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 .«قرآن را درک نخواهد کرد شیرینیای از ذره ،دتقوا و تدبر نداشته باش ،علمکه کسی»

 [2/171]زرکشی: البرهان           

 «!لذت ببردآن از در عین حال نداند و را آن تاویلشود کسی قرآن بخواند و چگونه میبرای من عجیب است که »

 [11/36دبا  ]ابن جریر طبری: معجم اال       

حافظ ]آن قرآن[ نه از  ،باشد و اگر غیر از این مقصود دیگری وجود داشته باشدمی هاآنفهم معانی و عمل به  ،ده از قرآناهدف استف»

 .«اهل علم است و نه از اهل دین

 [26/45]شیخ االسالم ابن تیمیة: الفتاوی       

 «چگونه قلبت تعالی خواهد یافت؟ ،ر سوره برسیوقتی تمام همت تو آن است که به آخ !ای فرزد آدم»

 [141]حسن البصری: مختصر قیام الیل از مروزی ص        

بسا شبی تا به سحر آن آیه را صد بار و چه ،ستای قلبش محتاج آنبرای شف که کندمیای را مرور آیه -در قرآن تدبر کننده-وقتی »

 نبردون تردبر و فهمیرد    ،تر از قرائت کل قررآن سودمندبهتر و برای قلب  ،تدبر و فهمبا اه همر که قرائت یک آیه بداندباید  ،تکرار کند

 .«دهدقرآن سوق می شیرینیباشد و ]همان یک آیه[ او را به کسب ایمان و می

 [221ص ،]ابن قیم: مفتاح دار السعادة    

 

 مقدمه:

هرای  نمران و زشرتی  از شررور درو  ،خرواهیم آمرزش میرفته و او را حمد گفته و از او کمک گ ،است اهلل یویژهستایش و سپاس 

ای هدایت کننده ،ای نخواهد داشت و کسی را که گمراه کنده کنندهااو را هدایت کند گمر ألکه اهلل کسی ،بریمپناه می أل به اهلل، اعمالمان

بنرده و   ، محمرد کره  دهرم  و شهادت می وجود ندارد جز اهلل هب ،دهم که معبودی برحق برای پرستشنخواهد داشت؛ شهادت می

 اما بعد: .ی اوستفرستاده

یات و احادیث و کالم سرل  صرال    آ ،و منبع این تشویقات ،زیادی برای افزایش قرائت قرآن وجود دارد هایمشوّقاز دور و اطراف 

زیادی در همین زمینه انتشار یابد؛ باید به  ده تا در منابر و نشریات و مقاالت مطالبشغفلت مردم از قرآن نیز مزید بر علت  ،باشدمی

آیرد ایرن   ولی سوالی که پیش می ،آن هیچ شکی وجود ندارد زیاد و بزرگ اجر ت که در فضیلت تالوت قرآن واین مطلب توجه داش

در هنگرام   مرل أیا ت بهتر است تالوت زیادآیا  ،و باید پرسید در وقت یکسان کدام بهتر استاست: حکمت زیاد خواندن آن چیست؟ 

پذیریم بهتر است یا صرف کردن وقت بیشتر فقط به این نیت کره  تاثیر می هاآن؟ تکرار آیاتی که از باشدمیتر بهتر و پسندیده خواندن

ک  گ  گ   چ : فرمایرد ها است که میخداوند سبحان از کدام دسته از انسان ییکامل بخوانیم؟ و عیب جو طوربهای را سوره

ت کره  شباید توجه دا «ه شده است؟!قفل زد [یشان]هاکنند یا بر قلبپس چرا در قرآن تدبر نمی » ؛[٤٢محمد:  ]چ  گ   گ  ڳ  ڳ

هیچ شکی وجود دهند! سوال دیگر: اثر قرآن بر قلب قاری آن کجاست؟ خوانند و به آن گوش نیز میکسانی هستند که قرآن می هااین

 این عظمت و آن جالل هنگام قرائت کجاست؟  جدا از فضایل آن ولی ،ن و جلیل استأالشندارد که قرآن عظیم
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نه تدبر وجود که پس از جستجو و تالش و خواندن کتبی که در زمیتا این ،ذهن مرا به خود مشغول کرده بود ،این سواالت و مفاهیم آن

ر فضیلت قرائرت  احوال سل  دالیل بسیاری دو اقوال و  ،ی عملیسیرهاحادیث و  یافتم؛ از تدبر در آیات وداشت امری عجیب را در

 1تر و عمق اثرگذاری بیشتر در همان تدبر است!یافتم ولی حجت قوی

پاسرخ آن سرواالت بره     ،های آشکار و واضحی برای سواالتم پیدا کردم و جوانب آن هنگام قرائت قرآن برای من گشوده شرد جواب

و همین طور دارای الفاظی مجمل که هیچ معنای آشکاری را  ،درون تفسیر نبودهمعانی نهفته در  ،صورتهشکلی سری و پنهانی و یا ب

 باشد.شوند و آن کلمه تدبر میبلکه با یک کلمه شناخته می ،در بر ندارد نیز نیستند

را  رد و اوتدبر در نزد سل  صال ، به شکلی درسی شنیدنی و یا کتابی خواندنی در حدی نبوده است که قلب قاری را به ارتعاش درآو

ای باشد که قلب هنگام آموزش دیرن از آن  قرآن مقصد وی شود، و چشمه ای شود که هنگام تالوتو میوه متوجه قرائت قرآن گرداند

را ای که در اختیار دارد، لفظی بیابد که معنایش را درک نکند یا مثلی بیابد که مرراد از آن سیراب شود، و اگر بین خودش و سرچشمه

کند تا قلبش گوهری را که در ایستد و در مورد آن تحقیق و جستجو مینزد آن می ،درک نکندرا آن ا تشبیهی که ترکیب لغوینداند و ی

چون اگر چنین کند هدف از قرائت تغییرر   ،شود به خاطر قطع نشدن قرائتش از درک آیه بگذردآن نهفته است درک کند و راضی نمی

بدون درک معانی آن خواهد شد که این هم حداقل استفاده از قرآن است و باعث  ،اندن صرف قرآنکند و منظور از قرائت فقط خومی

 ترک خیر کثیر خواهد شد.

و یرا بره    ،همانطور که شخص مریض در جستجوی عالج خرویش اسرت   ،باشددنبال بصیرت و بینایی میقرآن، به قلب تدبر کننده در

نیرازی   گردد؛ شخص تردبر کننرده در قررآن در قلربش    راهنمایی و هدایت میپی ن که در شته و حیراعبارتی دیگر مانند انسانی سرگ

برای قصد و نهایتی است که منزل و  ،شود؛ قرآن خواندن اوجز قرآن بر طرف نمیکه با چیزی به کنداساسی و حاجتی بزرگ حس می

کره بره   گیرد ترا زمرانی  نمیو حال و وضع او آرام  ،دهدیتی نداشته و استقامتی به خرج نمپایانی ندارد و همچنین در قرائت خود سخ

 برسد. گشایشی

در آن هنگام قلب حالوت مناجات برا  تنها ه کبل ،قرآن و فهم الفاظ آن بیابد ، راحتی خود را در تدبرکه قلب تعجیب نیس مسألهاین 

و معانی کلمرات  پردازد میکه با عالم خود به رقابت چشد؛ آیا به غیر از این است ی حق از باطل را میکالم خالقِ حاکم و جدا کننده

ای همراه معانی قرآنی که چیزی جز سخن اهلل ندد؛ و البته شاید زندگی در لحظهبه آفاق آیات بپیو کهایندهد تا را در ذهنش جای می

و دعایش حالوت بیشرتری پیردا    ،او در قرائتش معن ،های قلبی وی شود که در نتیجه آن در قلبش حیاتباعث رفع نگرانی ،باشدنمی

 کند.می

، در شودمی قاصرکند که زبان از وص  آن ناتوان و قلم از نوشتن آن دست پیدا می پردازد به مفاهیمیوقتی دوباره به قرائت کردن می

دهد و ترسری  ی نمیضع  و سستی را در خود جا ،دهد که قلب و در جریان آن معانی به شکلی آراستهحالی به قرائت خود ادامه می

هی و سنگینی امانتی است که در حروفری معردود   اال ییعظمت راهنما ،آید که ناشی از مخاطب قرار گرفتن کالم اهللدر آن بوجود می

و خوف و رعب بر وی مستولی شرده کره گریره و     2خشیه ،رسدمینفس تعالی یافته و به آرامش است که بدین وسیله و وجود دارد؛ 

                                                 
 .02، و النووی، ص121، 02کالم آجری، ص نگا: - 1
 شود.)مترجم(نوعی ترس است که از ابهت و عظمت چیزی پدیدار می خشیت - 0
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شرود؛ و  اهلل بزرگروار مری   سویبهیابد که باعث درک تقرب ی تجلی میز این است که در قلب مفاهیمبعد ا باشدآن می ینتیجههراس 

ست که نیاز به قرائت قرآن و تردبر در آیراتش   و از این رو .5کنداطمینان خاطر پیدا می 6رحیم 2رحمتِ رحمانِ 1قلب توسط یادآوری

شود و سِرّ عظمت اجری نصیب آن میجان و آرامش  نور، ،گیردتوسط این احساسات اوج میشود؛ در هر زمانی که قلب احساس می

 شود.که برای قرائت هر حرفِ کتاب اهلل وجود دارد قابل درک می

یابند و برای حصول این موارد به چیرزی  نفس و غذای عقلشان را در قرآن میهمانا اهل قرآن کسانی هستند که شفای قلب و داروی 

و از قرائرت آن بره سرتوه     ،داننرد و بدون آن خود را صاحب نعمت نمی از آن رجوع نکرده و و از چیزی غیر از آن کسب نکرده غیر

و آن نور قلب و رفرع   ،شوند و به نسیم آن صاحب نعمت شدهباشد، شاد میخطاب گرفتن ]اهلل[ می موردنیامده بلکه با لذتی که ناشی 

سته نشده و بعد از چشیدن آن هرگز عبادت به نظرشان سنگین نیامده و تکالی  دشوار حس نشده از لذت خود خ ،شودعطششان می

 آورد.ها روی نمیو در هنگام بال و مصیبت خشمگینی بر آن

را  اهآنای معارف و احوالی تجدید شود که که برای خوانندهبسا ، چهدارد تالش اندکیای خواننده گرامی تفحص در این میدان نیاز به 

وسیله قلب او به حیات جدیدی توسط قرآن کامیاب شرده و  بدین ،که اصال با احوالی جدید آشنا شوددانسته است و یا آندر قبل می

سرل   ای مسائلی بیش از این کتراب را از  شود و شاید هم خوانندهراهی برای تدبر در آن و چشیدن حالوت قرآن بر وی آشکار می

کامل این کتاب را مطالعه کند و فقط به  طوربهامید است که خواننده  ،تاثیر پذیری از قرآن را در وی تثبیت کندصال  ما بیابد که روح 

 مطالبی از آن اکتفا نکند. نخواند

 آوری و کامل کردن این مطالب یاری دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.مرا در جمعکه کسانیاز تمامی 

برای  راآنهای ما قرار دهد و ی غمها و بر طرف کنندهبهار دلها و نور سینهرا آن نفع رسانده وما که با قرآن به  خواهمو از اهلل توانا می

 و همانا که او شنوای داناست. بگرداند،ما حجتی ]در روز قیامت[ و نه بر علیه ما 

 هجری قمری 1522رجب                                                                 

 سلمان بن عمر سنیدی                                                                    
 42114ص.ب. -11436الریاض                                                                                    

                                                 
 یادآوری = ذکر.)مترجم( - 1
 یاد رحمت اهلل دارد.)مترجم(صفت رحمان داللت بر وسعت ز - 0

 دارد.)مترجم(متعال رحمت اهلل  مداومتصفت رحیم داللت بر وسعت و  - 3

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  باشد:و مصداق آن این سخن اهلل تعالی می - 4

-ترسند از ]شنیدن[ آن به لزره میده است. کتابی همگون ]و[ مشتملِ بر مکررات. پوستهای آنان که از پروردگار می)ترجمه: خداوند بهترین سخن را نازل کر [03الزمر: ] چ چ

 شود(.افتد. آنگاه پوستها و قلبهایشان با یاد اهلل نرم می
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 آماده سازی
 

 ی تدبر:ی کلمهامعن

باشد؛ تدبر بر تمام جوانب میی نگریستن در ابه معن ،«کالم»یک تدبر در  1.لهأمسیک امر و تفکر در  سرانجامتن به نگریستدبیر یعنی: 

تَبَیُّن: مرحله به مرحله آشکار کردن؛ از این روست که  ،تَفَهُّم: اندک اندک دریافتن ،: تَجَرُّع: جرعه جرعه نوشیدنوزن تَفَعُّل است؛ مانند

چ فرمایرد:  مری که اهلل تعالی  گونههمان ،باشد که همان انتها و عاقبت آن امور استه از نگریستن در پس امور میمصدر آن گرفته شد

 .2کنندپس چرا در ]این[ سخن تدبر نمی  [٨٦المؤمنون: ] چڻ  ۀ  ۀ  

 ی تدبر در قرآن: امعن

رفتن در عمق معنی آن. که هدف آیه باشد همراه با فرو  دیواقع تفکر کردن در مورد رهنموباشد در به معنی فهم اندک اندک الفاظ می

ی که چیزی به جز لفظ نبوده ولری قلرب از آن بهرره بررده     هایشود؛ مانند فرامین و گوشزدای که معنا بدون آن کامل نمیهمان گمشده

 .6یردگها عبرت میمرش خضوع کرده و از آنقابل اواکه در مقابل پندهایش خشوع کرده و در مطوریبه

سرت  )کترابی  [٩٢ص: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ درباره این کرالم اهلل کره فرمروده اسرت:      /طبری

های اهلل کره در  تا در حجت»گفته است:  که خردمندان پند گیرند(،هایش تدبر کنند و تا اینایم تا در آیهخجسته که بر تو فرو فرستاده

 .5«وضع کرده است تدبر کنند و در نتیجه از آن پند گرفته و به آن عمل کنندنی که اهلل یآن وجود دارد و قوان

در را آن های گفتاری آن تدبر کن و خودت را به برپادشتن احکام آن تحریک کن و فهم معانیفتادر ظر»ابوبکر بن طاهر گفته است: 

 .4«قلبت جای بده و از دانا شدن به آن مسرور شو

شردن  ا عبرت گرفتن و کامیاب یپیدا کردن  ،کر گرفتن بر سه چیز استوار است: سود بردن از پند و بصیرتتذ»نیز گفته است:  /هروی

 .3«ی تفکربه نتیجه

 باشد:ل امور ذیل میر در قرآن، شامتدبکه  شودبرداشت میی تدبر ادر معن از کالم علما

  خواهد برساند.می که مفهومی فهمیدن معنای کلمات و 

  ترکیرب  در مسائلی کره از  چه که بر آن داللت داشته و یا با توجه به سیاق آیه و آن ،آیه و یا آیات ییراهنمادرنگ کردن در

 را برساند.خواهد آنجمالت می

                                                 
؛ و جامع البیان فی تأویل القررآن از  8/012ع األحکام القرآن از قرطبی، ؛ و جام77؛ و کتاب تعریفات از جرجانی، ص 85؛ الفروق اللغویة از عسکری، ص 4/073: لسان العرب، نگا - 1

 .8/152، 1/57طبری، 
 .017مفتاح دار السعادة، از ابن قیم، ص  نگا - 0
؛ و القواعد الحسان لتفسریر  733، ص 7سیر آیه ی غافر، تف، و سوره18؛ تیسیر الکریم الرحمن از سعدی، ص 148، ص ابن قیم ز؛ و التبیان فی أقسام القرآن ا1/821تفسیر ابن کثیر،  - 3

 .05(، ص 11القرآن له: القاعدة)
 .03/183جامع البیان فی تأویل القرآن،  - 4
 .11/35الجامع ألحکام القرآن،  - 8

 .441-1/444مدارج السالکین،  - 7
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 هرا بره   دادن و ترساندن آن که در آن وجود داشته و قلب توسط بشارتو دالیلی  هاعبرت گرفتن به شکلی عاقالنه از برهان

 افتد.تپش می

  شدر مقابل اوامر آن و یقین داشتن به اخبارخضوع. 

 

 باشند:که با تدبر در ارتباط می کلماتیمعانی 

 ی دارند.اانهولی معانی جداگ ،کلماتی است که در کنار هم به یک چیز رسیده ،آن معانی

 فهم: علم به معنای کلمات.

 سخن من تامل کن. یدنشود: تفقه ما أقول: بر فهمگفته میطور مثال ؛ بهباشدهمراه تامل با سخن که  شرایط بیانفقه: آگاهی به 

 بصیرت: به تکامل رسیدن آگاهی.

 خارج کردن چیز سوم. هاآنفکر: وارد کردن دو معرفت در قلب و با استفاده از 

 تفکر: به فکر وادار شدن.

ایرن کلمره   وزن اد شده وقطعی در قلب است؛ یزی یو حضور چ ،باشدمینسیان و فراموشی  متضادآوری و ذکر و یاد یاز ریشه :رتذکّ

یراد گررفتن    :)تَعَلُّرم(  کم کم فهمیدن،)تَفَهُّم(  ،دیدن مرحله به مرحله :مانند: )تَبَصُّر( ؛رساندو تدریجی بودن فعل را میدار زمان )تَفَعُّل(،

چه مانند آن ،وباره کسب کردنش الزم استد ،توجهی به آن؛ تذکر یاد آوری علمی است که بعد از فراموش شدن و بیمرحله به مرحله

که تقوا پیشه )کسانی [٩٠٢األعراف: ] چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  چ فرماید: اهلل تعالی می

 .گردند(کنند، و از پس آن ناگهان بینا میرسد، ]اهلل را[ یاد میای از ]سوی[ شیطان به آنان میکنند، چون وسوسهمی

ترا در آن   کنددوباره تکرار می ،داندها را میقلب در خود جای داده است و آن پیشتررا که  ییچیزهاکه این لحاظ مهم است تذکر از 

در  ،باشدمفید می ،تواند بدست آوردچه را که قلب نمید کردن علم و آنقلب خارج نگردد. تفکر نیز برای زیااز تثبیت گشته و اثر آن 

 د.نخود را دار یجداگانه یشود و در نتیجه تفکر و تذکر هر کدام فایدهو تذکر باعث حفظ و تثبیت آن می دکنواقع تفکر کسب می

ملکه ذهن شده و بر قلب تجلی یابد و پس از آن قلب  مسألهکه آن تا این ،چه که دیده شده استبه آن ،تأمل: مراجعه و مرور چندباره

 .1متمرکز کند مسألهو فکر را بر تدبر و تعقل بر آن  ،پیدا کندبصیرت  مسألهبه شکلی دقیق به معانی آن 

شرود و  ست که درباره آن فکر مری کسب چیزی دیگر و دیدن ماورای آن چیزیمعنای به این کلمه عبور و گذر است؛ ی: ریشه2اعتبار

کند تا بره مقصرود خرود    ن از حالتی عبور میآ و بیانگر آن است که فاعل توسط باشدبر وزن جِلسة و قِتلة می .نامندرا )عبرة( میآن

کره  سرت بررای کسری   )همانا در آن عبرت بزرگی [٩٨النازعات: ] چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   چ فرماید: گونه که اهلل تعالی میهمان ،برسد

گری اسرت   )همانا در آن عبرت بزر [٢١آل عمران: ] چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ د: فرمایو میخشیه پیشه کرده است( 

 .برای اهل بینش(

                                                 
 .1/481: مدارج السالکین، نگا - 1
 ی عربی در ترجمه استفاده شده استرو از همان کلمهبرای این کلمه معادل فارسی پیدا نکردم، از این  ٩
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بره بصریرت   رسیدن برای  یک مسألهروشن شدن و آشکار شدن  معنای به؛ ست مصدر بصیرت و دیدناز  وباب استفعال از استبصار: 

 1.2باشدمی

 

 

                                                 
 .017، ص ی مطالبی است از کتاب مفتاح دار السعادة از ابن قیماز کلمه تفکر تا آخر برگرفته و خالصه شده - 1
خوانندگان گرامی توصریه مری شرود کره لفر       به از این حیث   غیر ممکن بود، ،ی از آنکلمات استفاده شود ولی در قسمتهایدر ترجمه کتاب سعی شده است تا از معادل فارسی این  - 0

بلکه در معنری شررح داده    ؛باشدنمیی فارسی آن یعنی مورد اعتماد بودن ااعتبار که در زبان عربی و در این کتاب به معن یطور خاص کلمههخاطر بسپارند و بعربی این کلمات را نیز به

 باشد.)مترجم(معانی: عبرت گرفتن، تأمل و بررسی کردن را دارا می ،ه به مقتضای جملهشده در باال استفاده شده است. و با توج
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 مبحث اول

 اهمیت تدبر در قرآن

 

رآن و تامل در معانی آن و اثر گرفتن ار قرائتش اهمیت تدبر در قرآن ابعاد وسیعی دارد، و هر بعد آن کافی است که ما را به تدبر در ق

 تواند موارد ذیل باشد:وادار سازد؛ مهمترین این ابعاد می

 

 : برکت قرآن:یکم

 ، هدایت و بشارت؛ شفا ،1فرقان ،نور ،از جمله: کتاب عزیز و مبارک ،کتاب خود را به اوصاف عظیمی توصی  فرموده استمتعال اهلل 

هایی است از پروردگارتان، و )این بینش[ ٩٠١األعراف: ] چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  فرماید:اهلل تعالی می

فرماید؛ سبحانه و تعالی اهلل دعوت به تدبر و تذکر و اعتبار می ،با این توصیفاتاند( که ایمان آوردههدایت و رحمتی برای کسانی

ایم تا در ست خجسته که بر تو نازل کرده)کتابی[ ٩٢ص: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ فرموده است: 

ی تعالی همچنین دربارهاهلل سبحانه و  2باشداب، کتابی پرخیر و برکت میاین کت یعتی آیات آن تدبر کنند و صاحبان خرد پند بگیرند(.

