
 

 

 

 

 

 

 

 ترین مونس انسان قرآن شایسته
 نیا تبریزی کعبدالکریم پا

 

 اهمیّت اُنس با قرآن

او را  یهای فراوان امروزه انسان در معرض آماج حمالت روحی و روانی قرار دارد و نگرانی
نيازمند انيس و به شدّت او . گذاردتنهايی در همه حال انسان را تنها نمی وحشتِ ،احاطه کرده

حوادث همة کسی، در ی و بیيتنهانگرانی شديد او از . مونس است که در کنار او آرامش يابد
قرآن کريم مونسی است که در شرايط عادی و نيز در . آزارد روح و روان او را می ،دوران زندگی

 :فرمايد می ادسجّ دم انسان باشد؛ امام تواند بهترين همهای زندگی میها و سختیبحران

 اّلْقُرْآنُ یکُونَ أَنْ بَعْدَ تَوْحَشْتُاسْ ّلَمَا اّلْمَغْرِبِ وَ اّلْمَشْرِقِ بَينَ مَنْ مَاتَ ّلَوْ

  ؛مَعِی

 بمیرند هستند مغرب و مشرق بین ما که مردم ةهم وقتی قرآن با من باشد، اگر
 تنهایى از هرگز ،باشم تنها من و نماند زنده زمین روى بر موجودى هیچ و

 .کنمنمی وحشت

 :داند و فرمايدمشكالت را در قرآن می ةدرمان هم رسول خدا

ه شافع نّإمور كقطع اّلليّل اّلمظلم فعليکم باّلقرآن فعليکم األ  اذا اّلتبّست
ة، و من جعله خلفه ّلى اّلجنّإمامه قاده أق، من جعله ع و شاهد مصدّمشفّ

  ؛ّلى خير سبيّلإوضح دّليّل أّلى اّلنار، و هو إساقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128 كتاب فضل القرآن، ص ،8 ج ،كافیكلینی،  . 
 . 821 ص ،الداعی عدةحلّی، . 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    911

 هر گاه کارها چون شب ظلمانى برایتان مشتبه و تاریک گردید به قرآن پناه ببرید؛
. چون او شفیعى است که شفاعتش پذیرفته و شاهدى است که تصدیق شده است

سازد و هرکس  هرکس او را رهبر خویش گرداند، وى را به بهشت رهنمون مى
ترین راهنما به سوى  قرآن روشن. دهد بدان پشت پا زند، به جهنّم سوقش مى

 . هاست بهترین راه
 و علم از ای های زندگی است که جلوه و نگرانی اهیيقرآن بهترين مونس انسان در تنهاآری، 
-بی ةبا گنجين شدن انس با قرآن، همراه .است متعال خداوند عظمت نشانگر و پروردگار حكمت

 ،جامع و کامل يك زندگی سعادتمندانه است که همه در پی آنند ةپايان و در اختيار داشتن برنام
 :قول معروف رد و بهولی نمی دانند که در کنارشان قرار دا
 گـرديم  يار در خانه ما گـرد جهـان مـی   

 

 گـرديم  آب در کوزه مـا تشـنه لبـان مـی     
 

همة ی و معنوی دوای دردهای مادّ ،آن معارف و مسلمانانسان  زندگی ةبرنام قرآن

 اين به اشاره با صادق امام. است مردم و خداوند ميان ای عهدنامه قرآن اساساً. هاست انسان
نوس شوند أتوانند با اين منبع وحی م می هرچه که کند می سفارش مسلمانان به گرانبها، ةعهدنام

 :کنند تالوت را کتاب اين از آيه پنجاه روز هردست کم و 

 فِی یقْرَأَ أَنْ وَ هْدِهِعَ فِی ینْظُرَ أَنْ ّلِلْمُّسْلِمِ فَينْبَغِی خَلْقِهِ إِّلَى اّللَهِ عَهْدُ اّلْقُرْآنُ

  ؛آیة خَمّْسِينَ یوْمٍ كُّلِ

 است شایسته یک مسلمان برایست؛ ها انسان به متعال خداوند ةعهدنام قرآن
 .کند تالوت را آن از آیهپنجاه  روز هر در و بنگرد عهدنامه این به که

ت و عتاب اين مأنوس نشويم و به آن عمل ننماييم، مورد شكآچنانچه ما مسلمانان با قر

 :م گرفت که فرمودقرار خواهي رسول خدا

  ؛مَهْجُوراً اّلْقُرْآنَ هذَا اتَخَذُوا قَوْمِی إِنَ رَبِ یا

 .کردند رها را قرآن من قوم! پروردگارا

 آداب انس با قرآن

 تالوت  رعایت حقّ. 9

 :ودهفرمکه در قرآن تالوت است  ن رعايت حقّآهای انس با قر ترين شيوه مهميكى از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122 ص ،8 ج ،كافیكلینی، .  
 .42فرقان، . 8

http://www.parsa2kaka.blogsky.com/


 

