
 مجلس بیست و سوم 

 اهل بیت نگاهاز در زندگی انسان قرآن نقش 

 *اهللمیرعرباالسالموالمسلمینفرجحجت

 اشاره

آفـرین اسـت؛ زیـرا کسـی کـه  نسبت به قرآن، بسیار مهـم و نقش بیتآشنایی با نگرش اهل
لیه قرآن است و ایـن کتـاب آسـمانی فر خانـه او نـازل شـده، آن را بهتـر از فیگـران  1مخاطب او 

ه آنـان، کـفهـد روشنی نشان می، بهتیب ری اهلیگره عملی و موضعیات، سیشناسد. روا می
ت و پشـتوانه اصـلی رسـالت حضـرت یمحور هدا قرآن را رکن اساسی اسالم، معجزه جاویدان،

 اند.فانستهنی، علمی و فقهی و راه و روش عملی میی، مرجع فختمی مرتبت
توان آن را مقایسه نموف؛ زیرا  ، قرآن چنان جایگاهی فارف که با هیچ کتابی نمیبیتاز نظر اهل

َفّضاُ  القاإآن »فرمایـد: می کس قابل مقایسه نیست. رسول خداکالم خداست و او نیز با هیچ
برتری قرآن بر سخنان فیگـر، ماننـد برتـری خداونـد بـر  2؛َعّلی س ِئإ الكَلِم َ َفّْضِ  الّلَ عّلی َخّْلِقَ

                                                           

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. *
 (۱۳1، ص 8، ج الکافی)شیخ کلینی، « إَنما َیعرُف القرآَن َمن ُخوطَب به.: ». امام باقر 1
 .1۱7 ، ص ۴ ، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری،  2
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 1؛القاإآن أْفَّضاُ   اّ  شايء ُون الّلاَ»تی از آن حضرت آمـده اسـت: یفر روا« مخلوقاتش است.
نظر آن مقربان فرگاه الهی، همه  به همین فلیل، از« زی است.یقرآن، به جز خداوند، برتر از هر چ

َفَّمْن وّقإ القاإآن فقاد وّقاإ الّلاَ، »فرموف:  که رسول خدا باید فر بزرگداشت قرآن بکوشند؛ چنان
ِة الّلَ ََ إ ُِ َ  ا ََ ه قرآن را بـزرگ بشـمارف، خداونـد را بـزرگ کس ک آن 2؛وَن لم ُحوِقإ القإآن فقد اسَت

 «  شمرفه است. کمت خداوند را سبه قرآن را بزرگ نشمارف، حرکسی کفاشته و 
بایـد اعتقـاف خـوف را بـر اسـاس نظـر آن بزرگـواران تنظـیم کننـد و  بیتبنابراین، پیروان اهل

گواه آن اسـت، قـرآن فر تمـام ابعـاف زنـدگی انسـان رهنموفهـای  بیتکه روایات اهل گونه آن
آخرت آفمی اراهه کـرفه اسـت و ای جامع و جاویدان برای سعافت فنیا و کننده فارف و برنامه تعیین

تواند او را به هـدف عـالی خلقـت حل  تمام مشکالت بشر را فر خوف جای فافه و میفر واقع، راه
 برساند. 

پرفازیم که توجه به آنها، مورف نیاز می بیتفر این مجال، به بیان چند ویژگی قرآن از نگاه اهل
 جامعه و مرفم است.