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ فرماید: این کتاب می

)از سوی اهلل نور و کتابی  [٢٨ - ٢١المائدة: ] چک  گ  گ  گ  گ ڳ      ڑ  ک  ک  ک   

کند و آنان را به توفیق خود از های نجات هدایت میروشن نزد شما آمده است؛ اهلل با آن کسی را که خشنودی او را بجوید به راه

  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچفرماید: و ذات سبحانش می نماید(برد و آنان را به راه راست هدایت میسوی نور بیرون میها بهتاریکی

هایی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است، پس هرکس ]به )روشنگری[ ٢٠١األنعام: ] چ چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ

ۆ  ۇ ۆ ڭ ۇچفرماید: و میحقیقت[ بینا شود به ]سود[ خود اوست و هر کس نابینا بماند، پس به زیالن خودش است( 

ها کافی نیست که ما کتاب را بر )آیا برای آن [١٢العنکبوت: ] چۅ ۉ ۉ ې ې ۋ ۅ ۋۈ ۈ  ٴۇ

در مورد برکت  /؛ آجریباشد( کنی، همانا در آن رحمت و ذکری برای مومنان میها تالوت میرا برای آنایم ]و[ تو آنتو نازل فرموده

ه کند تا موالی بزرگوارش بکه قرآن تالوت میکسی»گوید: می و اعتبار دارد،ای که در مقابل پروردگار خویش ادب برای بنده ،قرآن

یابد که اجرش هم دنیوی است و هم آن وجود ندارد و به برکتی دست میشود که باالتر از او اجر دهد، منفعتی نصیب وی می

ېئ  $ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ وئچفرماید: اخروی... اهلل تعالی می

-که کتاب اهلل را می)همانا کسانی [١٠ – ٩٢فاطر: ] چمئ  ىئ حئ جئی ی یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

کنند، امید به سودهایی دارند صورت سری و آشکار انفاق میایم بهها روزی مهیا کردهچه برای آنکنند و از آنخوانند و نماز برپا می

                                                 
 فرقان: جداکننده حق از باطل)مترجم(. - 1
 .١/١١٠فتح القدیر از شوکانی،  - ٩

www.takbook.com



 9 

گمان او و از فضل خود ]پاداشی هم به آنان[ افزون دهد. بی های آنان را به تمام ]و کمال[ بدهدشود تا ]اهلل[ پاداشکه هرگز کم نمی

 .1«ی قدرشناس استآمرزنده

از  ابروهریرة فرمایرد:  توصی  مری  گونهدیگر، اینبا معجزات پیامبران را آن و فرق ،و تاثیر قرآننیروی فراوان  ،اثر برکت پیامبر

فقط برای ها[ ]در بین آنآوردند ولی هایی ایمان میها انسانی آنوسیلهه بهک به هر پیامبری معجزاتی داده شد»: نمایدنقل می پیامبر

را ]بین پیرامبران[   پیرودر نتیجه امید دارم که بیشترین  ،را بر من وحی فرموده استباشد و اهلل آنای آمده است که وحی میمن معجزه

 .2«در روز قیامت داشته باشم

خواند و بره آن  مومنی که قرآن می»فرماید: گونه بیان میاین ،پذیردخواند و از آن اثر میرا میکه آن برکت قرآن را بر مومنی پیامبر

و  است که طعرم خروب   ییمانند خرما ،خواندباشد و مومنی که قرآن نمیطعم و بوی آن خوب می مانند ترنجی است که ،کندعمل می

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ فرمایرد:  که اهلل تعرالی مری   گونههمان ؛باشدایت میهد ،آنقر. از برکات دیگر 6«دارد... نامرغوببوی 

-: داللت بر گرامی«أقوم»این آیه گفته است:  یدرباره/ سعدیکند(، ترین شکل هدایت می)همانا این قرآن به قوی [٢اإلسراء: ] چٿ  

 .5رساندرا میپابرجا بودن و اصالح برای امور  وترین است و کمال استقامت و عظمت شدهترین و اصالحمایهرین و گرانت

حامل قرآن باید معتقد باشد کره   به شکر این نعمت عظیم و مبارک گفته است:حامل قرآن در توجه  ،این فضایل یدر ادامه /ابن مفل 

هرای  تر باشرد، اهلل نعمرت  اگر شایستگی حفظ قرآن را داشته باشد و دنیا را نزد خودش حقیر شمارد و در شکر و سپاس از اهلل کوشرا 

 دارد.زیادی به او ارزانی می

 

 دوم: نیاز قلب به تدبر در قرآن:

در آن نگرانی و وحشتی است  ،باشدگوی این نیاز نمیقلب نیازی دارد که چیزی جز یاد اهلل و لذت از مخاطب بودن توسط وی، پاسخ

به  ،اهلل به بندگانش بشارت داده است چهآنبا  فقطای دارد که و دغدغهاضطراب  ،پذیرد جز با انس گرفتن با کتاب اهللکه پایان نمی

قلب دارای  ،رسدنیازی میبیبه  ،آوری توشه از حکمتهای قرآن و احکامشبا جمع کمبودی دارد که تنها ،شودآرامش تبدیل می

 فرماید:مییابد. اهلل تعالی ردگار هدایت میسوی نور پرورعزت، بهی آن کتاب پهاانرابی است که توسط قرآن و برهسرگشتگی و اضط

 ڳ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳچ

باشد و ها میچه در سینهها همانا پندی از جانب پروردگارتان آمده است و شفایی برای آن)ای انسان[ ١٦- ١٥یونس: ] چڱ

من ؤم یندهب .کنند بهتر است(چه جمع میرحمتش شادمان گردند که آن از هر آنمؤمنان، بگو: به فضل اهلل و بههدایت و رحمتی برای 

گونه این هشود. چنیاز نمیبی ،کننده استکننده و کمکهدایت ،کنندههرگز از قرآنی که تثبیت ،هر اندازه که دارای بار علمی و تقوا باشد

  ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  فرماید:که اهلل متعال به پیامبرش مید در حالیشته باشتواند وجود دانیازی میبی

                                                 
 .17، 18،17اخالق حملة القرآن، ص  - 1
 .180؛ و مسلم 4151به روایت بخاری،  - 0
 .5/104؛ و نسائی 0571؛ ترمذی 532؛ ابو داود717؛ و مسلم 7872، 5544روایت بخاری ه با این لف  ب - 3
 .148القواعد الحسان، ص  - 4
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خوانیم، ]اخباری که[ با آن دلت را )یکایک اخبار فرستادگان را برای تو می [٢٩٠هود:] چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ 

امت نیازی »گوید: می /االسالمست که شیخاز این رو باشد(.یکنیم. و در این ]قرآن[ حق و پند و یادکردنی برای مؤمنین ماستوار می

 ها اصالح شده و بر هدایت و دین ثابت قدم گردند.تا قلب 1«اساسی به فهم قرآن دارد

کند و آنان را از پایان بدفرجامی که در اثر از بین هایشان نکوهش میرا از حیث خشوع قلب اهلل سبحانه و تعالی، وقتی صحابه

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ فرماید: دهد، میشود، هشدار مین تدبر در کتابش حاصل میرفت

)آیا برای مسلمانان آن هنگام نرسیده است که  [٢٨الحدید: ] چائ   ائ  ەئ    ىۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ى

چه از حق نازل شده است، خشوع یابد و مانند کسانی نباشند که پیش از این به ردن آنهایشان به هنگام یاد اهلل و هنگام به یاد آودل

نیز گفته است:  /آنان کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد و از پس آن سنگدل شدند و بسیاری از آنان بدکارند(، محمد بن کعب

چه در قبل بودند افترا بستند و ها فزونی یافت، در نتیجه بر آنر آنصحابه در مکه نیازمند بودند، وقتی هجرت کردند نعمت و ثروت ب»

... این نکوهش شامل تمامی مؤمنین از 2«ها بیدار شدندها را موعظه فرمود و آنهایشان دچار قسوت شد، پس از آن، اهلل آنقلب

 شود.ها میاولین تا آخرین آن

ولی  ،کندعبور نمی هاآنهای خوانند ولی از حنجرهافرادی هستند که قرآن می»ود: فرم ،قلب از قرآن گیریبهره یدرباره ابن مسعود

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ فرماید: میکالم اهلل تعالی است که  ،؛ مصداق این سخن6«برد که قرآن بر قلب واقع شودوقتی قلب سود می

-ای نازل شود، برخی مری ورهو چون س) [٢٩١التوبة: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

  گردند(،ها شادمان میگردد و آنگویند، این ]سوره[ بر ایمان چه کسی از شما افزوده است، اما مؤمنان ایمانشان افزوده می

در زمران   »گفته است:  شود. جندب ابن عبداهللباعث زیاد شدن نور و ایمان در قلب می ،پس تدبر در هنگام شنیدن قرآن

 .5«بر ایمانمان افزوده شد ،سپس با آموختن قرآنو قرآن آموختیم  آموختنایمان را قبل از  ،بودیم ه پیامبر همرا جوانی که

قلب را به حرکت انداختره و بره    ، بلکهکه تنها به شکلی خشک بر زبان جاری نشوداست  ، بدون تردید وقتی مؤثرقرآن در قلب نفوذ

ای برر وی  آن قرآن به شکل آینه ،کندؤمن عاقل وقتی قرآن تالوت میم: »گویدباره میر ایند /تغییر دهد؛ آجریرا آنشکلی حقیقی 

و  جویددوری می بدان هشدار داده،که موالیش او را  چهآناز  ،بیندکه کارهای خوب و بد خود را در آن میطوریبه ؛گرددمتجلی می

دارای این صفات باشرد و یرا   که کسی؛ شودمشتاق می ،کندرا ترغیب می وا چهآنو به  ،ترسدمی ،ترساندکه او را می چهآناز عاقبت 

مراعرات کررده    ،آن است یچنان که شایستهتالوت کرده و آن ،همانا آن ]قرآن[ را به حق تالوتش ،ن صفات نزدیک کندیخود را به ا

خود و اهلش سود رسانده و تمامی خیر دنیرا و   هشود و صاحب این صفت باست؛ و قرآن برای او شاهد و شفیع و انیس و حافظ می

گرردد، بردون   نیاز مری بدون داشتن مال، بیخواهد بود و  ییو قرآن برای او شفا»؛ 4«آخرت را به والدین و فرزندانش عطا کرده است

؛ کوشرش و همرت او   دهدچه دیگران از آن هراس دارند، آرامش میآن در برابرکه   یابد و انیسی داردداشتن گروه و طایفه، عزت می

                                                 
 .0مقدمة فی أصول التفسیر، ص  - 1
 .17/082الجامع ألحکام القرآن،  - 0

 .1477؛ ابو داود 7/035؛ بخاری، 1585مسلم  - 3

 .3/177حیاة الصحابة،  نگا؛ 7ابن ماجه ص  - 4
 .42ة القرآن، ص أخالق حمل - 8
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؟ بلکه فقط این است که: چه زمان ختم کردنش نیست ،او ]از خواندن قرآن[ هدف ،باشدپند گرفتن از آن می یک سوره،تالوت هنگام 

گراه برا غفلرت    عبرت بگیرم؟ زیرا قرائت قرآن عبادت است و عبادت هیچ کیو  در مخاطب گرفتن اهلل تعقل کنم؟ چه وقت اجر ببرم

 .1«شودمیهمراه ن

 گونره اسرت کره   ایرن  د، و هدف نیز همین است؛تدبر و خضوع باش ،دارای خشوع  قاری ]قرآن[شایسته است که »گفته است:  /نووی

تر از آن است که مارش باشد و شناخته شدهست که قابل شر از آنتدالیل این امر نیز بیش گردد؛ها نورانی میها فراخ شده و قلبسینه

 .2«داشته باشدری یادآو به نیاز

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ  فرمایرد: هرای خاشرعان مری   اهلل سبحانه و تعالی در وص  قلرب 

خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون ]و[ مشتملِ ) [٩١الزمر:]چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

هایشان برا یراد اهلل نررم    ها و قلبپوست گاهآنافتد. ترسند از ]شنیدن[ آن به لزره میهای آنان که از پروردگار میبر مکررات. پوست

6باشد(.ها و اطمینان و آرامش میبه معنای: تعالی قلب چ  ڃچ و  شود(می
 

ی تمرامی منرازل   هنددربردار ،که خود باشدسودتر از قرائت قرآن همراه با تفکر و تدبر نمیپر گفته است: هیچ چیز برای قلب /ابن قیم

ندی، تفرویض، شرکر و   رضرایتم  ،توکل ،5انابه ،امید ،ترس ،شوق ،محبت است،ن های عارفاسرگشتگان و احوال عمل کنندگان و مقام

ناپسرندی کره    ها و کارهایویژگیرسد؛ و نیز از تمامی ب را زنده کرده و به کمال میکه قلآورد هایی را به بار میصبر و دیگر حالت

 خرود را  ،دانستند که در قرائت با تدبر چه چیرزی وجرود دارد  می هاانکند؛ اگر انسشود، جلوگیری میاد و نابودی قلب میباعث فس

حرال   ؛باشرد میها قرائت همراه با تفکر حتی به اندازه مرور یک آیه، نیازی برای شفای قلب آن کردند؛هرگز مشغول کار دیگری نمی

-برای قلب بهتر و پرمنفعت ،حتی شبی تا به سحر صورت گیرد؛ قرائت یک آیه همراه با تفکر و تفهمممکن است این عمل صدبار و یا 

 .4«استراه اصلی اصالح قلب  ،باشد،... قرائت با تفکر قرآنتر از  ختم تمامی ]قرآن[ بدون تفکر و تفهم می

ترر از تردبر در قررآن و    چیزی پرر منفعرت   ،برای نجاتشترین راه برای بنده در زندگی و معادش و همچنین کوتاه»گفته است:  /و نیز

. دهدم خیر و شر را به او نشان میوجود ندارد و در واقع همان چیزی است که عالَ ،طوالنی کردن تامل در آن و تمرکز بر معانی آیات

فراخری، درخشرندگی و    ،حیات ،شود. به قلبش قوتنای آن و استوار شدن ارکانش میساختن ب ،های ایمان در قلبباعث تثبیت پایه

برد و سوی پروردگارش باال میبنده را به در آن راه نیستند. معانی ]قرآن[  هااندهد که انسیری سوق میدهد و او را در مسشادی می

 چهآناز  یشب ییهاو حکمت بسیار زیادفواید  ،. درواقع در تامل و تدبر در قرآنکنمقاوم می ،قلبش را در برابر شک و دوری از حق

 .3«وجود دارد ،ذکر کردیم

                                                 
 .15أخالق حملة القرآن، ص  - 1
 .72؛ و التبیان، ص 12األذکار، ص  - 0

 .18/082: الجامع ألحکام القرآن، نگا - 3

 اند.)مترجم(کرده اتوبه و بازگشت معن - 4
 .001مفتاح دار السعادة، ص  - 8
 .483 – 1/481مدارج السالکین،  - 7
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 آنجرا کره رسرول اهلل    ؛بخوبی مشهود اسرت  ،روایت کرده است از رسول اهلل نیاز قلب به قرآن در دعای عظیمی که ابن مسعود

-مونث تو می یی مذکر و پسر بندهو پسر بندهتو هستم  یبگوید: خداوندا! من بندهو تی و غم بر وی غلبه کند حکه ناراکسی»فرمود: 

باشد و خرود را بره   میکه برای تو  هایینام قاطع در حُکمت ]و[ عادل در قضاوتت؛ به تمامی پیشانی من به دست توست؛ ]ای[ ،باشم

بررای خرودت در    کهآنای و یا ای  و یا در کتابت آن ]اسم[ را نازل فرمودهرا یاد دادهای و یا به هر یک از مخلوقاتت آننامیده هاآن

ی و دور کننده اندوهمی کنندهام و برطرفهم که قرآن را بهار قلبم و نور سینهخوامیخوانم[ و از تو یم]تو را  ،ایالم غیب نگه داشتهع

کند و فرجی بررای او حاصرل   حتی او را بر طرف میو نارا مغ اهللکه جز اینهافتد[ بنمی]از پس این دعا اتفاقی  دهی،قرار  ،امناراحتی

 .1«را بیاموزدرا بیاموزد نیز شایسته است تا آنکه آنبله! برکسی»یاد بگیریم؟ فرمود: را آن اگفته شد: ای رسول اهلل! آی ،«شودمی

من است ؤهای شما اهل قرآن چه چیزی را به ثمر رسانده است؟! همانا قرآن بهار مقرآن در قلب»رو مالک بن دینار گفته است: از این

 .2«آوردوجود میهاران بهار زمین را بگونه که بهمان

 .6«گونه بیان کرد: قرائت با تدبر در قرآنرا این هاآناولین –داروی قلب پنج چیز است »همین طور ابراهیم خواص گفته است: 

شکلی حقیقی بر بنده و به  بیند تا معانی قرآن را بشناسد و از آن هدایت بخواهد؛هر مکلفی نیاز می ،شناخته شود مسألهاگر علم این »

 .5«دهد تفهم ]قرآن[ به بهترین شکل قرار شود تا کوشش و سعی خود را معطوف به تعلم وواجب می

 

 سوم: ستایشی که از تدبر کننده در قرآن و تاثیر گرفته از آن وجود دارد:

الی خودشان اشکال و احوال که در البه ردوجود دا ،گیرندمیکه از کالم اهلل عزوجل تاثیر ستایش از کسانی یآیات بسیاری درباره

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : جملهآن ازگوناگونی برای تدبر در قرآن و تأثیر از آن در بر دارند. 