 

 

 

 

 
 

 913 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخالقی

 بِهِ یکْفُرْ مَن وَ بِهِ یؤْمِنُونَ أُوّْلَئکَ تِلَاوَتِهِ حَقَ یتْلُونَهُ اّلْکِتَابَ ءَاتَينَاهُمُ اّلَذِینَ

  ؛اّلخَْاسِرُون هُمُ فَأُوّْلَئکَ

 است آن ةشایست که چنان را آن ایم داده آنها به آسمانى کتاب که کسانى
 شوند، کافر او به که کسانى و رندآو مى ایمان اسالم پیامبر به آنها ،خوانند مى

 .کارند زیان

 رعایت حرمت قرآن . 2

 :فرمود مبرپيا

 ّلىإ یحببکم و حبّا یزدكم كتابه، بتوقير اّللَه ّلىإ تحبّبوا! اّلقرآن حملة یا

  ؛خلقه

 که سازید، خدا محبوب را خود قرآن، حرمت داشتن نگاه با! قرآن حامالن اى
 مردمانتان محبوب و داشت خواهد تدوس را شما بیشتر صورت، این در

 .ساخت خواهد

 را خدا دارد پاس را قرآن هرکه پس ؛است برتر خدا، جز چيز، همه از قرآن»: فرمود پيامبر

 3.«است شمرده سبك را خدا احترام ندارد، پاس را قرآن هرکه و است، داشته پاس

 جماران ةحسينيّ در معمول رطو خمينی به امام: خوانيمای از تكريم ظاهر قرآن را می نمونه
 بود، خود جای در صندلی کهاين با شد، هحسينيّ وارد وقتی روز يك ولی نشست، می صندلی روی
 جلسه آن  در بود قرار و بودند آمده قرآن مسابقات ممتاز نفرات روز آن زيرا ؛نشست زمين روی

 که بود، نشسته صندلی ویر معمول طبق ديگر امام خمينی روزی 7.شود تالوت قرآن از آيه چند

 که ميزی روی برداشت، را آن درنگ بی شد، همتوجّ وقتی امام گذاردند، زمين روی و آوردند قرآنی

 0.«نگذاريد زمين روی را قرآن»: فرمود و گذاشت بود، کنارش در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 8  ،بقره.  
 .42 ص ،  ج ،البیان أطیبطیّب، . 8
 اسْتَخَفَ فَقَدِ الْقُرْآنَ یوَقِرِ لَمْ مَنْ وَ اللَهَ وَقَرَ فَقَدْ الْقُرْآنَ وَقَرَ فَمَنْ -جَلَ وَ عَزَ اللَهِ دُونَ ءٍ شَی كُلِ مِنْ أَفْضَلُ الْقُرْآنُ» .4

 (32 ص ،األخبار جامع)« اللَهِ بِحُرْمَةِ
 .3   ص ،آفتاب سایه در، . 3
 .5   ص ،همان. 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    914

 رعایت ترتیل . 3

 !بخوان تأمّل و دقّت با را قرآن و 1؛«وَ رَتِّلِ اّلْقُرآنَ تَرتيالً»: خداوند در قرآن فرموده است

که از آداب درست است،  ةدن کلمه از دهان با سهولت و به شيوکرخارج  ،ترتيل در قرآن
 .قرائت است

 با صوت زیبا خواندن . 4

هرچيزی زينت و  5؛ «اّلْحَّسَن اّلصَوْتُ اّلْقُرْآنِ حِلْيةُ وَ حِلْيةٌ ءٍ شَی ّلِکُّلِ» :فرمود امبرپي

 .با خواندن استهم با صوت زي آرايشی دارد و زينت قرآن

 نزد در: گويد فلىنو. خواندندخود نيز چنين بودند و قرآن را با صوت زيبا می تاهل بي

 تالوت قرآن ادسجّ امام: فرمود کردم، وگوگفت خوش آهنگ و صدا از هادى امام حضرت
 زيباى صداى از اندکى امام اگر و شدند، مى هوش بی او زيباى صداى از مردم گاهى و کرد مى

 نماز مردم با پيامبر آيا: گفتم. ندارند را زيبا صوت آن شنيدن طاقت مردم کند ظاهر را خود
؟ [شدند نمى هوش بی مردم چرا پس] ساخت نمى بلند قرآن تالوت به را خود صداى و خواند نمى