 بیت . همراهی قرآن و اهل1

. قرآن بسندگی؛ یعنی اکتفانموفن به قرآن؛ ۳از صدر اسالم فو نگاه مهم فر مورف قرآن وجوف فارف: 
که قابل جدایی از هم نیستند. یکی از مشـکالت مهـم   طوری ؛ بهبیت . توجه به قرآن و اهل1

ریزی شده است، نگاه قرآن بسـندگی یـا شـعار عقیدتی فر میان مسلمانان که سبب جنگ و خون
نگاه صحیح به قرآن را چنـین  است. فر حدیث متواتر ثقلین، پیامبر خاتم« سُبنا کتاَب اللهح»

یعنی به عنوان یک اصل اعتقافی به همه یافآور  3.« ت ب الّلَ وعتإتی... لن حفتإقا »... بیان کرفه: 
ها هبخش بوفه، فر فتنفیده شوف. چنین قرآنی است که نجات بیت شد که قرآن باید همراه اهل

 راهگشا و کارساز است. 
فر مـورف قـرآن  رو، امـام علـی این نگاه نبوی، فر اندیشه علوی نیز تجلی کـرفه اسـت. ازایـن

م، : »فرموفه ُْ ان َِ م و ُْ ، َوَجاَ  أخاُه ُاِلاَك َعان َُ ، الُّمَفِسُإوَن َل َِ ، وُهم الَتإاِجّمُة َعن َِ َع أهَ  َا ِت ََ َّن الُقإآَن 
                                                           

 .۳8 ، ص ۳، ج روض الجنان. ابوالفتوح رازی،  1
 .1۱6 ، ص ۴ ، ج مستدرک الوسائل. محدث نوری،  2
 .۴۳6، ص 1. شیخ کلینی، الکافی، ج  3
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َُ تع لی:  قرآن، همراه اهل خانه خـوفش اسـت و  2؛«1ُّلوا أهَ  الِه ِإ َن ُ نُتم ا َتعَّلُّمونَف سئَ »ق َل الّل
انـد. پـس، آنان روایتگران معارف قرآن از جانب رسول خدا هستند و ]خوفشان نیز[ مفسران قرآن

که[ خدای تعالی فرموف: از اهل  ها و تفسیرها و پرسش[ از آنان؛ ]چنانواجب است فریافت  ]نقل
 «فانید.بپرسید، اگر نمیر کن

هـای مختلـف انجـام شـده اسـت. القای این نگاه به مرفم، نـه تنهـا فر گفتـار، بلکـه بـه شـکل
آمدنـد و مهمـان  نقل کرفه که گروهی از مرفم یمن بـه فیـدار پیـامبر یعبدالله انصار جابربن

نـازک  نـج و فلاند کـه زوفربه اصحاب خوف فرموف: مرفمی نزف شما آمده ایشان شدند. پیامبر
هستند؛ هرچند ایمانشان بسیار محکم است. حضرت فر توصیف مرفم یمن فرموف: آنها یـاریگر 

گرفنشان آویخته است. آنـان پرسـیدند: ای رسـول اوصیای من هستند و شمشیرهایشان همیشه به
 ۳9۱فرمـوف: همـان کسـی اسـت کـه خـدا شـما را ]فر آیـه  شما کیست؟ پیامبر یخدا  وص

فر مـورف  جستن به او امر کـرفه اسـت. آنـان پرسـیدند: ای رسـول خـدا به تمسک عمران[ آل
فرموف: خوف خـدای تعـالی فر  ریسمان )حبل( ]که فر آیه آمده،[ برای ما توضیح فهید. پیامبر

توضیح فافه که حبل و ریسمان، از جانب خـدا کتـاب او و  3«إّ ِبَحبٍلِمَناللِهوَحبٍلِمَنالّناس»
 4ت، و حبل انسانی و مرفمی، وصی  من است.قرآن اس

را هم ببینـد و بـه هـر فو چنـگ  بیت مسلمان باید فر کنار قرآن، اهل پس، فر نگاه پیامبر
است، آثار بسیار ارزشـمندی فارف و فنیـا و  بیتبزند و تمسک جوید. قرآنی که همراه با اهل

 کند.آخرت آفمی را آباف می

 . قرآن، تعهدنامه عمل2

این است که این کتـاب  بیتاز اصالح عقیده فر مورف قرآن، نکته بسیار مهم از نظر اهلپس 
ای  نامـه، قرآن، پیمـانبیتآسمانی برای عمل است و نه فقط خواندن. بر اساس احافیث اهل