ڌ  ڎ  ڎ     ڌڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

هایشان ترسان گردد و چون سانی هستند که چون اهلل یاد شود، قلب)مؤمنان تنها ک [١ – ٩: األنفال] چڈ  ڈ  ژ  ژ  

چه به گذارند و از آنکه نماز میکنند، کسانیگردد و بر پروردگارشان توکل میآیاتش برای آنان خوانده شود بر ایمانشان افزوده می

و گارشان درجات و آمرزش و رزقی ارزشمند دارند( کنند، اینان به راستی مؤمنند. ]و[ در نزد پروردایم انفاق میآنان روزی داده

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچسبحانه و تعالی فرموده است: اهلل همچنین 

)بگو: خواه به آن ایمان [ ٢٠٢-٢٠٥اإلسراء: ] چ  ڈچ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

افتند. و ها سجده کنان ]بر زمین[ میبر چهره –شود چون بر آنان خوانده می –گمان دانش یافتگانِ پیش از آن د یا نیاورید، بیآوری

کنان ]بر زمین[ هایشان گریهی پروردگارمان انجام یافتنی است  و بر چهرهگویند: پاک و منزه است پروردگارمان. به راستی وعدهمی
                                                 

؛ ابن حجرر  از روایت ابو موسی اشعری 343و همچنین  338؛ و ابن سنی 1/821؛ حاکم 0370؛ ابن حبان 3/174؛ و طبرانی در الکبیر 1/187 ؛ ابو یعلی1/311به روایت أحمد  - 1

خ االسالم آن را در الکلم الطیر،،  ؛ شی124کتاب )األذکار( تعلیق محقق، ص  نگاباشد؛ در تخریج األذکار آن را حسن دانسته؛ و ابولفضل بغدادی گفته است: حدیث حسن با اسناد عالی می

 .120آن را صحیح دانسته است؛ و صحیح الکلم الطی،، ص  111( آن را صحیح دانسته است؛ و آلبانی در الصحیحة 074آورده است؛ و ابن قیم در شفاء العلیل ) 103
 ، از عبد اهلل صباغ.1فن الترتیل، ص  - 0
 .71التبیان، ص  - 3
 .10تفسیر السعدی،  - 4
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-ه گریه افتاده و خشوعشان زیاد میاین افراد در نتیجه تاثیر گرفتن از پندهای قرآن ب افزاید(،ها می[ به فروتنی آنافتند و ]قرآنمی

روی ر ب تر شده واشکنرم هاآنی هاقلببدین معنی که  ،شودبیشتر می هاآنخشوع  ،شنوندو هر اندازه که بیشتر قرآن می ،شود

 . 1شودمیچشمانشان بیشتر 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  چ فرماید: بحانه و تعالی در جایی دیگر میاهلل س

خداوند )[  ٩١الزمر: ] چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

ترسند از ]شنیدن[ آن به که از پروردگار میهای آنان گون ]و[ مشتملِ بر مکررات. پوستبهترین سخن را نازل کرده است. کتابی هم

کند و ؛ این هدایت اهلل است که توسط آن هر که را بخواهد هدایت میشودیشان با یاد اهلل نرم میهاقلبپوستها و  گاهآنافتد. لزره می

 یابد(ای نمیکه اهلل او را گمراه کند هدایت کنندهکسی

شود به سجده و گریه )چون آیات رحمن بر آنان خوانده می [١٦مریم: ] چ  ۀڻ        ڻ       ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻچ و همچنین: 

 باشد؛ گساری بدون صدا میبه معنی گریه و غم چڻ  چ افتادند(؛ می

)و  [٥١الفرقان: ] چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ فرماید: میسبحانه و تعالی اهلل همچنین 

یعنی  –احوال آنان »گفته است:  /قرطبی (،افتندشود، بر آن، کر و کور ]به سجده[ نمییات پروردگارشان یادآوری میوقتی آکه کسانی

 رو اهللی ناشی از ترس اهلل؛ و از اینبود: شناخت اهلل و گریه گونهاینهنگام شنیدن اندرزهای ]قرآن[  – اصحابش و  رسول اهلل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چفرماید: میبیان  گونهاینگام شنیدن ذکر اهلل و تالوت کتابش احوال اهل معرفت را هن متعال،

سوی رسول فرو چه را که به)و چون آن[ ٦١المائدة: ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

گویند: پروردگارا شود. ]و[ میک ریزان میبینی که اشاند را میچه از حق یافتههایشان به سبب آنفرستاده شده است، بشنوند، چشم

 .2دهندگان بنویس(ی گواهایم، پس ما را در زمرهایمان آورده

 

 نپذیرد:تدبر در قرآن را ترک کند و از آن تاثیر که کسیچهارم: مذمت 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ فرمایرد:  در مقابل آیات اهلل برگزیند، مری  ای راودهبیه که مسألهکسیورد ماهلل سبحانه و تعالی در 

شود، تکبرکنان روی گرداند. گویی که )و چون آیات ما بر او خوانده می[ ٥لقمان: ] چگ  گ  گ    کژ     ژ  ڑ  ڑ       ک  ک  ک

ڈ  ژ  ژ   چ : یدر مرورد آیره   /؛ قرطبیگویا در دو گوش او سنگینی است. پس او را به عذابی دردناک مژده بده( را نشنیده است.آن

خاطر ترسرش از اهلل،  کردیم، به)اگر این قرآن را بر کوه نازل می[ ٩٢الحشر: ]  چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ

و عذری در ترک تدبر وجرود   اندازدمی تکاپور پندهای قرآن ]انسان[ را به مل دأت»گوید: دیدی(، میخورده میاو را خاشع و شکاف

برا آن همره صرالبت و     ،شرد خطاب مری  هاآناگر این آیات به  ،بیابند رهنمودها دارای عقل بودند تا از پندهای قرآن ندارد؛ اگر کوه

                                                 
 .3/074: فتح القدیر، نگا - 1
 .7/377الجامع ألحکام القرآن،  - 0
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اعجاز آن ]قرآن[ شما را شکست داده که کسانیای  ،دندشمیخورده دیده خاشع و شکافاز اهلل ذو الجالل،  1خاطر خشیتبه ،استواری

 .2«هراسیدنمیشوید و از وعیدهای آن نمی مشتاقهای آن است! ]آیا[ با وعده

-کند، ماننرد آنجرا کره مری    در جاهای مختل  نکوهش می ،کنندمیه در آیات آن دوری کسانی را که از تدبر در قرآن و تفقّمتعال اهلل 

دهند و برخی از آنان به تو گوش فرا میو ) [٩١األنعام: ] چ  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ېې  ېۉ  ې  چ فرماید: 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ فرماید: می همچنین ایم[(،ای ]گذاشتههایشان سنگینیرا نفهمند و در گوشایم تا آنای افکندههایشان پردهبر قلب

ى  ائ  ائ  ەئ                 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ى     ېۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

  چېئ  
یافتگان گویند: همینک چه که از نزدت بیرون روند، به دانشدهند تا وقتی)و برخی از آنان کسانی به تو گوش فرا می[ ٢٥-٢٨محمد:]

اند ]اهلل[ برر  که راه یافتهکنند، و کسانید تبعیت میهایشان مهر نهاده است و از هوای نفس خوگفت؟ اینان کسانی هستند که اهلل بر قلب

)پس  [٩١محمد: ]  چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ فرماید: و یا می هدایتشان افزود و تقوایشان را به آنان عنایت نمود(،

  هایشان قفلهایش افتاده است؟!(کنند؟! آیا بر قلبچرا در قرآن تدبر نمی

آشرکار در آیرات    طرور گرداننرد، بره  که از آیات اهلل روی بر مری یخ و زشت شمردن کار کسانیتوب آن»گفته است:  /شنقیطی

چه در فهمیدن و چه  ،چه در خواندن ،کنندقرآن عظیم مشغول نمیخود را به تدبر در این که که کسانیاست  واض بسیاری آمده است. 

مسرتحق   ،داده باشد تا بتواننرد در آن تردبر کننرد    هاآنگر اهلل فهمی به باشند؛ اکننده از آن میاعراض یات،در درک معانی و عمل به آ

مسرلمان گریرزی از تردبر در قررآن و      یک گر آن است که برایتوبیخ و نکوهشی هستند که در آیات آمده است. آیات ذکر شده بیان

نان[ از نگریستن به کتاب اهلل و عمل به آن و گردانی طی  وسیعی ]از مسلماروی وجود ندارد.فهمیدن و یاد گرفتن و عمل کردن به آن 

 چڻ  ۀ  ۀ  چ : یاگرر دو آیره   ،6«باشرد تررین کارهرا مری   ترین منکرات و زشرت از عظیم ی واض ،]همچنین[ سنت ثابت شده

حقّا  را: پروردگارا، و این گفتار رسول اهلل  [١٠الفرقان: ] چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  و [31المؤمنون: ]

از  ،آنقرر در نکرردن  تردبر  »رسیم که گفتره اسرت:   می /ابن کثیر دیدگاهبه این  ،کنار هم بگذاریم که قوم من این قرآن را رها کردند(،

)پس چرا  [12النسا : ]چ  چ  چ  چچ در تفسیر این سخن سبحانه و تعالی:  /؛ قرطبی5«باشدهجران)دوری جستن( از آن می

 .4«اندسرزنش شده ،از تدبر در قرآن و تفکر در آن و معانی آن هاگردانی ن به علت رویمنافقا»گفته است:  (،کنند؟!در قرآن تدبر نمی

عبور نکررده   هاآنهای ولی از حنجره ،کنندقرآن تالوت می»کند: روایت می پیامبرزبان از  ،توصی  خوارجدر  ابو سعید خدری

که[ در ]قرآن[ دقیرق  دانند ]در حالیشکل به قرائت قرآن مشغول شده و خود را ملزم به آن میبه این  ؛3«گذارد[]و بر قلبشان اثر نمی

                                                 
 خشیة به معنی ترس خاصی است که ناشی ار ابهت و عظمت چیزی می باشد.)مترجم( - 1
 .15/44الجامع ألحکام القرآن،  - 0
 .7/405األضواء،  - 3
 .7/125: تفسیر ابن کثیر، نگا - 4

 .8/012الجامع ألحکام القرآن،  - 8
 «کندو قلبهایشان عجز و ناتوانی را حس نمی»آمده است:  و در روایت حذیفه 1273؛ مسلم 7870بخاری  - 7
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رعایت کرده و فهمیردنش  به این علت بوده که احکام لفظی را  هاآننکوهش »گفته است:  /؛ زرکشی1شناسندنمی راآننشده و مقاصد 

، فضرلی بره   دیدنرد نمری د را در چیزی جز مررور زبرانی آن ]قررآن[    سود خو»آورده است:  /از نووی /؛ ابن حجر2«کردندرا رها می

 .6«باشدآن و قرار گرفتن آن بر قلب میقرتعقل و تدبر در  هدف،زیرا  ها برسد؛های آنکه به قلبرسد، مگر آنها نمیهای آنحلقوم

ز فاتحه ترا آخرر قررآن را    ا ،داده شد هاآنآن به قر ،داده شود هاآنبه  نایما کهآنمردانی را دیدم که قبل از »گفته است:  ابن عمر

 ؛در کنار ]قررآن[ براقی بماننرد    هاآنکه  نیستو شایسته  ،اندو از چه چیزی نهی شده ولی نداستند که به چه امر شده ؛کردندقرائت می

 .5«اهمیتی انگاشتندنثر بی هبرا آن]زیرا[ 

 هاقلبتوق  کنید و  شعجایب برابربلکه در  ؛نثری ضعی  نخوانیدچون همد و ییقرآن را به شکل شعر نسرا»گفته است:  ابن مسعود

 .4«باشدنرسیدن به آخر سوره  هم و غمتانآن به حرکت اندازید و با را 

  گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گچ: دهدمینشان گونه را اینیهود با تورات متعال، برخورد زشت اهلل 

)داستان آنان که ]حکم[ تورات بر آنان تکلی  شد،  [١الجمعة: ] چں  ں    ڻ  ڻ    ڻ     ڱڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱ  ڳ   ڳ

هایی چند وجود دارد. چه بد است داستان گروهی که که باید[ رعایتش نکردند، مانند درازگوشی است که بر او کتابسپس ]چنان

این ]آیه[ شامل افرادی از ملت ما »دارد: می؛ طرطوشی نیز بیان کند(کاران را هدایت نمید. و اهلل گروه ستمآیات اهلل را دروغ پنداشتن

 .3«کنندرا نفهمیده و به آن عمل نمیکه آندر حالیکنند باشد که قرآن را حفظ می]مسلمانان[ نیز می

کنند؛ یعنی تالوتی که برا تردبر نباشرد و فهمری از     ریان قرآن بیان می، از بدعتهای قا7را )هذرمة( بسیاری از علما، تالوت سریع قرآن

از جمله بدعتهای تالوت قرآن، توجه زیراد بره حفرظ    »گفته است:  /معانی آن حاصل و از پندهای آن تأثیری گرفته نشود؛ طرطوشی

 1«باشدروخوانی، بدون توجه به معانی می

 است: خیرخواهی برای کتاب اهلل ،پنجم: تدبر در قرآن

کنرد:  روایت می از پیامبر تمیم داریکه  گونهدانند؛ همانخیرخواهی برای کتاب اهلل میرا  شتدبر در قرآن و فهمیدن علوم ،علما

 .9«هاآنو عموم  پیشوایان مسلمانانگفتیم برای چه کسی؟ فرمود: برای اهلل و کتابش و رسولش و  ،خیرخواهی استاش همهدین »

در بیان  /باشد؛ نوویهای آن میخواهیاز خیر ،مثالهایش عبرت گرفتن ازاند: تدبر در قرآن و توق  در احکامش و گفته گونهاین علما

 که قرآن کالم اهلل تعرالی اسرت،  اند: خیرخواهی برای قرآن یعنی: ایمان به آنگفته علما»گفته است:  گونهاینخیرخواهی برای کتاب اهلل 

خشوع در برابر آن و دقت کرردن در حرروف آن    ،نیک شمردن آن گونه که حق تالوتش ادا شود،آنکردنش تالوت  ،عظیم داشتن آن

                                                 
 .0/007: االعتصام از شاطبی، نگا - 1
 .1/835البرهان از زرکشی،  - 0

 .10/013فتح الباری،  - 3
 .3/178اة الصحابة، حی نگا؛ 1/178؛ و هیثمی رجال آن را صحیح دانسته است 1/178طبرانی در األوسط  - 4

 است. ی آمدهبا اسناد واه و به شکل مرفوع از ابن عباس و علی 1/142؛ و از وی در االتقان، 11؛ و آجری ص 1/344؛ بیهقی در شع، اإلیمان، 4/427البغوی در تفسیرش،  - 8
 .121، ص دع و الحوادثکتاب الب - 7
 )القرآن(.811معجم البدع، ص  نگا؛ و 107؛ و اصالح المساجد از قاسمی، 01ین بدع القراء از محمد موسی، ص ؛ و همچن18بکر ابو زید، ص  : بدع القراء شیخنگا - 7
 .801، از معجم البدع، ص 121-71، ص دعکتاب الحوادث و الب - 5
 .88، شماره 0/37مسلم،  - 1
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بره   پندهایش و تفکر در عجایب و عمرل  از عبرت گرفتن ،احکامش و فهمیدن علوم و مثالهایش توق  کردن در برابر ،هنگام تالوت

ات و ناسخ و منسوخ آن و نشر دادن علرومش و دعروت   ییات و جزص در کلیبودن در برابر متشابهاتش و تفح محکمات آن و تسلیم

 .1«آن سویبه

-ن کالم خالق میا آزیر ش؛و عظیم شمردن قدر و منزلت ی شدید به آنعالقه: یعنی خواهی برای کتاب اهللگفته است: )خیر/ ابن رجب

 ،بفهمد ،تا آن معانی را که موالیش دوست داردرام د به تدبرش و تالوت آاشتیاق شدید در فهمیدنش و توجه زیاهمچنین یعنی:  ،باشد

 ،رو. از ایرن بفهمدست را که خیرخواه اوکسیکه وصیت  باشدمیاین خیرخواهی از بندگان  چه که فهمیده است.کار بستن آنو ]نیز[ به 

ه و دوست دارد و برا آن  آن امر فرمود را که اهلل به چهآنبفهمد و  راآنشود که معنی می گونهکتاب پروردگارش، این خواهی برایخیر

مردارس   ،را فهمیده است بین مردم نشر دهد و از روی محبتی که به آن دارد چهآنسپس  ،عمل برساند یرا به مرحله ،شودراضی می

تره اسرت:   گف /الق خود را مطابق آن گرداند و ادب خود را نیز با آداب آن یکی سازد... ابروعمرو برن صرالح   خا ،گسترش دهد راآن

خور تالوت آن باشرد، ایسرتادگی    چنان که درآن شتالوت ،عظیم شمردن و پاک دانستنش ،: ایمان به آنقرآن یعنیخیرخواهی برای »

 .6(2«سوی آنبهتدبر در آیاتش و دعوت  ،فهمیدن علوم و امثالش ،چه امر کرده و یا نهی فرموده استنآ بر

فرمود:  است: رسول اهلل حدیث ابوهریرهاین  ،کندمیبرای آن تاکید  جلساتتشکیل  بر فضیلت تدبر در قرآن و تدریس و چهآن

ها نازل شده و رحمت، پیرامون آن آرامش هاآنبر  ،بین خود تدریس کنندرا آنکتاب اهلل را تالوت کرده و  اگر افرادی جمع شوند و»

عمل خرود را بره   که کسیو  ،کندرا یاد می هاآن ،نزد او هستندکه کسانیقرار گرفته و اهلل در بین  در اطرافشان فرشتگانگیرد و را می

 .5«شوندسوی او متمایل نمیندازد، اهلش بهبیا تأخیر

ترالوت قررآن و    هرای نشسرت اشاره به ترک « اندازد... تأخیرعمل خود را به که کسیو »فرماید: آنجا که می و شاید سخن پیامبر

بررده محرروم   از فضایل نرام  ،به علت کوتاهی بزرگ خود ،که عملی نکوهیده بوده و عمل کننده به آن ،اشدآن بتعلیم و تعلم  دوری از

شوند تا آن اجرهای عظیم را کره از دسرت داده   به سمت وی متمایل نمی ،از مفاخر دنیا برای وی است چهآنشود و خانواده و هر می

 است را درک کند؛ و اهلل داناترین است.