 رآشكا را خود صداى بودند او سر پشت که مردمى طاقت ةانداز به خدا رسول: فرمود

 3.ساخت مى

 مداومت بر انس . 5

 همان قيامت روز کند، مى فراموش را قرآن از اى سوره فردى» :فرمود صادق حضرت
: گويد مىپاسخ  در او. عليك الساّلم: گويد مى و شود مى فمشرّ او بر درجات از اى درجه در سوره

 اگر نمودى، ترکم و اشتىواگذ مرا که اى هستم سوره فالن: گويد مى کيستى؟ تو الساّلم، عليك و
 .«رساندم مى درجه اين به را تو داشتى مى نگاهم

 را آن مردم از بعضى که گيريد فرا را آن تا قرآن به باد شما بر»: فرمود امام صادق گاه آن
 که صداستتنها  هدفشان و آموزند مى را آن برخى و .است قارى فالنى: شود گفته تا آموزند مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3مزّمّل،  . 

 .5 1 ، ص الْحَسَن بِالصَوْتِ الْقُرْآنِ تَرْتِیلِ بَابُ ،8 ج ،كافیكلینی،  .8

 .2  ص ،  ج  ، فقهى ترجمة محمّدهادى ،آله و علیه اهلل صلى النبى سننطباطبائی،  .4



 

 

 

 

 

 
 

 911 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخالقی

 و آموزند مى را قرآن هم برخى اامّ ؛نيست خيرى اينها در است، صوت وشخ فالنى :شود گفته

 1.«نداند يا بداند را اين کسى که کند نمى فرقى برايشان و دارند مداومت کار اين بر روز شبانه

 :فرمود رضا حضرت

 ّلْيکُنْ وَ ضَيعاًمُ مَهْجُوراً اّلْقُرْآنُ یکُونَ ّلِئَلَا اّلصَلَاةِ فِی بِاّلْقِرَاءَةِ اّلنَاسُ أُمِرَ

  یجْهَّلَ؛ ّلَا وَ یضْمَحِّلَ فَلَا مَدْرُوساً مَحْفُوظاً

 متروک قرآن مبادا که اند شده مأمور نماز در قرآن تئقرا به جهت آن از مردمان
 واجب چون) لکن گردد، ضایع نتیجه در و شود سپرده فراموشى دسته ب و

 قرار آموختن و آموزش مورد و گردیده حفظ( بخوانند را آن نمازها در که شده
 .مصون مانده است نابودى و از فراموشى صورت این در و گرفته

 سورة نمازها همة در تادستور داده  خداوند چرا که شود الؤس اگر» :در ادامه فرمود امام
 با نمازگزاران همواره و نشود متروك قرآن که اين برای :گوييم می پاسخ در شود، خوانده حمد
 همة که است جهت اين از حمد ةسور انتخاب و نبرند ياد از را آن و باشند داشته تباطار قرآن

 3.«است جمع آن در قرآن مفاهيم و معارف

 ترین شرط انس با قرآنمهم

ها که انس با  گاهی ممكن است به ذهن انسان اين سوال پيش بيايد که چگونه برخی انسان

در  دباقرمحمّ امام؟ دهندن را نشان نمیآعمل انس با قربرند و در از آن بهره نمی ،ن دارندآقر
ل هرگز از فرمايد که دو گروه اوّفی میگيرندگان با قرآن را سه گروه معرّ پاسخ اين پرسش انس

ولی گروه سوم بهرة واقعی و معنوی را از  ،شوند مگر بهره اندك مادیمند نمیانس با قرآن بهره
 .قرآن خواهند برد 

 :دفرمايآن حضرت می

 وَ اّلْمُلُوکَ بِهِ اسْتَأْجَرَ وَ بِضَاعَةً، فَاتَخَذَهُ اّلْقُرْآنَ قَرَأَ رَجُّلٌ ثَلَاثَةٌ؛ اّلْقُرْآنِ قُرَاءُ
 رَجُّلٌ وَ حُدُودَهُ، ضَيعَ وَ حُرُوفَهُ فَحَفِظَ اّلْقُرْآنَ قَرَأَ رَجُّلٌ وَ اّلنَاسِ، عَلَى اسْتَطَالَ

 وَ نَهَارَهُ بِهِ أَظْمَأَ وَ ّلَيلَهُ بِهِ فَأَسْهَرَ قَلْبِهِ دَاءِ عَلَى اّلْقُرْآنِ وَاءَدَ فَوَضَعَ اّلْقُرْآنَ قَرَأَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 82 ص ،الداعی عدةحلّی، .  
 . 32 ص ،  ج غفارى، ، ترجمةالفقیه یحضره ال منصدوق، . 8