است که خدا میان خوف و بندگانش نوشته است و انسان نیز این عهدنامه را امضا کرفه و تعهد فافه 
                                                           

 .7آیه  ،؛ انبیا۴۱. نحل، آیه  1
 .1، ص ۱9، ج نواربحار األ ،. عالمه مجلسی 2
 .۳۳1عمران، آیه  . آل 3
 .8۴ـ  8۱، ص 1، ج البرهان فی تفسیر القرآن؛ بحرانی، ۴۳ـ  ۱۱ص ، الغیبة. نعمانی،  4
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َِ َفَقْد َحْنَبِغي ِلّْلَّماْإِء اْلُّمْساِّلِم »فرماید: می آن عمل کند. امام صافق تا به َلی َخّْلِق َِ  َِ ُد الَّل ْْ اْلُقْإآُن َع
. َُ ِفي ُ ِ  َحْوٍم َخّْمِس َن آَحة  ْن َِ  

َ
ْن َحْقَإأ

َ
ِِ َو أ ِد ْْ ْن َحْنُظَإ ِفي َع

َ
 1«أ

 این حدیث شریف، فو بخش فارف:
َِ »بندگان است: . قرآن، عهدنامه خدا با ۳ َلی َخّْلِق َِ  َِ ُد الَّل ْْ ؛ قرآن، پیمان خدا بـرای بنـدگان اْلُقْإآُن َع

ل متذکر می« خویش است. ها نیست کـه آن شوف که قرآن، صرفًا کتابی مانند سایر کتاببخش او 
را مطالعه کنند و بعد تصمیم بگیرند که به چه بخشی عمل نمایند و چه بخشی را رها کنند؛ بلکـه 

کـس آن، عهدنامه و قرارفافی است که اجرای آن الزم است. بر این اسـاس، روز قیامـت هـیچقر
تواند بگوید من تعهدی ندافه بوفم که اعمالی مطابق فستورات خدا انجام فهم؛ زیـرا خـدای نمی

 متعال احتجاج خواهد کرف که تو با فطرت و حقیقت وجوفت، پیمان مرا امضا کرفی.
ِِ »اهمی عهدنامه، ضروری است: . مداومت بر مرور ف1 اِد ْْ ْن َحْنُظَإ ِفاي َع

َ
َفَقْد َحْنَبِغي ِلّْلَّمْإِء اْلُّمْسِّلِم أ

َُ ِفي ُ ِ  َحْوٍم َخّْمِس َن آَحة   ْن َِ  
َ
ْن َحْقَإأ

َ
سته است مسلمان ]برای عمل بـه مفـاف عهدنامـه[ ی؛ پس، شاَو أ

 «ن را بخواند.ه از آیهمیشه فر عهدنامه خوف با خدا بنگرف و هرروز پنجاه آ
ها کنار بگذارف و متنش را نخواند، شاید اصلش را هم روشن است که اگر کسی قرارفافی را مدت

ای ماننـد قـرآن کـه مشـتمل بـر تمـام خصوص عهدنامهفراموش کند؛ چه رسد به محتوای آن؛ به
ری از بـار خواهـد بـوف و بسـیامدت از آن نیز خسارتنیازهای زندگی انسان است و غفلت کوتاه

 وظایفی که هر انسانی قبول کرفه انجام فهد، بر زمین خواهد ماند.
انـد، با توجه به چنین عهدی که خدا بر گرفن بندگان گذاشته و آنها هـم مفـاف آن را قبـول پذیرفتـه

 اند که مراقب باشیم از عمل به قرآن غفلت نکنیم. امام حسـن مجتبـیتذکر فافه بیتاهل
َِ الَنا ََ  َاقِ »فرماید:  می َحا

َ
َن أ َِ ََ َ   َحُدَلُكْم َعَّلی ُهَداُ ْم َو َِ  ُِ ُهو َِ ِ  يَ ِفي الُدْنَ   َاِقَ ٌة َغْ ُإ َهَها اْلُقْإآِن َف َت