                                                 
 .0/172؛ و به همین ترتی، در المجموع، 113التبیان فی آداب حملة القرآن، ص  - 1
 .1/000، نقلی از تعلیق محقق جامع العلوم و الحکم،003، ص صیانة صحیح مسلم - 0
 .0/75؛ و به همین معنی در معارج القبول، 1/001جامع العلوم و الحکم،  - 3
 .54؛ و ابن حبان 427، 0/080؛ احمد 008؛ ابن ماجه 3743؛ ابو داود 0747؛ ترمذی 0711مسلم  - 4
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 :مبحث دوم

 وضع شده است: ،اموری که برای تدبر در قرآن و تاثیر گرفتن از آن

 

 نازل کردن قرآن و عبادت با قرائتش: -1

)کتابی خجسته که بر تو فرو فرستادیم  [٩٢ص: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ اهلل تعالی فرموده است: 

قرآن را نازل فرمود ترا در آن تردبر و   متعال اهلل »گفته است:  /ابن قیم ،روناز ایتا در آیاتش تدبر کنند و اهل خرد از آن پند گیرند.( 

 .1«فقط تالوت و از آن رویگردانی شود کهایننه  ؛تفکر صورت گیرد

کرردن   نرازل همان هردف   ،و جمع کردن فکر بر تدبر و تعقل در آن ،قلب به معانی آن دقیقنگریستن »گفته است:  وی در جای دیگر

 .2«فقط تالوتی بدون فهم و تدبر باشد کهایننه  ،اشدب]قرآن[ می

فکر در معانی آن نرازل فرمروده   قرآن را فقط برای تدبر و ت و تعالی دلیلی در این آیه وجود دارد که اهلل سبحانه»گفته است:  /شوکانی

 .6«فقط تالوت شود و تفکری صورت نپذیرد کهایننه  است،

 قرائت با ترتیل و لحن خوش: -2

از مرا  »فرموده است:  پیامبر که باید، شمرده و شیوا بخوان(،)و قرآن را چنان[ ١المزمل: ] چٿ  ٿ    ٿ  چ فرماید:  تعالی میاهلل

 ،بهترین فرد در قرائت کسی است که هنگام قرائت»رمود: ف گوید: پیامبرمی $عباس. ابن5«به قرائتش لحن زیبا ندهدکه کسینیست 

فهم آن و خشوع و خضوع  ،آن صوتی زیباست که باعث تدبر در قرآن ،شرعدر »گفته است:  /ابن کثیر ،4«بینیمیاهلل  ا در خشیتاو ر

تدبر صرحی   ، خواندنسریع زیرا در  ؛از سریع خواندن بهتر است ،با ترتیل خواندن»گفته است:  /قرطبی ،3«شودو تسلیم و اطاعت می

گفته  /. نووی1«هدف استو مهمترین باشد که بزرگترین قرائت، تدبر و فهمیدن می نت درس»گفته است:  /سیوطی ،7«گیردنمی صورت

تر است و اثر بیشرتری  رگ شمردن نزدیکزیرا به احترام و بزاست؛ گر مستحب ید یگویند: ترتیل برای تدبر و مواردمی علما»است: 

از لحن دادن به قرآن خودداری که کسیدر مورد  /ووین ،11«استخشوع  ،تالوتاز هدف »گفته است:  /. ابن حجر9«گذاردبر قلب می

 .11«خارج شده است ،یعنی خشوع و فهمیدن ،که قرآن برای آن آمده است چهآناز »است: گفته  ،کندمی

                                                 
 .018ص مفتاح دار السعادة،  - 1
 ، همراه تصرف.1/481مدارج السالکین،  - 0

 .4/432فتح القدیر،  - 3

 .1337؛ ابن ماجه 1472؛ ابو داود 710؛ مسلم 7807؛ بخاری 1477أحمد  - 4

 (.4، هامش )118است ص  . و روایات دیگری آمده108؛ و صفة الصالة ص 1/122، 114، و صحیح الجامع شماره 1853شماره  4/111السلسلة الصحیحة شیخ آلبانی  - 8

 .108فضایل القرآن، ص  - 7

 .18/110الجامع ألحکام القرآن  - 7
 .1/142اإلتقان فی علوم القرآن  - 5
 .78التبیان، ص  - 1
 .1/10الفتح  - 12

 .7/52شرح النووی علی مسلم  - 11
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 نماز شب و قرائت آن: -6

اری در سازگاریِ زبان و قلب دبه یقین شب زنده)[ ٨المزمل: ] چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ فرماید: می –سبحانه و تعالی  –اهلل 

 ،1«رساندتر بودن برای تدبر در قرآن را می: شایستهچڄ  ڄ  چ عبارت »گفته است:  $ابن عباس مؤثرتر و در سخن استوارتر است(.

]قلرب[ و   حضرور  ،هردف از ترالوت  »گفته اسرت:   ،در تمامی شبهای رمضان به رسول اهلل در مورد تدریس جبرئیل /ابن حجر

 .2«کند، کارهای گوناگون اسان را به خود مشغول میزیرا در روز رود شب برای این انتخاب شده است؛میو گمان  ،باشدمیفهمیدن 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       چ فرمایرد:  میجمله اهلل تعالی ارد. از آنشواهد دیگری برای تداوم قرائت قرآن در شب وجود د ،در این مورد

ترالوت مقردار مشرخص    هر کسری از  : »اندنیز فرموده پیامبر کنند(، را در اوقاتی از شب تالوت می)آیات اهلل[ ٢٢١آل عمران: ] چ

در شب قرائت را آن ییشود که گومی]در پرونده اعمال[ او چنان نوشته  ،جا آورده[ بین نماز صب  و ظهر برا آن]و  ماندبخواب  قرآن

 انگاهگوید آن شخص را در شرب قرآن می: »اندمنشین خود در روز قیامت فرمودهی هدر مورد شفاعت قرآن براهمچنین  .6«کرده است

 5«از خواب منع کرده است

 درست تالوت کردن و رعایت دقیق قوانین تجوید: -5

 لشدن وی شام . ماهر3«خواهد بود 4همراه الکرام السفرة ،شود ماهرقرآن بخواند و در خواندن آن که کسی»فرموده است:  رسول اهلل

ی معانی بردارنده، درظاهر کالمکه تالوت درست و رعایت قواعد تجوید. پر واض  است  ،: کامل کردن محفوظات خودموارد زیر است

در جرای   حرکرات کند. اگر تالوت درست نباشد و امل و به تدبر بیشتر کمک میفهم را زیاد و ادراک را ک ،و تالوت درستآن است 

-دور شدن قلب از تدبر و فهمیدن آیات مری  ،شود؛ نتیجه تمامی این مواردناقص و مبهم می عوض و یامعنی کلمات  ،خود گفته نشود

و  باشدمیتفکر و استنباط  ،رای تمرین و آموزش و]روش قرائت[ ترتیل برای تدبرب 7روش قرائت[ تحقیق»]گفته است:  /باشد. سیوطی

 .1«نیستتحقیق  ،هر ترتیلی

 عاذة(:پناه بردن به اهلل )است -4

)پس هرگاه قرآن قرائت کردی، از شر شیطان رانده [ ٢٦النحل:] چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ فرماید: اهلل تعالی می

اعروذ براهلل   »فرمرود:  در دعای افتتاح چنین می ،کردمینماز را شروع  پیامبر وقتی :گویدمی خدریسعیدابو شده، به اهلل پناه ببر(.

                                                 
 ؛ و آلبانی آن را حسن دانسته است.1324ابو داود  - 1

 .1/48فتح الباری  - 0

 .747لم مس - 3
، و تخریج المشکاة 1777؛ و آلبانی آن را صحیح دانسته است، صحیح الجامع 4/080باشد، فیض القدیر، احمد؛ و بیهقی در شع، االیمان؛ هیثمی گفته است اسناد آن حسن می - 4

 .1/171 : رهبان اللیل،نگا؛ و 1173
معنی نویسندگان و به مفهوم حامالن و مبلغان می باشد که بعضی مفسرین آنرا به مالئکه نسبت داده اند و بعضی به کرام به معنی بزرگواران و بزرگمنشان می باشد و السفره به  - 8

 رسوالن اهلل.)مترجم(
 .3771؛ ابن ماجه 0124؛ ترمذی 1484؛ ابو داود 715؛ مسلم 4137بخاری  - 7
جز در زبان تعلیم. هباشد بباشد. گفته شده است جایز نمیشود و به کوشش بستن زبان برای تالوت سالم میمیدن قرآن است که هنگام تعلیم از آن استفاده تحقیق: روشی اؤ خوان - 7

 .71: بغیة المرید از حرازی ص نگا
 .1/130اإلتقان،  - 5
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شیطان ]برای جلوگیری از تالوت قرآن و یا به اشتباه که واض  است پر ،2 1«لشیطان الرجیم من همزه و نفحه و نفثهالسمیع العلیم من ا

از  ،هنگام تالوت قررآن  امر فرموده تا در سبحانه تعالی باشد؛ به همین دلیل اهللتر میاز هر موجود دیگری به انسان حریص ،ن[نداختا

 دیگری هم دارد: 6این خود فوایدکه  شر شیطان به او پناه ببریم

 دارد.را از تلقینات شیطانی، پاک می ال : قرآن شفای دنیای درون است و پناه بردن به اهلل قلب

کنند و پناه بردن باعث گریزان شدن شیاطین نیز وند و بر قلبش آرامش نازل میشنب: مالئکه به قاری نزدیک شده و صدای او را می

 شود.می

شود و تمامی ، از هر جهت به وی نزدیک میی دیگر قرائتهازمانکند و در نماز و ی دیگر مشغول میاری را به چیزهاق ،ج: شیطان

همیدن و تاثیر ف ،بیاندازد؛ اهداف قرآن همان تدبر ییجدا ،استآن دنبال هسعی او بر این است که بین قلب ]قاری[ و اهدافی که قرآن ب

 شود.شیطان دفع می یمتعال از حیلهاه بردن به اهلل پن باباشد که گرفتن از آن می

شرود؟ برا وجرود ایرن     ونه میگچ سایر مردموضع  پس ؛کردشیطان در قرائتش القا  می ،خواندمبری که قرآن میو پیا هر فرستادهد: 

تمرکز  ییکند و تواناپیدا می مشغولیتی دیگر شقاری دچار اشتباه و فراموشی شده و زبانش به تشویش افتاده و یا ذهن و قلب ،مسائل

 باشد.دهد؛ این خود دلیلی دیگر برای پناه بردن به اهلل میخود را از دست می

 .داردآن و تدبر در آن دور کند، باز میفهمیدن قر ،خیر ،نور ،از هدایت راآنباعث فساد قلب شود و  کهاینشیطان را از  ،ه: استعاذه

 ن:ساکت شدن به هنگام شنیدن قرآ -3

شرود، بره آن   )وقتی قرآن قرائت مری  [٩٠١األعراف: ] چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ فرماید: میاهلل تعالی 

امر کرد تا هنگام قرائت  هاآنبه  سبحانه تعالی اهلل»گفته است:  /شوکانی گوش فرا دهید و ساکت بمانید تا مورد رحمت قرار بگیرید(.

 .5«های آن تدبر کنندها و خیرخواهیآن نفع ببرند و در حکمتگوش دهند و ساکت شوند تا از  ،قرآن

 تالوت کردن با صدای بلند: -7

از ما نیست »فرموده است:  اهللکند؛ رسولپرتی وی جلوگیری میبر معانی متمرکز گردد و از حواس کند تا قلبشمیبه قاری کمک 

 .4«قرآن را با صدای بلند و به شکلی زیبا تالوت نکندکه کسی

-را می قرائت پیامبر ،ی چوبی خود بودمکه در خانهدر حالی»کند: روایت می& ام هانی .فرمودعمل می گونهاینخود نیز  پیامبر

 ،حفظ کند راآنخواست ]مطالب[ میاگر کسی »او گفت:  ،در شب سوال شد در مورد بلندی صدای پیامبر $؛ از ابن عباس3«شنیدم

ی کنرد ایرن گفتره   د مری یی؛ دلیل دیگری که قرائت قرآن با صدای بلند را تا7«حفظ کند راآنتوانست میبود که[  قدر بلند بود]صدا آن

                                                 
؛ و در مورد آن ترمذی گفته است: مشرهورترین حردیث در   0/43؛ بیهقی 021؛ دارالقطنی 1/050؛ دارمی 0/130؛ نسائی 524؛ ابن ماجه 778؛ ابو داود 040؛ ترمذی 3/82احمد  - 1

 صحیح دانسته است. 021باشد. و آلبانی آن را در صحیح الترمذی باب می
 برم.های آن پناه میترجمه: به اهلل شنوای دانا از شر شیطان رانده شده و از انواع وسوسه - 0

 /از ابن قیم 1/121إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان،  نگابطور تفصیلی  - 3
 .0/052فتح القدیر،  - 4
 .7807به همین لف  بخاری  - 8

 ؛ و شیخ آلبانی در صحیح نسائی آن را حسن دانسته است.130؛ مختصر قیام اللیل 1213نسائی  - 7
 .133مختصر قیام اللیل از مروزی  - 7
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از کنار عمر بن  ،خواند دیدکه با صدای آرام نماز میدر حالیرا  شبی ]از خانه[ خارج شد و ابوبکر پیامبر»باشد: می ابوقتادة 

در  تاز کنرار  !فرمود: ای ابوبکر پیامبر ،آمدند دو نزد پیامبروقتی آن .خواندمیند نماز با صدای بلاو گذشت و دید که  خطاب

را[ شرنیدم؛ بره عمرر     صردایم ] ،ای که مرا نجات دهدبه اندازه !خواندی! گفت: ای رسول اهللگذشتم که با صدای آرام نماز می حالی

برای فرار از خواب آلودگی و دور کردن  !خواندی! گفت: ای رسول اهللیدر حالی گذشتم که با صدای بلند نماز م تفرمود: از کنار

 ابرو موسری اشرعری    ؛1«ترر بخروان  ه عمر فرمود: کمی آرامکمی صدایت را بلندتر کن! و ب !فرمود: ای ابوبکر پیامبر .شیطان بود

در روز کره  طوریبه ،دهمها تشخیص میآن آنرا با صدای تالوت قر شاناشعریون و منازل هنگام شب،»فرمود:  رسول اهلل گوید:می

 .2«باشمنمی هاآنقادر به تشخیص منازل 

را  مانند ]کسی[ است که صردقه دادن ]خرود[   ،کندآن را آشکار می]قرائت[ قرکه کسیشندیم:  از رسول: »گویدمی عقبة بن عامر

 .6«کندت که صدقه دادن ]خود[ را مخفی می[ اسمانند ]کسی ،کندکه ]قرائت[ قرآن را مخفی میکسی و ،کندآشکار می

-زیرا وقتی صدای نیکو به آن داده می ؛به بلند کردن صدا در قرائت قرآن و آهنگ دادن به آن اجازه داد ایهطائف»گفته است:  /قرطبی

 .5«شودبهتر شنیده می هاقلبدر درون جای گرفته و با بهتر  ،شود

فکرشان مشغول  ،خوانندنماز را ]در نمازهای جهری[ آشکار نمیکه کسانی و مستحب است ،بلندگفته است: قرائت با صدای  /زرکشی

ای »فرمرود:   .مشغول نماز خواندن در مسرجد بودنرد   هاآن ،برای ]دیدن[ اصحابش بیرون رفت شود[؛ پیامبرمیپرت ]و حواسشان 

 .3 4«یدنصدای خود را بر یکدیگر بلند نک ،ام قرائتدر هنگ ،باشیدمناجات با پروردگارتان میمشغول مردم! تمامی شما 

قلب را بیدار  ،شوداین عمل باعث رساندن ]قرآن[ به دیگران می»در مورد حکمت مشروعیت آشکارا خواندن قرآن گفته است:  /نووی

 .7«شودقرآن[ میقرائت ]فقط متوجه وی  ییکند و شنوافکر وادار میتو وجود شخص را به 

 اسب شروع به قرائت کردن و تمام کردن آن در جای مطلوب:از جای من – 1

 ییاز جاها ،که در آخر آن تمام نکردشایسته است که اگر قاری ]قرائت خود را[ از وسط سوره شروع کرد و یا این»گفته است:  /نووی

و خود را مقید  دیگر ارتباط داشته باشندتمام کند که با یک ییطور در جاهاهمین .باشندکه به یکدیگر مرتبط میشروع ]به قرائت[ کند 

که با ایرن سرخن اهلل    ییمثل جز .باشند، که این تقسیمات در وسط مباحث میبه ]قرائت[ یک دهم قرآن و یا جز  خاصی از آن نکند

-ورهقرائت کامل یک سگویند: بدین دلیل است که علما  می )و زنان پاک ...([ 25ا :النس] چٻ  ٻ  ٻ  چ شود: شروع می

                                                 
 .121ص  ت؛ و حاکم و ذهبی آن را تائید کرده است و آلبانی در صفة الصالة النبیصحیح دانسته اس 3/311؛ و النووی آن را در المجموع 1301ابو داود  - 1

 .0411؛ و مسلم 4030بخاری  - 0

و بیهقی در  185، 8/181؛ أحمد 8/52؛ و نسائی 1333و گفته است حدیث حسن غری، است و آلبانی در صحیح الترمذی آن را صحیح دانسته است؛ ابو داود  0111ترمذی  - 3

 .3/13ری، الکب

 .1/11حکام القرآن، الجامع أل - 4
کند پس هر کس به آنچه که به مناجات مشغول است توجه کند و بعضی از شما بر بعضی دیگر با قرائرت خرود   عزوجل خود مناجات می نمازگزار با پروردگار»با لف   ،0/77أحمد  - 8

 ، آورده است.318لیل، باب: رفع اصوت بالقراءة فی الصالة اللیل شماره ، و ابو داود آن را در ابواب قیام ال«صدای خود را بلند نکند

 .1/847البرهان از زرکشی  - 7
 .77التبیان ص  - 7
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ها[ باعث قطع ارتبراط بعضری مرردم برا     سوره تقسیمبهتر است و ] اندازه،به همان  ی بزرگسورهیک از قرائت قسمتی از  ی کوچک،

 .1«گرددبعضی مطالب می

 ییجرا شروع ]قرائرت[ درسرت از آن   ،]اهلل[ وجود دارد کالمِی پیوستهمصلحت عظیمی در قرائت »گفته است:  /شیخ االسالم ابن تیمیة

[ هرا آن]مطالب را در متعال که اهلل  باشدمی ییجاقرائت[ درست آنو ختم ] جا[ شروع فرموده است]مطالب را از آنمتعال است که اهلل 

 .2«تقسیمششود و نه با کامل بیان می طوربهبدین ترتیب است که منظور سوره  ؛ختم فرموده است

برداشت شده و  گونهاین؛ زیرا از سنت طور خاص صورت گیردکه بهمگر وقتی به این کار عادت نشود؛ ترین حکم آن است کهدرست»

 .6«همین بوده است ،عادت سل  اعم از صحابه و تابعین

                                                 
 .0/177؛ و مثل آن در المجموع 11؛ و األذکار ص 50التبیان ص  - 1

 .123: کتاب الحوادث و البدع ص نگایوسف بود. بن حجاج  ،ها را درست کردپنجمها و یکدهمکند اولین کسی که یکو ذکر می 414-13/428الفتاوی  - 0
 .13/410الفتاوی،  - 3
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 مبحث سوم

 امور مرتبط با تدبر و فهمیدن معانی قرآن:

 

دسرت  هبر  ،ولی در صورت عدم تدبر -د باشکسب این منافع، امیدوارانه می -آیددست میبهبا تدبر در قرآن  بسیاری،منافع و مصال  

آید؛ وجود و یا عدم وجرود فضریلت آن   ن میییپا شآن کم و منزلت یغیر ممکن شده و یا بهره ،آوردن و یا نزدیک شدن به آن موارد

د و اگر متوجه یانبا صدای آهسته بخو ید،]بیدار[ شدکه برای خواندن نماز شب : »فرمود پیامبررو به تدبر بستگی دارد؛ از این ،موارد

