتم: برای نماز  ھنگامی که وارد شدم گفت: می
 .١صبح اذان گفتم. گفت: آنچه از من دیدی را پنھان کن

 تکاثر: ۀسور -١٦
گفت: دیشب قرآن را در یک رکعت خواندم. گفت:  مردی به ابن مبارک -

توانست  شناسم که دیشب پیوسته تا صبح تا می ولی من مردی را می

لَۡهٮُٰ�مُ ﴿
َ
 .٢خواند (منظور او خودش بود) می ﴾ٱ�ََّ�ثُرُ  �

                                           

١- ۱۳/۳۷۵. 

 .۳۲/۴۳۵تاریخ مدینه دمشق  -٢



 

 

 در پایان
ما فھم دین را روزی   ۀبه ھمکنم که  از الله متعال درخواست می •

 بفرماید و تفسیر کتابش را به ما بیاموزد.
ای یا در کتابت  ھر اسمی که خود را با آن نامیده  ۀخداوندا ! ما بوسیل •

یا ترجیح ، ای ای یا به یکی از مخلوقاتت آموزش داده نازل کرده
نماییم که  درخواست می ای که نزد تو در علم غیب بماند از تو داده

 غم و اندوه ما بگردانی.  ۀاز بین برند  نور سینه،، قرآن را بھار دل
ھایمان نور و در شنوایی ما  از کتاب با عظمت خویش در دل، خداوندا •

ھایمان نور قرار بده و برای ما از آن  نور و در بینایی ما نور و در زبان
 ..ھا و زمین ای از نور قرار بده ای نور آسمان بھره

دانیم به ما بیاموز و آنچه را فراموش  ه از قرآن را نمیخداوندا آنچ •
آنگونه که از ما ، ایم به یادمان آور و تالوت آن را شبانه روز کرده

 خوشنود باشی روزیمان بگردان.
، پس از الله ١این چیزی بود که در زمانی اندک نوشتن آن برایم میسر شد

ای قرارش  بپذیرید و توشهکنم که آن را  درگذرنده و آمرزنده درخواست می
روش « ۀدھم که ھنگام مالقاتش به آن شادمان شوم. و در اینجا کتابچ

به پایان رسید. و درود و سالم الله بر پیامبرمان محمد و بر اھل بیت » تفکر
و یاران و ھمسران و پیروانشان و تمامی کسانی که تا قیامت بر راه آنان گام 

 برداشتند باد.
 پایان

                                           

 رسید. ھجری به پایان ۱۴۳۵شنبه ھجدھم ماه رجب المحرم، سال  به لطف الله در شب سه -١
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