 ُِ ْن َ  َن َحْقَإُؤ َِ َِ َو ْن َلْم َحْعَّمْ  ِا ََ  َُ ْن َِ ْاَعَدُهْم 
َ
َُ َوأ َفْظ ِْ ْن َلْم َح َِ َِ َو ْن َعِّمَ  ِا ََ ا غیـر از ایـن یـفر فن 2؛ِا ْلُقْإآِن 

ن ینـد. سـزاوارترکت ید تا شما را هـدایزی نمانده است. پس، آن را پیشوای خوف قرار فهیقرآن، چ
ن فـرف از یرفه باشـد و فورتـرکـند؛ هرچند آن را حفظ نکه به آن عمل کسی است کمرفم به قرآن، 

 «ند؛ هرچند آن را بخواند.که به آن عمل نکسی است کقرآن، 
                                                           

 .۳۴، ص ۴، ج تفسیر نور الثقلین. حویزی،  1
 .67۱، ص ۳، ج کشف الغّمة. اربلی،  2
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اْن »شده است:  نکرفن به قرآن، سبب خشم الهی شمرفه  نیز عمل رسول خدافر کالمی از  ََ َو
َِ َتَع َلی َّط الَّل ََ َْ ، اْسَتْوَجَ  َس َِ ُحَ  الُدْنَ   َوِزحَنَت َِ َوآَّمَإ َعَّلْ  ه قـرآن کسی ک 1؛...َتَعَّلَم اْلُقْإآَن َفَّلْم َحْعَّمْ  ِا

ح فهـد، سـزاوار خشـم ینـت آن را بـر قـرآن تـرجیند و فنیافوسـتی و زکاموزف و به آن عمل نیرا ب
 «خداوند است.

گرفتن نیست و کسی که صـرفًا بـه عبـافات  گفتنی است، عمل، به معنای فقط نمازخواندن و روزه
مـرفوف اسـت. فر حـدیثی آمـده کـه چنـد نفـر  بیتو اهل قرآن توجه کند، از نظر پیامبر

سـفر  آمدند و خاطره سفر خوف را گفتند و نقل کرفند که ما با فالن مرف هم خدمت رسول خدا
آمـدیم،  ه فروف میککرف، فر هر منزلی  و باخدایی بوف، همیشه عبافت می کار پایم. او مرف بسیبوف

با تعجـب از  امبریر و قرآن بوف. پکاز لحظه فروف تا زمان سوارشدن فوباره، او مشغول نماز و ن
فاف؟ جـواب فافنـد: ای رسـول خـدا  مـا بـا ش را انجام مییارهاکسی کرف: پس، چه کآنها سؤال 

َُ »امبر فرمـوف: یفافیم. پ کارهای او را انجام می ل، همه یکمال م نا َِ ؛ همـه شـما از او ُ ُّلُكام َخ اٌإ 
 2«د.یبهتر

هم کـه فر  بنابراین، افزون بر انجام فستورات عبافی قرآن، باید تکالیف فرفی و اجتماعی فیگر را
 ساز را مورف توجه قرار فاف. قرآن آمده، جامه عمل پوشاند و همه فستورات  این کتاب انسان

 . نفوذ قرآن در وجود انسان3
از جمله مشکالت نسل امروز، پدیدآمدن ابزارهـای فورکننـده آفمـی از قـرآن اسـت. بسـیاری از 

فانند که فر ایـن ای هستند؛ ولی نمیرایانههای جوانان ما، سرگرم موبایل و فضای مجازی یا بازی
کرفنش مشکل اسـت. اگـر خـدا و کـالم او وارف  فوره، هرچه از بدی وارف وجوف انسان شوف، پاک

شویم و اگر شیطان و کلماتش وارف شـوند، شـیطانی. هـرکس خواهـان وجوف ما شوف، خدایی می
ین است که همراهی و عمـل بـه عمل کند و آن ا شدن است، باید به توصیه امام صافق خدایی