 توان موارد ذیل را نام برد:. از این امور می1«دیپس بخواب ،دیگویمیکه چه  یدنشد

 عظمت پاداش تالوت:  -1

گفتره   /نووی ،باشدمی عبرا گرفتن از آیاتتدبر و  افزایشی نتیجه ،اجر تالوت افزایشولی  ؛شودتالوت، با انجام آن حاصل می اجر

]قرآن را[ با ترتیل که کسی»گفته است:  /ابن حجر ،2«باشدبهترین ذکر است و هدف نیز قرائت همراه با فهم میتالوتِ ]قرآن[ »است: 

مانند کسی است که چنرد   ،اندن قرآن[ عجله کند]در خوکه کسیصدقه داده است و  یمانند کسی است که جواهر بزرگ ،و تأمل بخواند

 .6«عکسر بزرگ[ از بقیه بیشتر است و بالیکی است و قیمت آن یک ]جواه که قیمت آنیطوربه ؛جواهر صدقه داده باشد

اند: ثواب قرائت با ترتیل از لحاظ اندازه، بیشتر است و ثواب زیادی قرائرت از لحراظ   تعدادی از پیشوایان گفته»گفته است:  /سیوطی

 ،باشرد و مرراد از آن  ]قررآن[ مری   کلمرات ت معنی شناخ ،عراب ]و حروف[هدف از اِ»عراب قرآن گفته است: در مورد اِ یو ،5«تعداد

زیرا قرائرت بردون    باشد. إعراب، برای جلوگیری از عامیانه خواندن قرآن است؛میاصطالحاتی نیست که در بین علمای نحو مرسوم 

 .4«ممکن نبوده و ثوابی هم ندارد شناخت معانی الفاظ،

قرائت صحی  و از  ،همراه با ترتیل و تدبرکم اما ل  برگزیدند؛ قرائت روش درست همان است که بزرگان س»گفته است:  /ابن جزری

 .3«باشدبهتر می زیاد،

 کسب برکت از قرآن و بهره بردن قلب از آن: -2

 بهره گیردخوبی در آن به ،کالمش را بشنود و در شنیدن آن ادب را رعایت کندکه کسیبه متعال اهلل »گفته است:  /در این مورد آجری

ں   ڱ ڱ ڱچکه فرموده است:  گونههمان ؛دهدگترین ثوابها را به میری تمامی خیرها و بزعمل کند، مژده شواجبات بهو 

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ۀں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ

گردند، پژده باد. بندگانم را بشارت ده، باز می سوی اهللورزند و بهکه از از پرستش طاغوت دوری می)و کسانی[ 11 – 17الزمر: ]

ها را هدایت فرموده و آنان صاحبان خرد کنند، آنان کسانی هستند که اهلل آنشنوند و از نیکوترین آن تبعیت میکه سخن را میکسانی

                                                 
 بوده است. ، و راوی اول آن ابوهریره3/17؛ بیهقی 1311؛ ابوداود 757مسلم  - 1
 .58األذکار ص  - 0

 .1/51الفتح  - 3

 .1/142اإلتقان  - 4
 .1/141اإلتقان  - 8

 .1/017النشر از ابن جزری  - 7
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ألعراف: ا] چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چاند: که این سخن اهلل متعال را شنیدهکسانی همان باشند(،می

باعث  درست گوش دادن، شود، به آن گوش فرا دهید و ساکت بمانید تا مورد رحمت قرار بگیرید(،چه قرآن قرائت می)و چنان[ 215

 .1«شودچیزهای خوب و بد میگرفتن  پند

 لرذت،  ،فهرم  ،تدبر کنرد گوش فرا داده و با قلبش در آن  هوشیارانه به کالم اهلل و سخن پیامبرشکه کسی»گفته است: /شیخ االسالم

 .2«نثرچه شعر منظوم باشد و  ،؛ ]چه آن کالم[نیستکه در هیچ کالم دیگری  شودی قلب، برکت و منفعتی نصیبش میشفا ،هدایت

را آنکره هنگرام شرنیدن    کسری  .همراه اسرت  ،جا آوردن اوامرهب و تدبر ،درک و فهم یمقولهشنیدن قرآن با سه »گفته است:  /ابن قیم

بررای هردایت    ییو راهنمرا  و اندیشریدن در آیرات  ، پندی برای معرفت برای عبرت گرفتن یبصیرت ،برای دلیل قاطع داشتن ییراهنما

 .6«ای است برای[ حفظ و نجات و از بین رفتن شبهاتو شفا و ]وسیله،غذا ،ست برای قلبو حیاتی ،شودهرگز هالک نمی ،برگزیند

خیری وجود  ،ی که از روی علم نباشدتدر عباد»گفته است:  ا بر خود حرام کرده است؛ علیهای بسیاری رنیکی ،کندنتدبر که کسی

 .5«ندارد و ]همین طور[ قرائتی که در آن تدبر وجود نداشته باشد

 قرائت از روی کتاب: یا واز حفظ ترجی  بین قرائت  -6

که در گردد؛ کسیفته شود: این اختالف به خود اشخاص بر میگرچه گ»در این مورد گفته است:  /نووی ؛گرددمیبه تدبر بر  مسألهاین 

کره  کسی؛ و برگزیندپس قرائت از مصح  را  ،خشوع وتدبرش برای او یکسان است قرائت از حفظ، دردو حالتِ قرائت از مصح  و 

خشروع و   ،دن از روی مصح حالت خوان زا زیرا این حالت، برگزیند؛را  حفظقرائت از  ،شودتر میخشوعش کاملاز حفظ با قرائت 

ن نیرز برر ایرن    الشعمکالم سل  و که قول نیکویی باشد،  برایش بهتر است[؛ باشد از حفظ ]پس همان خواندن ؛شودتدبرش بیشتر می

 .4«روش استوار بوده است

 ترجی  بین قرائت در نماز و خارج آن: -5

دلی و فهرم بیشرتری   ز زندهولی اگر در قرائت خارج از نما ؛هتر استنماز ب جارخقرائت در نماز از قرائت »گفته است:  /شیخ االسالم

 .3«وشی برایش بهتر است که سودمندتر باشدر ،کندپیدا می

 ترجی  بین قرائت آشکار و یا مخفی: -4

 با هرم را  هاآند اند: بایگفته و نیز آرام خواندن، اسنادی وجود دارد؛ علما ت بلند کردن صدا هنگام قرائتلگفته است: در فضی /نووی

از ریا ترسری   کار در حق او سزاورتر است؛ اگراین ،ترسد[ میکه از آن ]ریاکسیکند و میجلوگیری  آرام خواندن از ریاکار گرفت؛ هب

اسرت  خواندن بهتر است؛ اما دلیل برتری آشکار خواندن آن  اآشکار ،... دیگران نشود مزاحم نماز یا خواب و یا کهآنبه شرط  ندارد،

دهد و شود و قلب را بیدار کرده و تمام همت وی را به تفکر سوق میکه عمل آن بیشتر است و باعث سود رساندن به دیگران هم می

                                                 
 .17ق حملة القرآن ص أخال - 1
 ، چاپ دوم، السنة المحمدیة.354اقتضاء الصراط المستقیم، ص  - 0
 .1/454مدارج السالکین  - 3
 .10/344الجامع ألحکام القرآن،  - 4
قرآن از حف  را بیان کرده اسرت: )چرون در قرائرت از     حقیقتا سخن ابن عبدالسالم را در مورد علت برتری قرائت 1/040: اإلتقان نگا؛ و 11؛ و مثالش در األذکار ص 71التبیان ص  - 8

 .1/75ی، باب القراءة عن ظهر القل،، : فتح البارنگابرای توضیح بیشتر  حف  نسبت به قرائت قرآن از روی خود قرآن)مصحف( تدبر بیشتری وجود دارد(.
 .03/73الفتاوی  - 7
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 ، باید گفت: قرائت آشرکار، آیدوجود میهاز آنجا که این مسائل ب» -جا که گفت: نتا آ –« کندنوایی او را صرف شنیدن ]قرآن[ میش

 .1«بهتر و برتر است

 یت صحی  به مسائل علمی: لووا -3

یک بهتر کدام پرسیدند: /از شیخ االسالم .باشدترین چیزها میای برای پرمنفعتد و تدبر مقدمهدارثواب کمتری  ،قرائت قرآن بدون تدبر

، قوت ایمان، دفرع  ضور قلبح ،در ذکر برخی»گفت:  ویفراموش نشود و یا تسبی  گفتن و امثال آن؟ که در حالیاست: قرائت قرآن 

بسرا  ؛ چره کندها را پیدا نمیرآن آنیابد که در قرائت قآید و زیاد شدن آرامش و نور و هدایت را میکه به سراغ وی می ییهاوسوسه

ائرت  که در بین مردم کسانی هسرتند کره در قر   گونههمان ؛کندنفهمیده و یا حضور قلب و فهم پیدا نمی راآن ،کندمیوقتی قرآن قرائت 

گیرد. بدین صورت نیست که یکری از ایرن   ه در نماز این تمرکز صورت نمیگردد کچنان متمرکز میآن بشانقل ،قرآن و فهم و تدبرش

 .2«شودبرای وی در نظر گرفته می ،بلکه هرکدام برای هر کس برتر باشد ؛کارها برای همه بهتر است

کالمِ اهلل با هریچ کرالم مخلروقی    »گفت:  /شیخ اإلسالم ؟ الوت مکرر قرآن یا فقه: تیک بهتر و دارای اجر بیشتری استکدام پرسیدند:

خود باید تشخیص دهد؛ اگر در حال حفظ قرآن است و نیازمند بره   ،توجه به نیاز و منفعتشباشد؛ ولی هر شخص با قابل مقایسه نمی

در  مسرأله برای او بهتر است؛ ایرن   ،باشدی که محتاج آن نمیکه از تکرار تالوت یاد بگیردباید آن مورد را  دارد،یادگیری چیز دیگری 

قرآن و یا قسرمتی  که کسیهمچنین  ؛کندباشد، نیز صدق میرا حفظ کرده است و برای او کافی میقرآن  که با قرائت مکرر،کسیمورد 

. ولی در مورد فهمدنمیرا آنکه معنای  ی استآیات[ بهتر از تالوت شفهم معانی قرآن ]برای ،فهمدنمیرا آنو معانی را حفظ کرده آناز 

از تدبر در سخنانی که نیراز بره تردبر     ،و تدبر در معانی آناست  تالوت قرآناز عبادت بهتر  ؛کندمی که برای عبادت، فقه مطالعهکسی

 .6«بهتر است ،ندارد

 کوتاه کردن مدت ختم ]قرآن[: -7

ختم قرآن در »وقتی از زید بن ثابت سوال شد:  دارد. آندر آن و تاثیر گرفتن قلب از  تدبر ،فضیلت این کار بستگی به مقدار فهم قرآن

دارم؛ از مرن سروال کررد:    در نص  ماه و یا ده ]روز[ بیشتر دوست  راآنولی قرائت  ؛خوب است بینی؟ گفت:می ههفت روز را چگون

 .5«در آن تدبر کنم و دقت بیشتری داشته باشم کهیناگفت: برای  د؟ گفته شد: من ]از تو این[ سوال را دارم؟ زیبرای چه

بلکه مهم این است که ]امام[  ؛مهم نیست که ]قرآن[ در آن ختم شود»در مورد قرائت امام در نماز تراوی  گفت:  /شیخ عبدالعزیز بن باز

کنند. در واقع توجه بره  میان خاطر پیدا نن وسیله است که بهره برده و اطمیبه مردم بهره برساند؛ بدی ،با نمازش و با خشوع و قرائتش

باعث عجله ]در ترالوت[ و  نباید  ،ختم عالقه به.»4«باشدمهمتر از ختم ]قرآن[ می ها،آنمردم و حریص بودن در خشوع و بهره بردن 

-مری خرتم   الش برایتر از تمهم ،شود؛ بلکه توجه به موارد فوقدنبال آن، عدم خشوع و آرامش در نماز بهتامل نکردن در قرائت و 

 .3«باشد
                                                 

 .0/177به همان ترتی، در المجموع  ؛ و77؛ و در التبیان با توضیح بیشتر، ص 11األذکار ص  - 1

 برای آنچه بیان داشته است در نظر گرفته است. /، و شواهدی73-03/87الفتاوی،  - 0
 .03/88الفتاوی،  - 3
 .1/021موطأ مالک  - 4

 .10الجواب الصحیح من أحکام صالة اللیل و التراویح ص  - 8

 م الق:؟:گ. برای توضیحات بیشتر نگا: فقرة )مدة خت14قبلی ص  - 7
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 مبحث چهارم

 موانع تدبر:

 

 قلب و اصرار بر گناه: های بیماری -1

براره اهلل  دارد. در ایرن باز می ،آنقرها و احکام حکمتگیری از بهرهرا از پند گرفتن و قاری این امر از بزرگترین موانعی است که قلبِ

-)کسانی را که در زمین کبر می[ 153األعراف: ] چچ  چ   ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ فرماید: می سبحانه و تعالی

آن دوری ولری رهرروان از    ؛شوداست که مانع فهم ]قرآن[ می یموارد»گفته است:  /ابن قدام باز خواهم داشت(.هایم ورزند، از نشانه

 و مفراهیم قررآن ماننرد    آینره  ارشهوات مانند زنگ ،نفس؛ قلب مانند آینه 1تبعیت از هوای بر و غرور،کِ ،مانند اصرار بر گناه جویند؛می

 .2«باشدانند جال دادن به آینه میم ت،تمرین قلب برای دور کردن شهوا ؛شودتصاویری است که در آینه دیده می

 مگر ،شودوی آشکار نمی برفهم معانی کالم وحی حاصل نشده و اسرار  ،نگردکه ]در قرآن[ میبدان! برای کسی»گفته است:  /زرکشی

یا خودرأیی ناآگاهانره در تفسریر قررآن، دجرود      ی یا ضع  ایمانایمانبی  بر گناه،اصرار  ،حب دنیا ،تکبر ،بدعت ش،زمانی که در قلب

 .6«کننددیگر را تشدید میکه یک ،ای هستند در مقابل تدبر در قرآنو پردهزنگار  ،باشد. تمامی این موارد داشته

یافتره  تقلب تعالی  ،است؛ در این حالت ییو شهوات دنیا هویبه  دارد، وابستگیباز میلب را از تدبر ترین گناهانی که قیکی از بزرگ

رود و رنگ و بوی تعفن و گندیدگی بره خرود گرفتره و    نمیبه سمت کالم اهلل  ،خاطرکند و مشتاقانه و با اطمیناننمیکسب  یو فضایل

 باشد.می شهای غنا و لذت بردن از جمالتگوش دادن به آهنگ ،ی بارز آننمونهشود؛ ی فاسقان و اراذل میدغدغه اش،دغدغه

 دارد:میبیان  گونهایناثر غنا بر قلب و ایمان را  ،نونیة خود یدر قصیده /ابن قیم

 و اهلل إن سماعهم   فی   القلب                   و االیمان؛ مثل السم فی االبدان

 حبا  و  اخالصاً   مع  االحسان                فالقلب بیت الرب  جل  جالله   

 فإذا   تعلق   بالسماع    أحاله                   عبدً    لکل    فالنة    و    فالن

 5وحُبُّ ألحان الغنا                    فی   قلب  عبد   لیس  یجتمعانحُبُّ الکتاب

 .است نند سم برای بدن؛ مادر قلب و ایمان هاآنقسم به اهلل اثر شنیدن 

  است. به شکل دوست داشتن و اخالص همراه با نیکوکاریو  ی پروردگار جل جاللهخانه ،قلب 

 .کنداو را به بنده این مرد و آن زن تبدیل می ،وقتی تعلق خاطر به شنیدن ]غنا[ پیدا کرد

 .شوندجمع نمی جادر قلب بنده یک ،حب کتاب ]اهلل[ و حب آهنگهای غنا 

 قلب و عدم تمرکز آن: سرگشتگی - 2

                                                 
یم: فالنری از  باشد و اگرر بگروی  هوای نفس قسمتی از نفس است که تهی بوده و فاقد فهم و آگاهی می ؛کندهوای نفس با هوس نفس فرق می ،بر خالف تصور بعضی از فارسی زبانان - 1

 ست یا فالنی حرفش ارزشی ندارد.)مترجم(ی هوای حرفش از رویم: فالن، مانند این است که بگویزندروی هوای نفس حرف می
 .75 – 77مختصر منهاج القاصدین  - 0

 .0/117البرهان فی علوم القرآن  - 3
 .004ی النونیة و المیمیة ص دو قصیده نگااز القصیدة النونیة از ابن قیم در فصل شنیدن اهل بهشت،  - 4
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ولی به چیزهای  باشد،میاگرچه قلب زنده  ؛شودگرفتن از آن، به علت غفلت قلب می باعث دوری از تدبر در قرآن و تاثیر مسألهاین 

تواند ولی نمی ،باشدکه شخص دارای قلبی میرو با وجود این؛ از ایناست به دور مسألهاز  کهست دیگر مشغول است و در واقع غایبی

 .1بیندرا نمی شولی هدف ،که دست بر باالی ابروی خود گذاشته تا بنگردمانند کسی ؛ذکر را در آن جای دهد

سعی و تالشی  کهاینبدون  ؛گذارد تا سوره را به انتها برساندی تمام هم و غم خود را بر این میاین است که قار ،هامشغولیتجمله از 

ای فرزد آدم! وقتی تمام همت ترو آن  »گفته است:  / رو حسن بصریاز این داشته باشد. شو مقاصد هاتن از آیهپند گرفدر فهمیدن و 

 .2«چگونه قلبت تعالی خواهد یافت؟ ،است که به آخر سوره برسی

ب مشرغول بروده و   ولری آن قلر  که دارای قلب زنده است، که قلبش مرده است، کسیاند: کسیهسه دست هاانانس»گفته است:  /ابن قیم

-باشد؛ وقتی آیات برای او ترالوت مری  می آمادهدارای قلب زنده و که کسی سوم کند؛ وبر این شخص ذکری اثر نمیو حضور ندارد؛ 

؛ قلب این شخص، باشدشنود مشغول میفقط به چیزی که میحضور داشته و  شقلب رساند،می و به قلبش شنیده راآنبا گوشش  ،شود

اگر به دست  ،گذار استچه که تاثیرآن»گفته است:  . همچنین6«برندواقع این گروه از افراد هستند که از آیات بهره می در ؛حاضر است

همان شنیدن با دقت اسرت. از برین برردن     باشد. شرطی وجود دارد کهگاه دریافتش: قلب زنده میآورده شود: همان قرآن است. جای

و ]در عین حال[ دور کردن آن  هدشلماتی است که به آن خطاب دن قلب و تمرکز آن بر معانی کهمان مشغول کر موانعی وجود دارد که

 .5«استهمان بهره بردن و پند گرفتن  اثر یباشد؛ نتیجهچه که غیر از ]قرآن[ است، میهر آناز 

 کم کردن خشوع در حالتهای خاص و آیاتی معین: -6

از  ،وال قیامرت حر آوری جهنم و امام و یا هنگام تالوت آیات عذاب و یادهنگام خشوع ا ،در قنوت ،افرادی هستند که در ماه رمضان

نیز بدین شکل بود کره: هنگرام    رسول اهلل ؛ فعلاستمتعدد  ،دباشهند؛ پرواض  است دالیلی که باعث خشوع میکاخشوع خود می