 .831، ص  ، ج علل الشرائعو، هم. 4



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    916

 یزِیّلُ وَ اّلْبَلَاءَ اّللَهُ یدْفَعُ فَبِأُوّلَئِکَ فِرَاشِهِ عَنْ بِهِ تَجَافَى وَ مَّسَاجِدِهِ فِی بِهِ قَامَ
 مِنَ اّللَهُ  یدِیّلُ بِأُوّلَئِکَ وَ اّلّسَمَاءِ مِنَ اّلْغَيثَ اّللَهُ ینَزِلُ بِأُوّلَئِکَ وَ اّلْأَعْدَاءَ

  اّلْأَحْمَر؛ اّلْکِبْرِیتِ مِنَ أَعَزُ اّلْقُرْآنِ قُرَاءِ فِی ّلَهَؤُّلَاءِ اّللَهِ وَ اّلْأَعْدَاءِ

شخصی که تالوت و انس با قرآن را ابزاری برای  .1 ؛اندسه دسته قرآن قاریان
فخر و  ةدر نزد حاکمان و یا مایت ی و یا کسب موقعیّمادّ ةکسب سرمای
، آداب که با تالوت و انس با قرآن شخصی. 5 .ان مردم قرار دهدمباهات در می

ت را اهمیّ واقعی آن هایولی حدود و شرایط و دستور ،ظاهری را رعایت کرده
کسی که قرآن را بخواند و  .3 .(انس صوری با قرآن دارد)کند  می نداده و ضایع

داری  او با قرآن شب زنده. دهای دل و دین خود قرار دهدرا بر در دوای آن
در مساجد با قرآن . نشانداش را با قرآن فرو می عطش معرفت و معنوی ،کند می

، دشمنان پس دفع بال، نابودی. شود کند، برای قرآن از بسترش جدا میقیام می
خاطر نزول باران رحمت از آسمان و پیروزی بر مخالفان همه را خداوند به 

 .دهدعظمت و جایگاه رفیع این گروه سوم انجام می

قاريان از نوع سوم خيلی  ،به خدا سوگند»: ف فرموددر پايان با نهايت تأسّ امام باقر

 5.«تر از کبريت احمر ياب ياب است، کم کم

 حافظا مى خور و رندى کن و خوش باش ولـى 
 

 را «قـرآن »دام تزوير مكن چون دگران  
 

 :دفرمايکند و مینكوهش میبه شدّت کنندگان قرآن را برخی از تالوت اکرم پيامبر

  ؛ یلْعَنُهُ  وَ اّلْقُرْآنُ  رُبَ تَالِ اّلْقُرْآنِ

 .کندبسا قاریان قرآن که قرآن آنان را لعن می

-هعدّ ،ولی از محضر آن حضرت بهره نبردند ،بودند امبرطوری که برخی افراد با پيهمان
ا از معارف بلند آن سودی نبرند و از قرآن به عنوان امّ ،در ظاهر با قرآن باشند ای هم ممكن است

 .ابزاری برای رسيدن به مطامع دنيوی خويش استفاده کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32 ص ،األخبار جامع،  . 
. تواند طال را مس كند سازند كه می آن اكسیر می ةكبریت احمر اصطالحی بین كیمیاگرهاست، آن چیزی كه به وسیل. 8

 كبریت احمر یا گوگرد سرخ»: گوید دهخدا می  .یاب است بسیار كم د كهگوین به چنین اكسیری كبریت احمر می
 .«تت در وادی النمل اسسوی بالد تبّ ست و معدن آن بدانا  وهریگ
 .23 ، ص 22 ، ج  بحار األنوارمجلسی، . 4



 

 

 

 

 

 
 

 917 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخالقی

ه به ما رسيده است که توجّ فراوانی از اهل بيت ةدر اين زمينه روايات هشدار دهند
معنوی بهره ببرند و اين  ةاين سرمايطلبد که چگونه از  می ، عالمان و اصحاب قران راانقاري

 .ی را به ثمن بخس نفروشنديفرصت طال
زيرا در آن صورت تمام وجود انسان و حرکات  ؛ه انس حقيقی با قرآن هرگز پشيمانی نداردالبتّ

اين همان . نه قرائت صوری که قرائت و انس نيست، وگرو سكناتش وحيانی و الهی خواهد شد

 :داست که فرمو امبرسخن پي

  ؛تَقْرَؤهُ فَلَّسْتَ ینْهَک ّلَمْ فَاذا نَهاک ما اّلقرآنَ اِقْرءِ

پس هرگاه تو را  ،(ها بازدارد و از بدی) کند نهی را تو که چنان آن بخوان قرآن
 .ای نخوانده را آن تو پس (ها بازنداردو از بدی) نکند نهی

اگر دشمنان قرآن . ب نمايدآم تهن انسان را بايد به اولياء اهلل نزديك گرداند و فرشآانس با قر
 !ن نهراسند قرائت و تالوت آن چه ثمری خواهد داشت؟آاز اهل قر