قرآن را از جوانی آغاز نماید تا نور قرآن فر سراسر وجوفش نفون کنـد و بـه فرمـایش حضـرت بـا 
ٌن اْخاَتَّلَّط اْلُقاْإآُن »فرموفه:  گوشت و خونش مخلوط گرفف. امام َِ اْؤ َُ  اْلُقْإآَن َوُهَو َشا ٌب 

َ
ْن َقَإأ ََ

 َِ َِ َُ َِ َو ِّم ِْ مان هم باشد، قرآن با گوشت و خـون او یانی قرآن بخواند و با اه فر حال جوکهر 3... ؛ِاَّل
 «شوف.آمیخته می

                                                           

 .181، ص ثواب األعمال و عقاب األعمال. شیخ صدوق،  1
 .166، ص مکارم األخالق. طبرسی، 2
 .69۱، ص 1، ج الکافی . شیخ کلینی، 3
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که باید ارتباط با قرآن از زمانی شروع شوف که فل انسان سخت نشـده  گوشزف کرفه امام صافق
روی معارف الهی باز است. این تعبیر، کنایه از نفون معارف قرآن فر روح انسان است؛ و فر  آن به 

شوف. مقصوف، این است که معارف و نور قـرآن، بـه فل و روح مـا قرآن با مافه مخلوط نمیوگرنه 
شوف و همیشه که جداکرفنش از وجوف ما مشکل می ایگونهگیرف؛ بهکند و فر آن جای مینفون می

 با ما خواهد بوف.
 فر این حدیث، به چند نکته بسیار مهم توجه شده است:

 . قراهت قرآن فر جوانی؛۳
 ، یعنی هم جوان باش و هم مؤمن؛ «شاٌب مؤمن». ایمان فر جوانی: تعبیر 1
 تواند وجوفش را قرآنی کند.. جوان  باایمان می۱

افامه حدیث، برکات با قرآن بوفن فر جوانی را بیان نموفه که توجه به آن، همه جوانان را نسبت بـه 
با قرآن باشد و قرآن را با توجه و معرفـت  فرماید: اگر کسی فر جوانیکند. امام می قرآن مشتاق می

 شوف: بخواند، فو چیز نصیبش می
ةِ »الف. همراهی و رفاقت با فرشتگان:  َْ اَع الَساَفَإِة اْلِكاَإاِم اْلَباَإ ََ َُ َعاَز َوَجاَ   َُ الَّلا ؛ خـدای َوَجَعَّلا

 «ند.کق مییرفتارش رف یکبرنده و ن غامیبلندمرتبه او را با فرشتگان  پ
ٍ  َقاْد »د: یگوشوف و میامت پرفه و مانعی از آتش مییبرای او فر روز قب. قرآن  َِ َن ُ َ  َع  َِ ِب  َْ َح  

ْ َإَم َعَط َح َك َق َل 
َ
َِ أ ِّلي َفَبِّلْغ ِا َِ َِ َغْ َإ َع  ْجَإ َعَّمِّل

َ
َص َب أ

َ
اْن ُحَّلاِ    أ َِ ُْ ُحَّلَتاْ ِن  َُ اْلَعِزحُز اْلَجَبا  ُِ الَّل َفَ ْكُسو

َِ اْلَجَنِة َو  َضْ َن َك ِف  ْْ َُ َهْ  أَ ِة ُّمَم ُحَق ُل َل ََ َِ َت ُج اْلَكَإا ِس
ْ
أ َْ ار کـ...؛ پرورفگارا  هرکسی به مزف ُحوَضُع َعَّلی 

ترین عطاهای خوف را بـه او عطـا کـن  پـس، کننده به من. پس، باارزش ده، جز عملیرس  شیخو
ار، فو جامه از جامهیخدای عز رامـت قـرار کشاند و بر سـرش تـاج پوهای بهشتی به او می ز و جب 

 .«ا ]با این کار،[ تو را راضی کرفم؟... یشوف: آشوف. سپس، به قرآن گفته میفافه می
خواهیم قرآن فر زندگی ما نقش اساسی فاشـته باشـد و مـا را بـه سـعافت و بدین ترتیب، اگر می

 کامیابی برساند، بایسته است که از جوانی با قرآن ُانس بگیریم.