در هنگرام ذکرر بهشرت و     ،فرمرود کرده و تسربی  مری  یراد  ، اهلل را به پاکیدر آیات اسما  و صفات ،خشوعِ همراه تدبر داشت ،تالوت

 .4«بردآتش و عذاب، به اهلل متعال پناه مییاد با و  کردطلب میمتعال این موارد را از اهلل  ،ها و رحمتهایشفضیلت

اسی که هنگام شنیدن واکنش احس»کند: میرا بدین شکل بیان  ،شودمسائلی که باعث خشوع از قرآن و تاثیر گرفتن از آن می /ابن قیم

 دالیلی دارد: ،شودبرای شخص ایجاد می ،قرآن یا دیگر چیزها

صورت برای در این ؛یابدن نبوده است و از پس آن آرامش میصاحب آ پیشتررسد که ای از معنویات مییکم: هنگام شنیدن به درجه

 گردد.ه شکل شوق پدیدار میوی واکنش احساسی ب

 شود.ظاهر میبر او  ترس و خشیتو واکنش  ،فتدامی دوم: به یاد گناهش

 شود.می ناراحتی و غمار واکنش چدر این صورت د ؛باشدتد که قادر به برطرف کردن آن نمیافخود می سوم: به یاد نقص

                                                 
 باشد.، میدارد حالتی بین قل، مرده و قلبی که مستعد استه ابن قیم رحمه اهلل بیان می؛ آنجا ک1/400: مدارج السالکین نگا - 1
 .120، ص 15: ص نگا، /و همچنین آجری ،04: ص نگانیز در این مورد بیانی داشته است،  ؛ عبداهلل بن مسعود182مختصر قیام اللیل از مروزی ص  - 0
 .٢/١١٩مدارج السالکین  - 3

 .٢د ص کتاب الفوائ - ١

 .٢٩١شاهدهای آن: ص  ه شود بهنگا - ١
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بره شرکل    واکنش احساسری او  ؛بیندمسدود میرا آنچهارم: برای او کمال صفات خالقش نمایان شده و ]در عین حال[ راه رسیدن به 

 شود.أس  و حسرت نمودار میت

و براز   شدرها برای بیند،میجمال را  در نتیجه آن ؛کندمی دور او را از یاد دیگر چیزها پنجم: به ذکر پرورگارش مشغول شده و قرآن

 گردد.شادی و سرور برایش پدیدار می احساس ،آن یشود و در نتیجهراه آشکار می

و قلب از تحمل چنین مفاهیمی، ناتوان اسرت و  گیرد ، ورود معانی عظیم به قلب قوت مینش احساسیبه علت واک ،در تمامی حاالت

در درون جای گیرد و  ،ست که این مسائلآن کند؛ بهترچه که باید بزرگ بدارد و کارهایی که باید انجام دهد، کوتاهی مینسبت به آن

کامال از بین بررود. ایرن واکرنش احساسری     بسا چه ضعی  شده و شاثر ،شود 1شود و اگر آشکارتر میتر و با دوامبدین صورت قوی

 .6«است و یا منافق 2یا توفیق یافته شود: راستگو ودچار واکنش احساسی میکه کسیشخص صادق است و 

 تدبر را ترک کردن: ،که قرآن کالم اهلل استی اینآگاهی و به بهانهاز روی نا -5

، و رجوع به معرانی  آن مهم است و نباید همراه با تدبر و تامل باشد؛ تامل در قرآنقرقرائت کلمات  ،برای قاریکه  این افراد، معتقدند

در  /دهرد؛ ابرن هبیرره   قاری کوشش خود را معطوف به زیاد کردن تالوت و درست بودن آن قرار می ؛کنندن را ترک میعلما و مفسرا

تدبر در  باهدایت که  داندباشد؛ زیرا میان اهلل نسبت به تدبر در قرآن مییجاد تنفر در بندگا ،های شیطان:از حیله»باره گفته است: این

گویرد: مرن از   رساند که مری ناکی است و انسان را به جایی میگوید: این کار خطررو ]به وسوسه[ میشود و از همینقرآن حاصل می

 .5«گویم تا باعث دوری من ]از حق[ نشودقرآن چیزی نمی

د فهمیم و عبادت خرو ندانسته و نمیرا آنباشد و ما ]تاویل[ بگوید: آن ]آیات[ دارای تاویل میکه کسی»گوید: می /باره ابن قیمر ایند

 .4«کنداحساس میو فشار کنیم؛ در قلب خود نسبت به ]قرآن[ تنگی را منحصر به تالوت الفاظ آن می

عراجز و   از آوردن چیزی همانند خود،اشخاص با فصاحت و دارای بالغت را  باشد،یماز آنجا که قرآن معجزه »است:  هگفت /شاطبی

عقرل   ،آنقرر آسان است؛ اگر به علت اعجراز   ،بر زبان عربیتسلط به شرط  و اوامر و نواهی او،اهلل  کالمدرمانده کرده است؛ فهمیدن 

 تروانش  یامت ]اسالم[ خواسته نشده ]و بر هرر کسری بره انردازه     از نبود؛ این امر کسی قادر به انجام تکالیفش ،فهمیدنمیرا آنمعانی 

و بررای   ،باشد که چه از حیث زبان و چه از حیث معانی و اسلوب از جنس کالم بشر بروده آن میقر اعجازتکلی  شده است[. این از 

ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ     ںچ فرمایرد:  ن بیاورد. اهلل تعالی مری تواند حتی یک سوره مثل آولی کسی نمی ،عقل مفهوم است

منعری بررای    کره  آیه، بدین معناسرت این  )و همانا قرآن را برای پندگیری آسان کردیم پس آیا پندپذیری وجود دارد(؛ [17القمر: ] چ

 ص:] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  فرماید:می اهلل متعال ؛کسب مفاهیم قرآن و تعقل در آن وجود ندارد

                                                 
؛ و الجامع 0/328: اآلداب الشرعیة از ابن مفلح نگاشود و احتمال مردن در او وجود دارد و احکام مربوط به آن؛ جهت شناخت کسی که نسبت به او نسبت به او احساس ترس می - 1

 .7/377األحکام القرآن از قرطبی: 

به گریه کرد و زن او نیز به گریه افتاد، او به زنش گفت: چه چیزی تو را به گریه انداخته است، گفت: همان چیرزی کره    روایت شده است: عبداهلل بن الرواحة در این مورد اینگونه - 0

کنم یرا خیرر؟، مختصرر قیرام     دانم از آن نجات پیدا میو نمیام گرفت که ]روزی[ به آتش جهنم خواهم افتاد؛ گفت: من از این گریه تو را به گریه انداخت مرا به گریه انداخت، عبداهلل

 .144اللیل، 

 .1/154: زاد المعاد نگا؛ و برای انواع گریه 115با تصرف از کتاب فوائد ص  - 3

 .3/073ذیل طبقات الحنابلة از ابن رج، رحمه اهلل،  - 4

 .72، فصل 144التبیان فی أقسام القرآن ص  - 8
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ست بودن تدبر رد )کتابی خجسته بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر شود و صاحبان خرد پند بگیرند(. این آیه، دلیلی است برای [29

 .1«و تفهم در قرآن

؛ ایرن  باشرد به آن، فقط برای مجتهرد مجراز مری   فهمیدن و عمل  ،: تدبر در قرآنِ عظیمگویندمین متاخر ااصولی»گفته است:  /شنقیطی

که قادر بره یرادگیری و فهمیردن و درک     هر مسلمان بر که هیچ شکی در این نیست ،بلکه ]برعکس[ندارد؛ هیچ سند شرعی  یدگاه،د

 دو عمل کند.دو را یاد گرفته و به آنواجب است تا آن ،باشدمیمعانی کتاب و سنت 

با  راه یافتنو  بهره بردن از قرآن ،ناگر به اصطالح اصولیا اند؛از شرایط قرآن دور بودهن و کفار بودند که منافقا ،اولین مخاطبان ]قرآن[

را  هرای قررآن  راهنمرایی  ها برا آنکافران را توبیخ کرده و هدایت نیافتن متعال، اهلل  چرا ،برای مجتهد جایز باشد فقط ،های آنهدایت

 2ه استداد ه این دیدگاهبوی پاسخی مفصل  سپس«. کرده استرا بر آنان تمام نکوهیده و حجت 

عمل کنرد؛   ،نباید به آن علمی که از کتاب و سنت دارد ،اجتهاد مطلق نرسیده است یبه درجهکه کسی گویند:برخی می: »گویدوی می

ایسرتد و  مری در مقابرل پروردگرار    ،در روز قیامرت  باید مسلمانکند. ی مسلمانان حرام می، بهره بردن از قرآن را برای همهاین سخن

امرا  یابد؛  یین گرفتاری عظیم و بالی بزرگ رهاایاز هر چه زودتر  که کندتالش می ؛ در این حال،شودنمایش گذاشته میه ب اعمالش

-مری  نسبت به کتاب ]اهلل[ و سنت رسولش هاآننیازی ساس بیاحو دلیلش،  ندتوجه و کوربه این واقعیت بی ،از مردمزیادی  تعداد

نیراز  کنند و خود را از کتاب و سنت بری به مذهبی مدون رجوع می ...،حدود و  ،معامالت ،ام عباداتدر تمامی احککه طوریبهباشد؛ 

 دو رکن دارد: مسألهاین  .دانندمی

 باشد.ن جایز میفقط برای مجتهدا ،: عمل به کتاب و سنتیکم

 دوم: مجتهدی وجود ندارد.

ن د گفرت: ایر  شروند، بایر  نیاز میبی ،دونایاز  رباشد و با چیزی غینمی نیازی به یادگیری کتاب و سنتاین است که  هاآناگر منظور 

دو سخت است و کسی قرادر بره یرادگیری    این است که یادگیری آن شان. اگر منظورعادالنه استبهتانی بزرگ و زشت و سخنی غیر

سبحانه  اهلل .باشدها و اجتهادات مییری دیدگاهر از یادگتآسان ،زیرا یادگیری قرآن و سنت ؛این نیز گمانی باطل است ،باشدنمی هاآن

)و قرآن را بررای پندپرذیری   چں  ں  ڻ  ڻ     ڻڻ  ۀ   چ فرماید: میقمر بیان  یبسیار محکم و به کرّات در سوره تعالی

 ،یابدرا میق عملِ به آنکه توفیی کسیبرارا متعال آنآن کتابی آسان است و اهلل پس قر ایم، پس آیا پندپذیری وجود دارد(؛آسان کرده

 آسان فرموده است. 

یی هردایت آشرکار   روشرنا  ،بر زمین نازل فرموده است تا توسط آنرا متعال آنباشد که اهلل شک این قرآن، عظیم است و نوری میبی

ٿ  ٿ  ٹ   پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ فرمایرد:  شود. اهلل سبحانه تعالی می

دانستی که کتاب و ایمان چیست. کردیم. نمی روحی از کالم خود به تو وحیی[ چنین ]قرآن را به مثابه)و هم [42الشورى: ] چ  ٹ

 کنیم(.خواهیم هدایت میایم، با آن هرکس از بندگانمان را که میولی آن ]وحی[ را نوری گردانده

                                                 
 .3/528الموافقات  - 1

دهرد و کرافی   نطق کوتاهی در بیان بطالن کالمش برای آنچه شفاء می/ ی جاللین آورده است و ویای که أحمد الصاوی در حاشیه، مقاله7/447آن را در تفسیرش آورده  /شنقیطی - 0

   است، دارد.
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 از باشد. هرر آیره  می های نخستینسالتر از سنت، بسیار آسان و قرآنبه مربوط  ی معارفکه اکنون، امکان یادگیری تمام باید دانست

 .1«ن بزرگ شناخته شده است، تابعین و مفسراصحابه و عمل قرآن، با سنت پیامبر

عقرل   ،سربحان  هللا»بدین شررح اسرت:    هاآن یبا بیانی قاطع دالیلی آورده که خالصه ،چنین نظری دارندکه کسانیدر برابر  /صنعانی

و  که فهم تعداد زیادی از آیات قرآننعمت قرار داده است. باید در نظر داشت  هاآنرا کامل کرده و فهمیدن کالمش را برای  شبندگان

کند: فهم و سرشت انسانی میچیزی که این کار را آسان  دارد و نه به علم اصول؛ بلکههیچ احتیاجی نه به علم نحو  احادیث پیامبر 

البقررة:  ] چ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ سواد هم باشد اگر[ بشرنود:  باشد؛ شخص ]عرب زبانی که حتی بیو عقل می

کلمه «: ما»فهمد، بدون این که بداند کلمه میرا آنیابید( معنای فرستید نزد اهلل میش میچه که از خیر برای خود از پی)و هر آن[ 111

ماننرد ایرن آیره بسریار اسرت. دیرده        جواب شرط است؛چون  «تجدوا»نیز مجزوم به «: تجدوا»به و مجزوم «: تقدموا»شرط است و 

ای اغلب اوقات دارای کلمات ناشناختهکه در را با وجود آن کنند؛ سخن و جواب آن علمام طلب فتوا میعموم مردم از عالِکه شود می

در  ،کننرد مری گریه  با شنیدن آیات هولناک عذاب،شوند و متوجه میرا آنی شنوند معناهمچنین وقتی قرآن را می ؛فهمندباشد، میمی

درک عظمرت بیشرتری    ،شنوندقلب می از درونرا آن بسا وقتیچه دانند و نه چیز دیگری ]از قواعد زبان عربی[.میاصول نه که حالی

ی مرردم در نمازهرای   . همان عامره دهندبه آن گوش میتیزبینی و به نیت بررسی، ده و با شقواعد  متوجهکنند نسبت به زمانی که می

-که در زمینه هاییکتاب حتیافتند. پر از اشک شده و به گریه و زاری می هایشانجمعه و عیدین در جلسات سخنرانی حاضر و چشم

ها و اختالفاتشان به آن رجروع  اعتماد کرده و در فتوا هاآنو به فهمند می مطالبشان را ،خوانندمیرا ی فرعیات دین نوشته شده است 

 کنند.می

های آن دو را منرع کررده و اسرتخراج هرر     ها و پایهدانستم! چه کسی فقط شناخت معانی قرآن و سنت و فهم ترکیبپس ای کاش می

تکررار   مگرر ته چیزی از آن باقی نگذاشر قرار داده است؛ نشین خانهرا مثل زنانی  هاآنمعانی  ،ممنوع دانسته است ،دوچیزی را از آن

 .2«شدیداً از آن منع شده استمانند چیزی حرام، شدت کنار گذاشته شده و الفاظ و حروف؛ استنباط معانی از آن به

تنباط هلل و اسا که به علت نادانی چیزی را به اهلل نسبت دهد، ترک کند و تفسیر قرآن را مخصوصاز ترس آن تدبر در قرآن راکه کسی

گوناگونی درجات  ،تذکر و پندگرفتن و محاسبه نفس در قرآن ،باید آگاه شود که فهم ،ن بداندص علما و مفسرااحکام شرعی را مخصو

 عذری از وی پذیرفته نخواهد بود. ،با این فکر و انجام ندادن این مراتب .دارد

 :زیاد قرائت خاطرتدبر کم به -4

ایرن عمرل در    ،در آیات و احادیرث زیرادی   با این وجود،ولی  ؛است د رسیدهییدر آیات و احادیث صحی  به تازیاد، فضیلت تالوت 

 نهی شده است. ،به شکلی آشکار و صری  ،داشته باشد ، منافاتر گرفتنیثأصورتی که با تدبر و خشوع و ت

لت قرائرت  اساس روایات رسیده از سل  امت که برر فضری  واعظان، برن و ای زیادی از مبلغیشود که عدهمیله وقتی دردناک این مسأ

ایراتی  و از عجله در تالوت نهی نکرده و رو کنند،کوتاه، توصیه می زمانقرآن در  درپیپیهای به قرائت زیاد و ختم ،ت داردلدالزیاد 

فی اکر  هاآنبرای  /کنند. شاید این سخن ابن رجبنقل نمی ،تاثیر گرفتن از تالوت و توق  در معانی وجود دارد ،تدبر تمرا که بر عظ

حتی در  ؛باشدنهی شده است و این برای هر زمانی می از سه روز،  کمتراز ختم قرآن در ده است که آمدر روایت »گوید: د که میباش
                                                 

 .037، 7/031أضواء البیان  - 0
 سائل منیریة، جز اول با تصرف و آسان شده.، ضمن مجموعة الر37إرشاد النقاد إلی تیسیر االجتهاد ص  - 0
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و عملکرد دیگران هرم   باشد... میاست. این فتوای احمد و اسحاق ومستحب  تالوت زیاد،ی با برکت مثل ماه رمضان و... که هازمان

بیان  گونهاین /شیخ عبدالعزیز بن بازرا آناحتیاج به دلیل دارد و دلیل  ها،زمانر دادن این حکم برای همه .  قرا1«داللتش چنین است

اند:[ هیچ اند و ]گفتهجدا کرده ،باشدکه دارای فضیلت می هاییزمانای این نهی ]ختم قرآن در کمتر از سه روز[ را از عده»کرده است: 

از ظراهر   ؛ ولری باشرد ... میرآن ختم شود و این فتوای شافعی و[ در یک شب و یا یک روز قهازمان]در آن که مشکلی وجود ندارد 

آن عجلره  ترالوت قرر  در ماه رمضان است کره   ها وجود ندارد و شایستهزمانهیچ فرقی بین ماه رمضان و دیگر که  سنت معلوم است

آن »باشرد:   به عبداهلل ابرن عمرر مطرابق    رت گیرد تا با امر پیامبرترتیل صو طورا اطمینان خاطر انجام شود و بهصورت نگرفته و ب

قرائرت  کره  کسری »همچنین فرموده اسرت:   .به وی اجازه داد او و این کمترین زمانی است که ،2«]قرآن[ را در هفت روز قرائت کن

؛ بعضی از سل  این امر را برای زمرانی  در ماه رمضان جزبههرگز نفرمود:  6«کندروز کمتر شود، چیزی از آن درک نمیاز سه  شقرآن

یکرویی داشرته و بردون    ن به قرآن توجه کرده و کوشش کند تا قرائرت ن ؤمآن است که م؛ ولی قول ارج  اندماه رمضان دانستهاز غیر 

از سره روز صرورت    . بهتر است که ختم در کمترر باشدمیالبته اهلل داناتر  وسعی بر تدبر و توجه به معانی داشته باشدگونه عجله، هیچ

 .5«باشد حتی در ماه رمضانگونه میزیرا سنت این ؛نگیرد

تردبر تررک شرود و عجلره و      ،برای کسب این ثرواب که  بدیهی است، ولی بدین معنا نیستامری  ،ی پرفضیلتهازمانقرائت زیاد در 

کنند تا در ها کسی را انتخاب میو از بین آن دهافرادی را دیدم که مردم را جمع کر»گفته است:  /بگیرد؛ ابن جوزیرا آنجای  هذرمة

فرراد  ایرن ا  پیرامونناس العوام  .ارزشرا  قرآنکردن  ختمو دانند میعیب  کم را سه بار ]قرآن[ را ختم کند؛ قرائت ،یک روز طوالنی

توجه داشت که این  دبای .استزیاد ئت کند که ثواب در قراوانمود می گونهها اینلیس برای آنکنند و ابها را تشویق میجمع شده و آن

روش صحی  ]قرائت[ آن است  .برای اهلل تعالی باشد نه برای ]مردم[ تا او را تحسین کنندباید باشد؛ زیرا قرائت می شیطاناز مکرهای 

را برا  )ترا آن  [113اإلسررا :  ] چٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  چ فرموده اسرت:   –عزوجل  –که اهلل  گونههمان ،باشد آرامشکه با مکث و 