 نآمراحل انس با قر

 انس پيش ةترين مرحل سوی کامل به کنيم و می ن آغازآين انس با قريپا ةجا ما از مرحل در اين
 :متوفيق يابيزير مراحل  ةشاء اهلل به هم رويم که ان می

 خانه در ىدار نگه . 9

 بِهِ جَّلَ وَ عَزَ اّللَهُ یطْرُدُ مُصْحَّفٌ اّلْبَيتِ فِی یکُونَ أَنْ ّلَيعْجِبُنِی إنَهُ»: فرمود امام صادق

آن از خانه دفع  ةبه واسطرا شياطين خداوند و  باشدقرآنى در خانه من خوش دارم  5؛« اّلشَياطِين

وگرنه ؛ توانند استفاده کننده بيش از اين نمیه در مورد کسانی اين مرحله مناسب است کالبتّ .ندک
مورد نكوهش است و روز  ،برداری  معنوی از محتوای آن، بدون بهرهر دادن قرآن در خانهقرا

 .قيامت شكايت قرآن را در پی خواهد داشت

 نگاه به خطوط قرآن. 2

ه قرآن است که نگاه کردن روزانه ب ،انس با قرآن ةانس با قرآن مراتبی دارد و کمترين مرحل

 پيامبر. ی محسوب شده و ثواب داردهمين نگاه کردن بدون خواندن، جزو عبادات مستحبّ
 :دراين باره فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .582 ح ،8 ج شیروانی، محمّد اهتمام به ،الشهاب شرح فی االطناب ترک ابن القضاعی،.  

 .4 1 ، ص الْمُصْحَف فِی الْقُرْآنِ قِرَاءَةِ بَابُ ،8 ج  ،كافیكلینی،  .8
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  عِبَادَة؛ قِرَاءَةٍ غَيرِ مِنْ اّلْمُصْحَّفِ فِی اّلنَظَرَ

 .نگاه کردن به خطوط قرآن بدون خواندن آن عبادت است

 سکوت هنگام  قرائت. 3

کند و  می هنگام قرائت آن بيان ،سكوت ن را رعايتِآگر مراحل انس با قرخداوند متعال از دي

 که هنگامى 5؛«تُرْحَمُون ّلَعَلَکُمْ أَنصِتُواْ وَ ّلَهُ فَاسْتَمِعُواْ اّلْقُرْءَانُ قُرِئَ وَإِذَا» :دهد که می دستور

 !شويد خدا رحمت مشمول شايد باشيد خاموش و دهيد فرا گوش شود، خوانده قرآن

 قرآن تالوت ستماعا. 4

ی ن گوش دادن به تالوت قاری است که برکات مادّآاز مراحل مهم انس با قر

 ؛کنیم بسنده میبه نقل یک روایت تنها و معنوی فراوانی به همراه دارد که ما 

 :فرمود الحسین بن على حضرت

 وَ حَّسَنَةً ّلَهُ اّللَهُ كَتَبَ اءَةٍقِرَ غَيرِ مِنْ جَّلَ وَ عَزَ اّللَهِ كِتَابِ مِنْ حَرْفاً اسْتَمَعَ مَنِ

  ؛دَرَجَةً ّلَهُ رَفَعَ وَ سَيئَةً عَنْهُ مَحَا

 خداوند چند آن را قرائت نکند،هر کند گوش را قرآن از حرف تنها یک هرکس
 باالیش یک درجه کند و می محو او از گناه یک نویسد و می حسنه یک او براى
 .برد می

 فّظبدون تل تالوت با نگاه و. 5

 بِکُّلِ ّلَهُ اّللَهُ كَتَبَ صَوْتٍ غَيرِ مِنْ نَظَراً قَرَأَ مَنْ وَ»: دفرمايدر روايتی می ادامام سجّ

قرآن  ظتلفّ و صوت بدون و نگاه با هرکس و 7؛«دَرَجَةً ّلَهُ رَفَعَ وَ سَيئَةً عَنْهُ مَحَا وَ حَّسَنَةً حَرْفٍ

 ةدرج و کند می محو او را از گناهى نويسد و می اىحسنه در برابر هر حرفى خداوند برايش بخواند،
 .برد را باال او

 ن آآموزش حروف قر. 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 1، ص 8 ، ج اختیار معرفة الرجالی، كشّ.  
 .823اعراف، . 8
 .8 1 ، ص الْقُرْآن قِرَاءَةِ ثَوَابِ بَابُ ،8 ج  ،كافیكلینی،  .4

 .همان .3



 

 

 

 

 

 
 

 911 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخالقی

 حَرْفاً مِنْهُ تَعَلَمَ مَنْ وَ»: فرمود ،به آموزش قرآن نيز ترغيب کرده حضرت زين العابدين