 کننده خانه و خانواده ورانی. ن4

هـای مـا را ظلمـانی کـرفه مشکالت و اختالفات خانوافگی و همچنین نفون فرهنگ غربی، خانه
یکـی از  بیتای نورانی فاشته باشیم. از نظر اهلاست؛ هرچند فوست فاریم، خانه و خانوافه

شدن خانه و خانوافه خوف  آثار همراهی با قرآن، تأمین همین هدف است. اگر واقعًا خواهان نورانی
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شـوف؛ بلکـه بایـد صـدای ای محقق نمـی هستیم، با قرارفافن قرآن بر روی طاقچه، چنین خواسته
  نقـل داقرآن فر خانه شنیده شوف و اهل خانه با قرآن ارتباط نزفیک فاشته باشند. از رسـول خـ

 «  های خوف را با تالوت  قرآن نورانی کنید.خانه 1؛َنِوْوا ُا وَتُكم ِاِتَلَوِة الُقإآِن »شده: 
ش رسـول  شـدن را بیـان کـرفه حد  و حـدوف ایـن نورانی امام صافق و فر واقـع، حـدیث جـد 

َِ »فرماید: را توضیح فافه است؛ آنجا که می خدا ا َ  َن ِف  َُ
َِ َن اْلَبْ َت  اْلَّمْإُء اْلُّمْسِّلُم َحْتُّلاو اْلُقاْإآَن  َِ

َي ِفاي الَساَّم ِء  ِْ ْهُ  الُدْنَ   اْلَكْوَ اَ  الاُد
َ
ْهُ  الَسَّم ِء َ َّم  َحَتَإاَءى أ

َ
ُِ أ کـه انسـان  خانـه، آنگـاه  2؛َحَتَإاَءا

کند که ستاره فرخشان بـرای اهـل مسلمان فر آن قرآن بخواند، فر چشم آسمانیان چنان جلوه می
 «کند.نیا نورافشانی میف

، ای به نور قرآن روشن شد، آثار ایـن نورانیـت مطـابق فرمـایش امیـر مؤمنـان، علـیاگر خانه
 عبارت است از:

۳« . َُ  شوف. ؛ برکتش زیاف میَتكُثُإ َاَإَ ُت
ُِ الَّمَلِئكةُ . 1  آیند.؛ و فرشتگان به آن خانه فرمیَوَتُِّضُإ
ُِ الَّش  ط ُن . ۱  3«جویند.طین از آن فوری می؛ و شیاَوَتُْجُإ

ها و فشمنان ایمـان را نـابوف ای نافذ، ناپاکیفهد که قرآن مانند اشعهاین حدیث شریف، نشان می
 کند تا زمینه برای وروف خوبان و موجوفات و نیروهای الهی به خانه ما فراهم شوف.می

 افزایی . کتاب بصیرت5
وتـار  کند، فتنـه اسـت. فتنـه، فضـای جامعـه را تیرهیکی از مشکالتی که همواره بشر را تهدید می

که فیدن حقیقت فر آن فضا، بسـیار سـخت اسـت. مقـام معظـم رهبـری فر طوری نماید؛ به می
 تعریف فتنه فرموفه است:

فتنه، یعنی حافثه غبارآلوفی که انسان نتواند بفهمد چه کسی فشمن است و چه کسی با غـرض »
   4«شوف. تحریک میوارف میدان شده و از کجا 