و  4)و قرآن را چنان که باید، شمرده و شیوا بخروان.(  [5المزمل: ] چٿ  ٿ    ٿ  چ و نیز فرموده است:  درنگ برای مردم بخوانی(،

کره مروازین   بدون آن ،دهندشدت به قرائت خود سرعت میها بهشود و در نتیجه، آنزیاد، برای مردم باارزش میقرائت  ،بدین ترتیب]

از سل  قرآن را در یک روز و  برخیدرست است که  ؛شکلی ناپسندیده دارد توسط آن، ثبات یابند؛ این عملتیل را رعایت کنند و تر

ه و ترداوم داشرت   هرا آندر برین   ،گرفت و قرائت با ترتیل و به نیت ثباتندرت انجام میلی این کار بهو اند،کردهیا در یک رکعت ختم 

کمتر ختم کند، متوجه آن  قرآن را در سه روزکه کسی»فرمود:  رسول اهلل اند؛بهتر دانسته ا نیز این عمل رالمعشد. مجاز محسوب می

 .3.«{نخواهد شد

 کوتاهی در قرائت درست و تالوت نیکو و تمرکز حواس همراه با ترک تدبر در قرآن و سستی کردن در عمل به آن: -3

                                                 
 .020لطائف المعارف ص  - 1

 .101، و بسط المسألة فی فقرة )مدة ختم القرآن(، ص 103تخریج الحدیث ص  نگا - 0

 مرجع قبل. - 3

 .07الجواب الصحیح من أحکام صالة اللیل و التراویح ص  - 4

 .112تلبیس ابلیس ص  - 8
 .135تلبیس ابلیس ص  - 7
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کره  یتمانند وق؛ شودباعث دور شدن شخص از فهم معانی می ،چیزهابرخی ل شدن فکر به مشغو»در این مورد گفته است:  /ابن قدامة

در بعضی افراد بره   ،1«.باشدادا  نشده است و قرائت صحی  نمی کند که مخرج حروف درستمشغول می مسألهشیطان ذهن را به این 

توسط قرآن بر مردم فخر »بیان کرده است:  گونهاینافراد را وص  حال این  /آجری ؛باشدمی هاآنمانند آن است که قرآن برای دنیای 

ی برای خشوع وجود نداشته و زیراد خندیرده و خرود را بره     جای شدر قلب ،جویندهستند، برتری میقرآن  چون حاقظ فروشند ومی

هرا  دن آنتر از سخنانی کره شرنی  باشند را دقیقکه اطرافش میکسانیسخنان ناقص  ،کند، مشغول میرساندمسائلی که به وی سود نمی

خشوع  ،و هنگام شنیدن قرآن باشدبیشتر از کالم پروردگار عزوجل می ،رغبت او به کالم مردم ،دهدبرای وی واجب است، گوش می

ا زیرر  ؛شرود ناراحت می ،باشد و اگر در تلفظ حروف اشتباه کندتمام کوشش او حفظ قرآن می ،کندنکرده و غمگین نشده و گریه نمی

هد و در این هنگام او غمگین و ناراحرت  دتری قرار مینییی پاکم شده و وی را در رتبه بندگان،بین در  شمقام و منزلتکه پندارد می

[ که قرآن به یی]عهدها همان ؛کندپروایی میکرده و در مقابل آن بی احساس تنگی ،شود؛ از عهدی که بین او و اهلل وجود دارددیده می

چیزی از  ؛ امااو را بزرگ بپندارنددیگران  تاکند میده و نهی فرموده است؛ بیشترین کوشش خود را صرف یادگیری علومی آن امر کر

برای دیگران است، خود دلیلی بر کراهت درونی او از قرآن و در عین حال زیبا جلوه دادن آن  ششکل تالوت داند،حالل و حرام  نمی

 اندیشد،نمیقرآن  یمثالها شود، درکار تمام میست که چه موقع اینآن ، هدفشو آموزش قرآن هنگام آموختن است،تظاهر  خشوعش

کرده و ترسی از خشم پروردگار جهانیان نردارد؛   بندگاندقت الزم را ندارد؛ خود را صرف کسب رضایت  در آیات بشارت و هشدار،

قدر شود. پس جاهالن او را ها گرانتا نزد آنگوید؛ میرا به همه  شنرو ختم قرآدوست دارد که به زیاد آموختن مشهور شود و از این

. کنرد رابطه با نردیکانش بدون آگاهی عمل مری در مایه است، قش و آدابش جاهالنه و بیاخال شود،تر میکنند و او گمراهستایش می

اعم از فرائض دینی  ،اهلل بر وی واجب فرموده است که چهآناز اند، ولی برخی افراد، هر چند که قسمت کوچکی از قرآن را حفظ کرده

-سویش با انگشرتان اشراره نمری   شود و بهدهد، هر چند که در میان دیگران توجهی به او نمی، را انجام میهاو دوری جستن از حرام

 .2«گردد

 :ترتیب علم و عمل را رعایت نکردن و مشغول شدن به آن و فاصله گرفتن از تدبر ،بدون تدبر -7

کتاب اهلل  یدرباره /که شافعی گونههمان .باشدعلم و مقاصدش، و عمل و منافعش مینظمی در اولویت بخشی به بی یاین مورد نتیجه

 چره آنو برای هر  نهایت کوشش را در نگهداری معلوماتش داشته باشد کهاینحقی بر گردن جویای علم وجود دارد و آن »گوید: می

-دست میچه با استنباط بهآنو  آشکار استچه آن ،در کسب علم ،صبور باشد ،دگردو به او عرضه می شوده میخواست آنکه غیر از 

علمری کسرب    متعرال،  به کمک اهللفقط ]باید بداند که[  ،دبخواهاز اهلل را  و آن اخالص گرداندخالص متعال نیت خود را برای اهلل  ،آید

با  ،دهدوی  بهو اهلل توفیق علم و عمل را  ،اعم از مسائل صری  و یا استنباطی ،ابش را درک کندعلم احکام اهلل در کتکه کند، کسیمی

شک وی از بین رفته و قلبش با حکمت نورانی شده و در دین مستوجب مقام  ،در دین و دنیا پیروز است ،فضیلتی که کسب کرده است

 . 6«شودمیامامت 

                                                 
 .75-77القاصدین ص مختصر منهاج  - 1
 کردن. ، با تصرف و آسان، باب أخالق من قرأ القرآن الیرید به اهلل عزوجل44أخالق حملة القرآن ص  - 0
 .11الرسالة ص  - 3
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یقین بر انسان  طوربهعلمی که »آموختن علم یا آموختن قرآن؟ جواب داد:  :دام یک بهتر استسوال شد: ک /از شیخ االسالم ابن تیمیه

نهی فرموده است و این واجب برر حفرظ قررآن کره واجرب      آن یا به آن امر کرده و یا از متعال ست که اهلل آن مطالبی باشد،میواجب 

 و واجب بر مستحب مقدم است. ،باشدمیتحب مس ،واجب و کسب ]علم[ دوم ،و کسب علم اول ،پیشی دارد ،نیست

و بعضری کرم    ل[ که بعضی باطییها]علم .برتری دارد ،نامنداز چیزهایی که مردم علم میبر کسب بسیاری  ،حفظ قرآنتالش برای اما 

چنرین شخصری بایرد     ترجی  دهد؛ چونعلوم[ دیگر ]بر را باید آن ،خواهد اصول و فروع دین را بیاموزدمیکه کسیباشند؛ منفعت می

باشد و اگر چنین نیتی می هاآنفهم معانی و عمل به  ،نیت استفاده از قرآن ،باشدآن اصل علوم دینی می شروع به حفظ قرآن کند؛ زیرا

 .1«آن حافظ ]قرآن[ نه از اهل علم است و نه از اهل دین ،وجود نداشته باشد

 ،شاید دیده شود که امام مسرجدی »گفته است:  ،کندود را مشغول ظواهر علم میتر خدر مقابل مسائل مهمکه کسیدرباره  /ابن جوزی

بینی و باالنشینی او بسا خودبرترو چهکند د چه چیز نماز را فاسد و باطل میدانکه نمیدر حالی ،قرائت به صدای خود پژواک دهددر 

اگر فکر کنند به کند و شاید نعلم کسب  هاآننشیند و از ن وی علماکه در جل -ی جاهالن قرار نگیردکه از زمرهبرای این- را وادار کند

و سپس موفقیت در اصرالح   سپس عمل به آن فهمیدنش، سپس ،باشدمیآن  خواندنحفظ قرآن و درست  ،هدفاین نتیجه برسند که 

کره مهرم    یین را بررای چیزهرا  با تاس  شدید باید گفت زما .نفس و پاک کردن اخالق و بعد از آن مشغول شدن به علوم مهم شرعی

 . 2«نیستند ضایع کرده است

 آید:به میان می ،ای و یا احوال خاصی که گذشته استت در مواقعی که سخن از قوم گذشتهدر نظر گرفتن معنای کامل آیا -1

بسیاری از که باعث شده  ،یدشود؛ نداشتن این دداخل نمی ،گریارتباط با هدایت و ارشاد و روشنبیمسائلی  ،در قرآن دانست کهباید 

کلیت  ،بسیاری از مردم»گوید: می /ابن قیم .مردم از نگریستن دقیق به قرآن و جستجوی هدایت در آن و طلب شفای از آن باز بمانند

-زندگی مییگری آمده است که قبالً قوم د یپندارند ]آن آیات[ دربارهو می کننددرک نمی ،بعضی مسائل را که در ]قرآن[ وجود دارد

 ،کره آن ]مرردم[  بسرا  به اهلل متعال قسم چه .شودها و فهم قرآن میای بین قلب آنباعث ایجاد پرده مسألهاین پیروانی ندارند. کردند و 

ت ! ]و در این حالهاآنتر از بسا بدتر و پست، و چهباشند هاآنخود وارثان آن قوم گذشته ]در عقیده و عمل و ...[ بوده و درست مثل 

شراید بعضری از   »گوید: . شیخ عبداللطی  آل شیخ می6«باشدمیمثل خطاب قرآن به آن ]قوم گذشته[  هاآناست که[ خطاب قرآن به 

، و این یکی بررای صرائبین!   پرستان است و آن ]آیات[ برای مسیحیانشنیده باشند که فالن مفسر گفته است: این آیات برای بت هاآن

مانع میان بنده این بزرگترین  گردد.، و شامل دیگران نمیباشدمی هاآنکه خطاب آن ]آیات[ فقط مختص کند شخص کم خرد فکر می

 .5«و فهم قرآن است

و در مسائل دیگری مثل  کنندمحصور می ... ،زکات و  ،روزه ،نماز ،هدایت قرآن را در شعائر محدودی مثل طهارتبسیاری از مردم، 

 ییقررآن جرا   ،در این مسرائل جدیرد   کهاینچیزی نیست جز  هاآندلیل  ،مانندهای آن دور میهدایت ازآموزش، تبلیغات و  ،اقتصاد

 ندارد.

                                                 
 .03/84الفتاوی  - 1
 .121تلبیس إبلیس ص  - 0

 .1/343مدارج السالکین  - 3
 .13ص  170، نقل آن در مجله البیان شماره 81آل شیخ ص  تحفة الطال، و الجلیس از شیخ عبداللطیف - 4
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باشد که کل قرآن،  گونهاین شو نگاه متوجه خود ببیند راآنخطاب  ،ای داشته باشدخواهد از قرآن بهرهمیفردی که که  شایسته است

و اگرر   ،ود را امر شده و نهی شده بداند و به همین ترتیب اگر وعرده و وعیردی شرنید   خ ،شنید اینهی؛ اگر امر و خطاب به وی است

تکرار بوده و باید از  هاآنهدف عبرت گرفتن از  ،باشد بلکه فقطنمی ییسرا  را شنید، باید بداند، مقصود قصهداستان گذشتگان و انبیا

جردا   هرا انباشرد و از سرایر انسر   می هاآنباید بداند که او یکی از  ،بود هاسانو اگر خطاب به کلیه ان ،را نیاز دارد بگیرد چهآن هاآن

قرآن به که کسی»حمد بن کعب قرظی گفته است: م.  [19األنعام: ]چ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ فرماید: میاهلل تعالی  .نیست

به ماننرد آن   راآنبلکه  ؛قرائت قرآن را عمل خود ندانسته ،اهلل با او سخن گفته است و اگر چنین برداشتی داشته باشد گویا ،رسداو می

رده و به مقتضرای آن عمرل   کمل که برای او نوشته شده تا در آن تأ]کتابی[  ،کندبنده کتاب موالی خود را قرائت میکند که قرائت می

 .1«کند

 ،انداند و شاهد حوادث زمان خود بودهگذشته بودهدر که کسانیو فقط برای بیان حال  است آمدهدر هر زمان  نقرآن برای عمل کرد»

 .2«داردرا در درون هر انسانی  قرآن آمادگی برای عملی کردننیست. 

 مشغول شدن به چیزهای مبهم: -9

ن از بسیاری از بزرگران و امراکن و   آای نشده است؛ در قرآن و درک منظور آیات عظیم، توصیهبه مواردی که به تدبر در  توجه یعنی

باشد نمیمترتب هیچ عملی  ،این مواردبر آشکار نکرده و توضی  نداده است؛  اهلل را رسول هاآنعداد مبهمی صحبت شده است که ا

ڌ  ڎ  ڎ   چ فرمایرد:  مری بیران   گونهاینتعداد اصحاب که  را  ،ود؛ اهلل به شکلی آسانشنمی گرفته سودمند،علم با منفعتی  هاآنو از 

-ها آگاه)بگو پروردگارم به تعداد آن [22الکه : ] چک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ی[ آنان از کسی از ها احتجاج مورز. و در]بارهی آندانند. پس به گفتگویی روشن دربارهها را نمیجز اندکی ]تعداد[ آنتر است ]و[ به

ای در دیرن و  اندیشان فایدهامور که برای دین گونهای ندارد؛ به مانند اینسود و فایده ها،آندانستن تعداد  آنان ]چیزی[ مپرس(؛ یعنی

 .6که تحقیق کردن در آن موارد نیز سود و منفعتی ندارد باشدزیاد می ،ندارد هاآندنیای 

 نگریستن با درک کم به قرآن: -11

-میمقید  کامالًکلیت خود را از دست داده و  ی کلی،یک مسأله ،ین حالدر ع شود وتفسیر می شبا درک کم نیز آیات فهمیده و اهداف

چره  آید، قاری از قرائت قرآن خود سود نبرده و آنچه که به صراحت از ]قرآن و سنت[ بدست میگردد. با نگاه کوتاه نگریستن از آن

ش از منظور معانی منحرف شده و دید او کوتاه شده و شود، و او الفاظ را تکرار کرده و قلبباشد برای او حاصل نمیکه هدف تدبر می

 شود.دچار کج فهمی می

 باشند:می موارد ذیل شواهدی از این مسأله

                                                 
 چاپ دارالفکر، بیروت. 54موعظة المتقین من احیاء علوم الدین قاسمی، کتاب آداب تالوة القرآن ص  - 1

 .0537ص  ،8الظالل ج - 0

ای در فایده»گوید: ها میدارد، سپس در مورد آنیها آمده است را بیان مذکر آن زیادی که در قرآنهای ابهام /، و4/43یرش آورده: أضواء البیان آن را در تفس /شیخ شنقیطی - 3

 «.داردها وجود ها وجود ندارد و دلیلی هم برای تحقیق کردن در مورد آنی آنجستجو کردن درباره
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را به هالکت نسپارید( أسلم بن عمران تجیبری   تان، خودبا دست خود) [194البقرة: ] چ  ۀۀ  ہ  ہ      ہچ : در تاویل: یکممثال 

ها و یا آن یاندازهما گسیل شدند، مسلمانان نیز ]با نفراتی[ به سویبهیم و ص  عظیمی از رومیان روم بود سرزمین: در کندمیروایت 

دا بلنرد کررده و گفتنرد:    ور شد، مردم صسپاه روم حمله قلبدند. مردی از مسلمانان سالح برداشت و به کرحرکت  سویشانبه ،بیشتر

 کنیرد! برداشت مری  گونهآیه را اینشما این  !. ابو ایوب انصاری گفت: ای مردمخودش را به هالکت انداخت ،سبحان اهلل! با دست خود

 دور از چشم رسول اهللشد؛ مخفیانه و به لاین آیه در بین ما انصار ناز نمود،را زیاد  شبه اسالم عزت بخشید و یارانمتعال وقتی اهلل 

را زیاد کرد، اگر در کنار اموالمان مانرده برودیم،   را عزت بخشید و یاران آن اهلل متعال، اسالم نابود شد و نماگفتیم: اموالکدیگر میبه ی

در راه اهلل ) [194البقررة:  ] چ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ      ہچ نرازل فرمرود:    –بر پیامبر در پاسخمان. اهلل شدندضایع نمی

از  جهراد آیه[ مشغول شدن به اموال و اصالح آن و ترک را به هالکت نسپارید(. هالکت ]در این  ، خویشتنانفاق کنید و به دست خود

 .1«باشد[طرف ما بود ]و می

آمده است: ای مرردم! شرما    خویشتن را ]از گناه[ نگاه دارید(، از ابوبکر) [114المائدة: ] چ  ڦ  ڦچ مثال دوم: در تاویل: 

که کسی[ نگاه دارید. اگر هدایت یافته باشید خویشتن را ]از گناه) [114المائدة: ] چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڦ  ڦچ آیه: 

شنیدم که فرمود:  از پیامبر کنید و برداشتی غیر از برداشت صحی  آن دارید.رساند( را قرائت میگمراه شده باشد زیانی به شما نمی

 .2«شودمینزدیک عال متعقوبت اهلل  از روی هاآنکور شدن  ،ظالم را ببینند و جلوی کار او را نگیرندشخص هر وقت مردم »

)احبار و بزرگان دینری   [ 61التوبة: ] چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ مثال سوم: در تاویل سخن اهلل تعالی: 

 .اند(خود را به جای اهلل، به خدایی گرفته

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ رفتم و او قرائت فرمرود:   نزد پیامبر»گفت:  ماتعدی ابن ح

حرام کرده را که اهلل  چهآننبود که  گونهاینفرمود: آیا  ،کردیمرا عبادت نمی هاآنگفتم: ای رسول اهلل! ما  [61التوبة: ] چۅ   ۅ  

را آنکردنرد و شرما نیرز    حرام می ،را که اهلل حالل کرده بود چهآنو  ،دانستیدرا حالل میآنو شما نیز  ،کردندبود، برای شما حالل می

 .6«بود هاآنفرمود: این عبادت  : بله. پیامبردانستید؟! گفتحالل می

شرود کره   شنیده میبه کرات  )برای شما آیین شما و برای من آیین من(، [3الکافرون: ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ مثال چهارم: در تاویل: 

برای هر انسانی راهری وجرود    کهشود برداشت می گونهاین شود.به ترک امر به معروف و نهی از منکر توصیه می ،با استناد به این آیه

دلیلری  شرایط، که این آیه با توجه به ست در حالیاین  ؛دارد و اعتراضی به کسی وارد نیست و هر کسی برای خود روش و دینی دارد

                                                 
؛ و 4272؛ طبرانری در الکبیرر   811؛ طیالسری  0/078هبی با موافقت داشته ؛ حاکم به شرط شیخین. و ذ0810و گفته است حدیث حسن صحیح است؛ ابو داود  0170ترمذی   به لف - 1

، اسرناد آن  3/55؛ و محقرق زاد المعراد گفتره اسرت     1/452: العجاب فی البیان األسباب، نگااند، ؛ و ابن حجر گفته است: ابن خزیمة و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته5/11بیهقی 

 باشد.صحیح می
و آن را صحیح دانسرته اسرت، و نرووی در     1537؛ و ابن حبان 1، 7، 8، 1/0؛ و أحمد 4228باشد؛ ابن ماجه ، و گفته است حدیث حسن صحیح می3287؛ و ترمذی 3543ابو داود  - 0

 باب امر به معروف. 127ریاض الصالحین 

کردنرد  کردند، وقتی آنها چیزی را حرالل مری  وی گفت: چگونه است که آنها را عبادت نمیو در نزد او آمده است که  3218با همین لف ؛ ترمذی  12/117بیهقی در السنن الکبری  - 3

، در جامع بیان العلم و فضرله از ابرن    17734؛ و طبری به روایت حذیفة17731دانستند؛ به روایت ابن جریر، کردند آن را حرام میآن را حالل دانسته و وقتی آنها چیزی را حرام می

 . ،0/117یح موقوفی است از حذیفةالبر ،روایت صح
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-د و بیان مری جویزاری میبه او اعالم کرده و از او بی ،کنددر دین مخالفت میکه کسیکفر یعنی ؛ تایید آنباشد نه این نظریه میرد بر 

دین و عبادت  پندارندکافران میکه ؛ در حالیور در کفر و گمراهی استها، راهی غوطهها ندارد و راه آنآنمشترکی با  یدارد که نقطه

 است.