 ّلَا قَالَ دَرَجَاتٍ عَشْرَ ّلَهُ فَعَرَ وَ سَيئَاتٍ عَشْرَ عَنْهُ مَحَا وَ حَّسَنَاتٍ عَشْرَ ّلَهُ اّللَهُ كَتَبَ ظَاهِراً

 را آن از ظاهر حرف يك هرکس و 1؛«شِبْهِهِمَا أَوْ تَاءٍ أَوْ بَاءٍ حَرْفٍ بِکُّلِ ّلَکِنْ وَ آیةٍ بِکُّلِ أَقُولُ

 برد، باال برايش درجه ده و کند محو او از گناه ده و بنويسد حسنه ده برايش خداوند بياموزد
 .اينها مانند يا ،تاء ،باء چون به هرحرفى بلكه آيه، به هر گويم نمی: فرمود

 مصحف قرائت از روی. 7

قرائت ممكن است از . ا کامل نيستامّ ،ای از مراحل انس با قرآن است قرائت قرآن مرحله
 :ص فرمود رسول خدا. روی مصحف باشد و ممكن است از حفظ خوانده شود

  نَظَرا؛ اّلْمُصْحَّفِ قِرَاءَةِ مِنْ اّلشَيطَانِ عَلَى أَشَدَ ءٌ شَی ّلَيسَ

 .نیست آن روى از قرائت قرآن از دشوارتر شیطان بر چیزى هیچ

 :هم فرمود امام صادق 

 كَانَا إِنْ وَ وَاّلِدَیهِ عَنْ خُفِّفَ وَ بِبَصَرِهِ مُتِعَ اّلْمُصْحَّفِ فِی اّلْقُرْآنَ قَرَأَ مَنْ

   ؛كَافِرَین

 سبک سبب و شود، مند بهره خود دیدگان از ،بخواند آن روى از را قرآن هرکه
 .باشند کافر دو آن چه اگر گردد مادرش و پدر عذاب شدن

  قرآن تالوت. 8
 هر پس ؛است عمل در پيروی و معانی کردن دنبال و قرائت در قرآن از متابعت قرآن، تالوت
 که رود می کار هب مواردی در تالوت اصوالً نيست؛ تالوت قرائتی هر امّا ،باشد می قرائت تالوتی،
 :فرمايدخداوند می. آورد پی در را پيروی وجوبِ شده، قرائت مطالب

 7؛بِهِ یُؤْمِنُونَ أُوّلئِکَ تِالوَتِهِ حَقَ یَتْلُونَهُ اّلْکِتابَ آتَيْناهُمُ اّلَذِینَ
 آن به آنان که چرا ؛نمایند می تالوت حق به را آن دادیم کتاب آنان به که کسانی
 .دارند ایمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان . 

 .24  ص ،األعمال عقاب و األعمال ثوابصدوق،  .8
 .4 1 ، ص الْمُصْحَف فِی الْقُرْآنِ قِرَاءَةِ بَابُ ،8 ج  ،كافیكلینی،  .4
 . 8بقره،  .3
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 در راستين يعنی پيرویِ ،تالوت حقّ»: هم در معنای تالوت در اين آيه فرمود رسول خدا
 .«نت راستين از فرامين قرآعمل و تبعيّ

ر شده ی و معنوی برخوردار است که برخی از آنها را اين آيه ياد آوتالوت قرآن از آثار مادّ
 :است

 وَ سِرًا رَزَقْناهُمْ مِمَا أَنْفَقُوا وَ اّلصَالةَ اأَقامُو وَ اّللَهِ كِتابَ یتْلُونَ اّلَذینَ إِنَ

 إِنَهُ  فَضْلِهِ مِن یزِیدَهُم وَ أُجُورَهُمْ ّلِيوَفِيهُمْ. تَبُورَ ّلَنْ تِجارَةً یرْجُونَ عَالنِيةً

 1شَکُور؛ غَفُورٌ

 به آنچه از و دارند مى برپا را نماز و کنند مى تالوت را الهى کتاب که کسانى

 و زیان بى( و پرسود) تجارتى کنند، مى انفاق آشکار و پنهان ایم داده وزىر آنان

 خداوند تا دهند مى انجام را صالح اعمال این آنها*دارند  امید را کساد از خالى

 و آمرزنده او که بیفزاید آنها بر فضلش از و دهد آنها به کامل پاداش و اجر

 !است شکرگزار

 آیات  در تدبّر. 1

 انسان فيوظا جمله آن را از قرآن که است، قرآن آيات در االی انس با قرآن تدبّرمراحل ب از

با تدبّر در  زيرا ؛شد رد تأمّل و تدبّر بدون نبايد هرگز قرآن آيات تالوت در 5.است شمار آورده به