خواهد و راه کسب بصـیرت و نجـات از فضـای خـاکی و بینی و بصیرت میمبارزه با فتنه، روشن
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گرفتن از قرآن است. قرآن، توان مقابله با فتنه و نجات از آن را بـرای مـا  جو  فوفآلوف فتنه نیز کمک
ا »ضرت فرموف: نقل کرفه که آن ح از پدرانش از رسول خدا کند. امام صافق ایجاف می َُ َفاِا

ََ ِحا َّشاَفٌع َو َُ َُ َشا ِفٌع  اَدٌق اْلَتَبَسْت َعَّلْ ُكُم اْلِفَتُن َ ِقَطِع الَّلْ اِ  اْلُّمْظِّلاِم َفَعَّلاْ ُكْم ِاا ْلُقْإآِن َفِاَنا ََ َُ  1؛ٌ  
های شب تاریک، شما را فر خوف پیچید، بر شماست که به قـرآن  ها، همچون پاره که فتنه هنگامی

رفتـه ینـد،[ پذکه بدان عمل کسی که شفاعتش ]فرباره کعی است یرا قرآن، شفی؛ زتمسک جویید
 .« ق شده استیای است که سخنش نزف خدا تصداست و واسطه

روشن است که مراجعه به قرآن، پس از گرفتاری به فتنه، بدون سابقه ارتباط عمیق بـا ایـن کتـاب  
شـده   وجانشان از جوانی به نور قرآن روشـن ه فلک تواند کارساز باشد؛ بلکه آنانآفرین نمی هدایت

کند؛ شان را روشن می ها نورافکنی فارند که جلویاند، فر هنگام فتنه و چشم بینا و بصیر پیدا کرفه
گـرفف، بـهشدن فضای اندیشه، فنبال چراغ نجات مـی ولی کسی که پس از طوفان فتنه و ظلمانی

 انحراف را بیابد.رفت از لغزش و  تواند راه برون سختی می
طورکـه گذشـت،  اگر به نکات حدیث توجه کنیم، حقیقت یافشده را تصدیق خواهیم کـرف. همان

های شـب ظلمـانی شـما را فراگرفـت، بـه قـرآن رجـوع ها مانند پارهوقتی فتنه»حضرت فرموفه: 
 «  کنید.

شـافع »فر افامـه فرمـایش خـوف، قـرآن را  فر پاسخ به این پرسش باید گفت که رسـول خـدا
معرفی کرفه؛ یعنـی قـرآن هرگـز شخصـی را کـه بـا آن بیگانـه بـوفه و آیـاتش را تـالوت « ُمَشَفع

شناسند و ارتبـاط فوسـتی بـا هـم ندارنـد. کند؛ چون آنها یکدیگر را نمیکرفه، شفاعت نمی نمی
تش ها، باید از پیش با قرآن مأنوس باشیم و وجـوف خـوف را بـا نـور هـدایپس، برای نجات از فتنه

ها نجـات یـابیم و راه را بـرای مستضـعفان جامعـه روشـن روشنایی بخشیم تا هم از ظلمت فتنه
 نماییم.

 . عامل شرح صدر 6

ی انسان برای زندگی سالم و شایسته فر جامعه، فاشتن شـرح صـدر اسـت؛  یکی از نیازهای جد 
چیزی که زنـدگی ماشـینی امـروزی، لطمـات شـدیدی بـه آن زفه اسـت. شـرح صـدر، همـان 

فکر، وسعت قلب، گسترفگی وجوف و فاشتن ظرفیت بـاالی تحمـل مشـکالت فر مسـیر  فراخی 
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، قرآن کریم، عامـل شـرح صـدر بیتا بر احافیث اهلرسیدن به هدف واالی الهی است. بن
َافَّضاُ  الاِه ِإ »فرمایـد: می شوف. علی بوفه، سبب عظمت شخصیت و بزرگی روح انسان می

ِْ َوَتسَتن ُإ الَسإاِئِإ  دو َُ َِ ُتّشَإُح ال وسـیله آن، شـرح صـدر برترین نکر، قرآن است کـه بـه  1؛الُقإآُن ِا
 «گرفف.وشن میها ر شوف و پوشیدهحاصل می