 و حرکت بى توقّف و شدن معطّل هرگز آيات در تدبّر .کنند مى نمايان را خودشان آنها ،قرآن آيات
 ديگر يك با آيات تطبيق است، ديگر آيات به آيات تفسير واقع در قرآن آيات در تدبّر ؛نيست تفكّر

 آنها معارف و معانی هماهنگى و ىيسو هم آيات در تدبّر أثر در است، فكرى حرکت با توأم و
 الزم هالبتّ يابد، دست قرآن آيات ناب و اصيل معانی به تواند مى انسان گاه آن ؛شود مى نمايان
 از. گيرد انجام تعقّل، با همراه و پاك دلى و خالی ذهن با و خالص فكر با قرآن آيات در تدبّر است

 3.آيد می عمل به ناب عقل و پاك قلب طريق از آيات در تدبّر که شود می ظاهر آيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42ـ  82فاطر، .  
 أَنْزَلْناهُ كِتابٌ» :فرمود نیز و( 28، النساء) «كَثِیراً اخْتِالفاً فِیهِ لَوَجَدُوا اللَهِ غَیرِ عِنْدِ مِنْ كانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ یتَدَبَرُونَ فَال أَ». 8

 «أَقْفالُها قُلُوبٍ  عَلى أَمْ الْقُرْآنَ یتَدَبَرُونَ فَال أَ»: فرمود و( 82، ص) «أَلْبابِالْ أُولُوا لِیتَذَكَرَ وَ آیاتِهِ لِیدَبَرُوا مُبارَکٌ إِلَیکَ
 .(83، محمّد)
 .43  ص ،  ج الخضم، البحر و األعظم المحیط آملی، تفسیر .4
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 قرآن حفظ . 91

 :فرمود صادق امام. حفظ قرآن از مراحل انس با قرآن است

  ؛اّلْبَرَرَة اّلْکِرَامِ اّلّسَفَرَةِ مَعَ بِهِ اّلْعَامِّلُ قُرْآنِّلِلْ اّلْحَافِظُ

( آخرت در) باشد آن هایدستور هب عامل و نماید بر از و حفظ را قرآن که کسى

 هستند مبراناپی و خداوندمیان  ةواسط که ارجمندى و نیکوکار فرشتگان با

 .گرددمی محشور

اند و با حفظ  ان و حامالن قرآن توصيه به عمل شده، حافظانتالي ،انبر اساس اين روايت قاري
 .قرآن بدون عمل، انس با قرآن معنا ندارد

 عمل به آیات . 99

کيد روی أانس با کالم خداست که در آيات و روايت بيشترين ت ةترين مرتب کامل ،اين مرتبه
. ورت انبوه آورده استص لی را بهمّأمتون دينی ما در اين زمينه روايات زيبا و قابل ت. آن شده است

 ل را به مجال ديگری واکنيم و بحث مفصّ می نمزيّ ما اين بخش را با کالم امام صادق

 :فرمود ،پرداخته گهرباری به لزوم عمل به آيات قرآن سخن در امام صادق ؛گذاريم می

فَاعْمَلُوا بِهِ وَ مَا  آیةً نَجَا بِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ  عَلَيکُمْ بِاّلْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ

  وَجَدْتُمُوهُ مِمَا هَلَکَ مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ فَاجْتَنِبُوهُ؛

 ازپیش  کسانی که یافتید ایآیه هنگام تالوت هر پس قرآن، انس با باد شما بر

 را ایآیه هر و کنید عمل آن به هم شما اند، یافته نجات آن به عمل با شما

 آن از هم شما است، پیشینیان نابودی و هالکت عوامل ربیانگ که کردید مشاهده

 .کنید پرهیز  عوامل

 برکات انس با قرآن

جا بخشی از  به همراه دارد که در اينفراوانی ی و معنوی انس با کالم الهی آثار و برکات مادّ
 :کنيمه به کالم وحی و روايات مرور میآن را  با توجّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 ص ،امالیصدوق،  . 

 . ، ص3 ج ،الشیعه وسائلعاملی، . 8
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  ایمان افزایش. 9

يابند و ايمانشان ت میخداوند نورانيّ ةبرند طبق وعدت میتالوت آيات وحی لذّ منانی که ازؤم
 :شود کامل می

 آیاتُهُ عَلَيهِمْ تُلِيتْ إِذا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اّللَهُ ذُكِرَ إِذا اّلَذینَ اّلْمُؤْمِنُونَ إِنَمَا

  ن؛یتَوَكَلُو رَبِهِمْ  عَلى وَ إیماناً زادَتْهُمْ

-می ترسان هاشاندل شود، برده خدا نام هرگاه که هستند کسانى تنها مؤمنان،

 گردد مى تر فزون ایمانشان شود، مى خوانده آنها بر او آیات که هنگامى و گردد
 .دارند لتوکّ پروردگارشان بر تنها و

 ت فضای زندگینورانیّ. 2

 اّلْيهُودُ فَعَلَتِ كَمَا قُبُوراً تَتَخِذُوهَا ّلَا وَ؛  اّلْقُرْآن بِتِلَاوَةِ بُيوتَکُمْ نَوِرُوا»: فرمود دارسول خ

 اّلْقُرْآنِ تِلَاوَةُ فِيهِ كَثُرَ إِذَا اّلْبَيتَ فَإِنَ بُيوتَهُمْ عَطَلُوا وَ اّلْکَنَائِسِ وَ اّلْبِيعِ فِی صَلَوْا اّلنَصَارَى وَ

 هاى خانه 5؛«اّلدُنْيا ّلِأَهّْلِ اّلّسَمَاءِ نُجُومُ ءُ تُضِی كَمَا اّلّسَمَاءِ ّلِأَهّْلِ أَضَاءَ وَ أَهْلُهُ اتَّسَعَ وَ كَثُرَ خَيرُهُ

 يهود که طور همان ؛ندهيد قرار قبرستان چون هايتان را خانه و کنيد نورانى قرآن، تالوت با را خود
 ؛نمودند تعطيل را خويش هاى خانه و گزاردند مى نماز ها کنيسه و معابد در که کردند چنان انصار و

 مند بهره خانواده آن و گردد مى زياد خيرش شود، تالوت زياد قرآن اى خانه در ههرگا چون
 نور زمين، اهل براى آسمان ستارگان که همچنان دنده مى نور آسمان اهل براى و گردند مى

 . کنند مى افشانى

 قبله نمای حقیقی. 3

به طرف توحيد و  یيی است که انسان را از هر سمت و سويآيات قرآن شريف همانند قبله نما
 در سوره احقاف. گرداند می ها به سوی خداوند باز ها و کژی دهد و از انواع شرك می فضيلت سوق

 :دفرماي می

  یرْجِعُون؛ ّلَعَلَهُمْ اّلْآیاتِ صَرَفْنَا وَ

 ! بازگردند شاید کردیم بیان مردم براى گوناگون هاى به صورت را خود آیات ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8انفال، .  

 .821 ص ،الداعی عدةو حلّی،  2 1 ص ،8 ج ،كافیكلینی،  .8
 .81احقاف، . 4
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 و آگاهی   بصیرت. 4

هرگز نمی تواند  ،که بصير نباشد و راه و چاه را در پيچ و خم حوادث تشخيص ندهد شخصی
ها آگاهی بخش و قرآن برای همة انسان زندگی با آيات ،برای همين. به سر منزل مقصود برسد

 :دفرماي می خداوند. ، روشنی بخش استرت افزاست و مانند چراغ راهبصي

  رَبِکُمْ؛ مِنْ بَصائِرُ هذا رَبِی مِنْ ّلَیإِ  یوحى ما أَتَبِعُ إِنَما قُّلْ

 بینایى ةوسیل این .شود مى وحى من بر که کنم مى پیروى چیزى از تنها من: بگو
 ایمان که تىجمعیّ براى است رحمت و هدایت ةمای و پروردگارتان، طرف از

 .آورند مى

 :شده است فیبصيرت معرّ ةبهترين وسيل ،جاثيه قرآن ةدر سورچنين  هم

  یوقِنُون؛ ّلِقَوْمٍ رَحْمَةٌ وَ هُدىً وَ ّلِلنَاسِ بَصائِرُ هذا

 مردمى براى است رحمت و بصیرت و مایة هدایت و بینایى وسایل قرآن این
 .دارند یقین آن به که

ساز  زمينه 7ف اهل ايمان،ييادآورى وظا و تذکّر 3، کاران نقشه و روش گنه ،آشكار شدن طرح

 شفا 7لباس زيبای تقوا، به ها انسان آراستن 6ل و انديشه،ر و تعقّتقويت تفكّ 0انسان، تعليم و تزکيه

برای پروا  موعظه و عبرت 2اهل ايمان، نفسانى هاى بيمارى و روحى امراض بخشيدن به

 ةن کريم در عرصآاز ديگر برکات انس با قر   نور سوى به ها تاريكى از مردم هدايت 1پيشگان،

 .دگی استنز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .824اعراف، .  

 .82جاثیه، . 8
 .55 انعام،. 4
 . و نور،   88بقره، . 3
 .8 جمعه،. 5
 .2 8 بقره،. 1
 .21  بقره،. 1
 .33 فصّلت،. 2
 .43نور، . 2

 .2حدید، . 2 