ان »ست؟ حضرت فرموف: یدند: شرح صدر چیپرس از رسول خدا ََ َُ ِفاي َقّلاِ   َُ الّلا ٌْ َحقِهُفا ُنو
َحنَفِس، ُِ َو ُْ َُ َصد -یس بخواهد، مـکه خدا فر قلب هرکاست  ی؛ شرح صدر، نورَحّش ُء، َفَ نَّشِإح َل

 2«شوف.یع و بزرگ میند و فر پرتو آن، قلب و جان او وسکاف
ألـم َنشـَرح َلـَک »یشتر شرح صدر، بایسـته اسـت بـه سـوره انشـراح مراجعـه کنـیم؛ برای فهم ب
ه مـراف از کـشوف یات آن، معلوم میب آیان و ترتیات این سوره و شیوه بیاز مجموع آ 3.«َصدَرک... 

ه کـافته بوف ی یای بسط و گسترش وجوف گونه به جان رسول خداوه فلکشرح صدر، آن است 
ه کـرف، بلکـیغ میافت و تبلیامل آنها را فرکطور شد و او به یبه او القا م یمعارف وح  تنها همه نه

ن ینمـوف؛ بـدیآسانی تحمل مـ آمد، بهید میه برای آن حضرت پدین ناحیه از اکرا  ییهاتمام رنج
س پیامبر خداکمعنا  ر یـوظیفه خط  و انجام یض الهیافت همه فیاماًل مستعد فرک ه نفس مقد 

هـا و بتواند فر برابـر لجاجـت همین شرح صدر، سبب شده بوف که پیامبر 4شده بوف. رسالت
 5فشمنان و مخالفان بایستد و پیروز شوف. یهاینکارشک

خواهد بزرگ شوف و ظرفیت باالیی پیدا کند تا به هدف خویش برسد، بایـد بـه پس، اگر کسی می
آسـای قـرآن فرمـوفه:  فر اشاره به آثار شگفت و خواص معجزه علیقرآن تمسک جوید. امام 

« ُِ َحن ا ُع الِعّلِم َوَ  ِلّلَقّلِ  ِجَلٌء َغ ُإ ا ُع الُقّلوِب َو َْ  َِ شـدن  ]آنچه[ فر قرآن است، سـبب بهاری 6؛ف 
بـدیهی « های فانش است و فل را جز بـا قـرآن، جـال و روشـنی نیسـت.ها و جوشش چشمهفل

   کند، محل جوشش علم و روشنایی گرفیده، بزرگ و وسیع خواهد شد. است، فلی که جال پیدا
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و فرعون که بارها فر قرآن تکـرار شـده،  جایگاه و نقش شرح صدر فر فاستان حضرت موسی
شدن مشکالت را  پیش از آنکه از خدا پیروزی و آسان حضرت موسی بسیار قابل توجه است.

ام را فـراخ  خدایا  به من شرح صدر بده و سـینه 1؛َصْدريَرِباْشَرْحلي»کند: بخواهد، عرض می
َوَیِسـْرلـي»شـدن امـور را کـرفه اسـت:  پس از این فرخواست، حضـرت تقاضـای آسان« کن.

فانستند، باید شرح صدر فاشت تا بتـوان ای که مرفم فرعون را خدای خوف میفر جامعه 2«َأْمري.
 برای مبارزه عمومی با او آمافه کرف.خدایی فرعون را به چالش کشید و زمینه را 

ای که آحاف آن با این کتـاب آسـمانی مـأنوس باشـد و فر همـه جوانـب فـرفی و  بنابراین، جامعه
اجتماعی فستورات آن را سرلوحه امور خویش سازف، سعافت و کامیابی فنیـوی و اخـروی را بـه 

های کمـال و فانـایی را  قلـهتوانـد  فست خواهد آورف و فر پرتو شرح صدر و آگاهی و بصیرت می
 فتح نماید.
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