 بره  ،گونه است؛ بره مقتضرای ایرن آیره    نیز همین ،باشدتری از کفر میی پایین، و فسق و گناه که درجهوضعیت اهل بدعت و مخالفت

دین قررار  راه ای در ورزند و ذرهحق مخالفت می با اعمالشان با هاآنزیرا  دوری نمود؛ هاکار آنشود که باید از صراحت برداشت می

 ندارند.

 مگر در حالتهای خاص: ،کوتاهی در قرائت قرآن -11

وقتی در حالت سالمت و کمال عقل  اما ؛بیماری مگر در هنگام ،دهداز خود نشان نمی مانند کسی که هیچ کوششی برای شنیدن قرآن

 بندد.بدین طریق راه تدبر را بر خود مینیدن قرآن و قرائتش ندارد؛ شز شوقی به گهر ،قرار دارد

روند. البته بایرد دیرد   سوی قرآن میو یا شروع برنامه تلویزیون و مناسبات عمومی، به 1اند کسانی که فقط در هنگام عزاداریگونهاین

 و اعتبار و تاثیر گرفتن در این مواقع چگونه خواهد بود. وضع تدبر

 

                                                 
 .این کار سر زده است و نه از صحابه آن حضرت هیچ پوشیده نیست که این کار بدعت بوده و نه از پیامبر - 1
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 4مبحث 

 درجات تدبر

 

 1: تفکر و نظر و اعتباریکمدرجه 

است کره اهلل آیرات را بررای     گونه)این [219البقرة: ] چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  چ فرماید: میسبحانه و تعالی اهلل 

-)و آیاتش را برای مردم روشن می [221البقرة: ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  فرماید:و میکند تا تفکر کنید( شما روشن می

 گیرد(.جز خردمندان، کسی پند نمیو به)[ 7آل عمران: ] چې  ې     ې   ى  ى  چ فرماید: و نیز میها پند بگیرند( دارد تا آن

 گردند و اهل علم با تذکر به تفکر بر می جز این نیست که»وید: گمی /حسن بصری گذارد،این کار، بر اهل علم بسیار اثر می

گویرد؛ و ترذکر برذر علرم بروده و برا       نجا که ]قلب[ از روی حکمت سخن میبا یکدیگر سخن گفته تا آ هاقلب ،با تفکر به تذکر

 .2«باشدمیالقاح آن  ،و یکدیگر را متذکر شدن ،یکدیگر سخن گفتن آبیاری آن

 فکرر  »ابو سلیمان گفتره اسرت:    است و عبادت، کار اعضاست.قلب  کار ،زیرا اندیشه ؛باشندباشرفترین اعمال می ،این اعمال

اش حکمت و نتیجه ،یوخراولی اندیشه در مسائل  عقوبت؛حجابی در مقابل آخرت است و برای اولیا   یی،کردن در مسائل دنیا

 «.باشدتجلی قلب می

 حقایق امور کش  شده و است که تفکر  دهد؛ بامی سوق نیز انایمبه  بلکه سمت عمل ظاهری،تنها بهنه صاحب خود را ،تفکر

 شفراتر رفته و بنای ارزش،ارزش یا کمبیاز موارد  شفکر ،افتد. اگر بنده به عواقب امور فکر کندمی ییجدا ،بین حدس و حقیقت

 فکر خرود را از لرذت و شرادی    ،وقتی نفسش به گناه و یا شهوتی متمایل می شود. گیردمییاد را آنو مراتب  گرددمیمستحکم 

آن لرذت   آورد؛ در نتیجره که لذت و شادی کاذب، دوامی نمی شودچنان ناراحت میآن ،دهدنفسش به عاقبت وخیم آن تغییر می

 گیرد.شهوانی هرگز بر وی پیشی نمی

 را با فکررش  ارد شود، آنهمچنین اگر به راحتی و دوری از انجام عبادات و تحمل سختی آن متمایل و یا کسالت بر قلبش و

ی او شود کره انگیرزه  ور میای غوطهکند و ذهنش در مسألهی آن اعمال است، فکر میو خیراتی که نتیجهها دور کرده و به لذت

 رود.می هاآنهای آن اعمال برای او آسان شده و با اشتیاق به استقبال در نتیجه سختی نسبت به آن بیشتر است؛

 ی عمل میست برای قدرت گرفتن اراده و نیت؛ این قصد و اراده، سرچشمهست در قلب متفکر و سببیالتیح ی تفکر،نتیجه-

-ها خواهد شد، این مسأله، فضیلت و بزرگی و منزلت تفکر را روشن میگردد. پس تفکر آغاز و کلیدی برای تمام خیرها و نیکی

در  .شرود مبدا و کلید تمامی خیرات می ،و در نتیجه فکر گیردقرار می ترین و پرسودترین اعمال قلبی افضلکند؛ تفکر در زمره

باشد؛ تا آنجا می هاآنترین گردد و خود نیز از بهترین اعمال قلب و پرمنفعتست که فضل تفکر و شرف آن ظاهر میهمین زمان ا

 از عبادت یک سال بهتر است. ،شود: ساعتی تفکرکه گفته می

                                                 
 برای دانستن معنی این کلمات می توانید به بخش آماده سازی رجوع فرمائید. - 1

 .017مفتاح دار السعادة، ص  - 0
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 سوی سوی زندگی بیدار سوق داده و از مکر به دوست داشتن و از حرص و آز بهز زیرکی مرگ بهست که افکر همان چیزی

سوی سرزمین سوی وسعت و فراخی علم و از امراض شهوات بهسوی آخرت و از تنگی جهل بهزهد و قناعت و از زندان دنیا به

سوی ا شدن از مصیبت کوری و کری و اللی و رفتن بهسوی اهلل و خارج شدن از سرزمین گمراهی و جدشفای توبه و بازگشت به

 سوی یقین.باشند و از امراض شبهات بهنعمت دیدن و شنیدن و فهمیدن و تعقل که از جانب اهلل متعال می

 و ا ،گرداندباشد، منزه میوی نمی یشایسته چهآنپروردگار را  از  ،گرددصفات و افعالش می شناختباعث  ،تدبر در کالم اهلل

 گرداند.توصی  می د،باشی وی میکه شایسته را با صفات جالل

 آورد که بنده مری وجود می؛ ایمانی را در بنده بهکه اهلل متعال بر اولیا  و دشمنانش گذرانده استهای کسانیتدبر در داستان-

وقرت برر بنردگانش فررو     متش را همره عقوبتی سنگین دارد و بسیار آمرزنده است و رحبر هر کاری تواناست و متعال اهلل  :گوید

بر هرر   شدهد و علم و رحمتانجام می ،را که بخواهد چهآنهر  اهلل متعال ،باشدحکمت میاو بسیار باعزت و همیشه با فرستد؛می

و هیچ چیز از ایرن دایرره   باشد گری وی میی حکمت و رحمت و عدل و اصالحایرهتمامی افعال وی در د ،چیزی گسترده است

 .ج نیستخار

 دو اصل کره  هیچ راهی برای رسیدن به این ثمره و نتیجه جز با تدبر در کالم اهلل و تفکر در نتایج عمل به آن وجود ندارد؛ این

و در اصرل دوم   [ 12النسرا :  ] چ  چچ  چچها نکوهش فرموده است، در اصرل اول فرمروده:   بندگانش را توسط آن

)بگو بروید در زمین بگردید و ببینید عاقبت  [52الروم: ] چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      چ فرموده است: 

 چگونه بوده است(. های گذشتهانسان

  است: تفکر در آیاتی که مشخص شود منظور و مراد خداوند از این آیه چیست و تفکر در آیاتی که از تفکر در قرآن دو نوع

تفکر  ،های قرآن است و تفکر دومییتفکر در راهنما ،فکر کنند. تفکر نوع اولخواسته شده است تا در آن ت طور صری بندگان به

تفکر در آیراتی اسرت کره     توع دوم،شود و تفکر در آیاتی است که شنیده می ل،اونوع های دیدنی ]خارج از قرآن[. ییدر راهنما

ترالوت کررده و از آن   را آنفقرط   کره ایرن نره   ،عمرل شرود   هاآندو تفکر و به مشهود است و اهلل قرآن را نازل فرموده تا در آن

 .1گردان بودروی

 .2«باشدمیهای اعمال: پرهیزگاری و تفکر از بهترین»گفته است:  /حسن بصری

 درجه دوم: تاثیر گرفتن و خشوع قلب: 

به گریه افتاده و جوارح  و چشم اوج گرفتهر این هنگام است که روح د؛ 6باشدمیدر مقابل اهلل قلب خشوع قلب: ذلت و آرام گرفتن 

خردمندان همگی شود. نمایان می خضوع ظاهر ،آن یدر نتیجه ؛کندشود و خضوع میپذیرد و نفس در برابر خالقش ذلیل میتاثیر می

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ فرماید: میدر تفسیر کالمِ اهلل تعالی که  /قرطبی 5که محل خشوع، قلب است انداجماع کرده

                                                 
 دارد.، و مثالهایی برای این موارد را بیان می002 – 018دار السعادة ابن قیم رحمه اهلل ص  مفتاحمنتخباتی از  - 1
 .17الزهد از ابن مبارک ص  - 0

 .1/801مدارج السالکین،  نگا - 3

 «.شودیابد خشوع ظاهر آشکار میوقتی قل، آرامش می»، و قرطبی گفته است: 1/378الجامع ألحکام القرآن،  - 4
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خداوند بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون ]و[ مشتملِ بر مکررات. ) [26الزمر: ] چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 

آوری از آنجا که قرآن در نهایت بالغت و زبان»گفته است:  ( ،افتدترسند از ]شنیدن[ آن به لزره میهای آنان که از پروردگار میپوست

. اهلل 1«وجود داردطور همزمان[ ]بهحُسن ایجاد شادمانی و ترس است که در آن  ،عجیب آن یشود؛ نکتهباشد، مو بر بدن راست میمی

افتند را در کتابش مدح کرده و کنند و به گریه میدریافت می –اولیا   – هاآنوقتی خبری از پیامبران و یا پیروان که کسانیعزوجل 

ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ چ : فرمایدمی

چون بر  –یافتگانِ پیش از آن گمان دانشنیاورید، بی )بگو: خواه به آن ایمان آورید یا[ 119 – 117اإلسرا : ] چڈڌ   ڎ

ی ست پروردگارمان. به راستی وعدهگویند: پاک و منزه اافتند. * و میها سجده کنان ]بر زمین[ میبر چهره –شود آنان خوانده می

-افزاید(، و بیان میها میافتند و ]قرآن[ به فروتنی آنکنان ]بر زمین[ میهایشان گریهپروردگارمان انجام یافتنی است * و بر چهره

 .2«ب استخشوع قلب در مقابل قرآن واج»گویند: کند؛ به همین دلیل است که میها را زیاد میید که گریه، خشوع آنفرما

 :از خشوعهای رسول اهلل

به من فرمود: برای من ]قرآن[ قرائت کن. گفتم: یا رسول اهلل! برای ترو قررآن ترالوت کرنم در      نبی: »گویدمی عبداهلل ابن مسعود

قرائت کردم ترا  نسا  را ی یر از خود بشنوم. برای او سورهاز کسی غرا آن]حالی که قرآن[ بر تو نازل شده است؟ فرمود: دوست دارم 

گاه که )پس ]حالشان[ چگونه است، آن [51النسا : ] چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  چ رسیدم به: 

در حالی ]این سخن را گفرت[ کره اشرک از    آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریم(، به من فرمود: کافی است! از هر امتی گواهی می

 .6«چشمانش روان بود

-خرویش جرای مری    ذهنقیامت را در  هایصحنههنگام تالوت که نمود: در مواقع زیر گریه می رسول اهلل» گفته است:  /ابن بطال

را شرفاعت کنرد؛ ایرن     5تا اهل موق  درخواست شداز وی که خواست مسلمان شود و زمانیشنید که می،وقتی صدای کسی را میداد

رحمتی بررای امرتش    پیامبر یکه گریه واض  است»نیز گفته است:  /. ابن حجر4«شدمی رپیامب یامور باعث طوالنی شدن گریه

و عمل امت هم گاهی درست و حق نیست؛ پس  )امت( وجود ندارد دانست که گریزی جز شهادت دادن به اعمال آنباشد؛ زیرا میمی

 .3«دهدسوی عذاب الهی سوق میها را بهانسان

                                                 
 .18/082، ع ألحکام القرآنالجام - 1
 .0/324کند، یة آن را ذکر میابن مفلح از شیخ االسالم در اآلداب الشرع - 0
 .3775؛ ابو داود 3205، 3207؛ الترمذی 522؛ مسلم 4850بخاری  - 3
 کشند.شوند و در آنجا انتظار میمکانی است که مردگان از قبرها خارج می« موقف» - 4

 .1/11الفتح  - 8
 .1/11الفتح  - 7
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عم  ،مرسالت ،واقعه ،های[ هودفرمود: ]سوره ای! رسول اهللپیر شده ای رسول اهلل»گفت:  که ابوبکرآمده است  $از ابن عباس

سربحانه   –این قول اهلل  ،هود پیر کرد یرا در سوره چه رسول اهللشود: آن. گفته می1«اندمرا پیر کرده یتسائلون و اذا الشمس کورت

 .2ای(که ]به آن[ امر شده گونه)پس استقامت کن همان [121هود: ] چڈ  ژ  ژ  چ باشد: می –تعالی 

اش صدای هق هق د و از سینهشروان می بود، بلکه اشک در چشمان مبارکش حلقه زده وبا صدای بلند و فریاد ن رسول اهلل یگریه

 .6را نیز در برداشت تکه ترس و خشی محبت و تعظیم بود ای ناشی از اشتیاق ون قرآن، گریهاو هنگام شنید یگریه رسید.به گوش می

 از خشوعهای سل :

چشمانشان پر  شنیدند،را میوقتی قرآن  ،فرمایدرا توصی  می هاآنکه اهلل  گونههمان اهلل رسولاصحاب »گفت:  $اسما  بنت ابوبکر

 .5«شدمی تراس شاناز اشک و مو بر تن

در آن نماز  ؛مسجدی پس از خراب شدن منزلش ساخت ،دآمنزد ابوبکر »ت: گفته اس ة از ابوبکرنبن دغ حمایةدر داستان  $عایشه

نگریسرتند؛  دادند و با تعجرب بره او مری   خاطر این کارش، او را دشنام میهن بکرد؛ زنان و فرزندان مشرکاخواند و قرآن قرائت میمی

در حردیثی   .4«رگان قریش را به وحشت انرداخت بز مسأله،ین ا ،کرد و بر دو چشمش اختیاری نداشتابوبکر هنگام قرائت گریه می

 .3«هنگام قرائت قرآن کنترلی بر اشکهایش نداشت بود؛ قلبال ابوبکر مردی رقیق»آمده است:  گونهایندیگر 

ا نیز ]در این هنگام[ ابوبکر گفت: م ،به گریه افتادند ،به پیشواز اسالم آمده و قرآن را شنیدند وقتی اهل یمن در زمان ابوبکر صدیق

 .7چنین بودیماین

را یراد  متعرال  در قلبش بزرگ جلوه کنرد؛ هرگراه اهلل   متعال اهلل  ،فضیل یاندازهشخصی را ندیدم که به»گفته است:  /ابراهیم بن اشعث

قدر نآ ،شدسرازیر می شآشکار و اشک از دو چشم اندوهشو  ترسشدتِ  ،شنیدرا میشد و یا قرآن و یا نزد او یاد کرده می کردمی

م: اگرر  پرسید /از سفیان ثوری»گفت:  /اهلل بن مبارک. عبد1«آمدوی به رحم میدلش برای  ،بود رد که هرکس در حضورشکگریه می

 .9«کندشد که وی با پروردگارش مناجات میاین با شچه نیتی برای قرائت و نمازش داشته باشد؟ گفت: نیت ،مردی قصد نماز کرد

 این وصر  »گوید: می ،فرمایددش را هنگام شنیدن قرآن توصی  میعبا هاآندر متعال در مورد آیاتی که اهلل  /شیخ االسالم ابن تیمیه

م و فضریل  همثل ابراهیم ابن اد هاآنمشایخ بعد از  و مثل صحابه و تابعین شانتوسط سل  امت اسالم و مشایخ و امامان شنیدن قرآن

                                                 
، و گفته است: به شرط بخاری. و ذهبی با آن موافقت کرده است و در روایرت نرزد   0/477؛ حاکم 12/883باشد؛ ابن ابی شیبة یسن غری، م، ح، و گفته است حدیث3017ترمذی  - 1

؛ و در صرحیح الجرامع   118؛ آلبانی با سند صحیح در السلسلة الصحیحة، 17/07طبرانی : اندآن را روایت کرده« اندسوره[ هود و برادارنش مرا پیر کرده: »]ابن سعد از قتادة از پیامبر

هود و برادرانش از قسمت المفصل]از سوره الحجرات تا آخر قرآن[ مررا پیرر   »، و به لف  3701شماره « اندام مرا پیر کردههود و برادرانش قبل از پیری»، و با لف  3703، 3702شماره 

 .3700ره شما«[ اندکرده
 .1/0الجامع ألحکام القرآن،  - 0
 .1/153زاد المعاد  - 3

 .7/035؛ البغوی 18/141الجامع ألحکام القرآن  - 4

 .11؛ نقلی از )صحیح السیرة النبویة ابراهیم العلی ص 0/378؛ طبری در تاریخش 5/082؛ ابن سعد در الطبقات 7/347؛ أحمد 0/471؛ بیهقی در الدالئل: 3128بخاری  - 8
 .3770؛ و به همین نحو از ترمذی 415مسلم  - 7

 .3/173، از حیاة الصحابة 1/004ابو نعیم در الحلیة و فی الکنز  - 7
 .0/771نزهة الفضالء تهذی، سیر أعالم النبالء،  - 5

 اشد.ب، و محقق آن الفریوائی گفته است: رجال آن از ثقات بوده و اسنادش صحیح می1/111تعظیم قدر الصالة  - 1
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بره   باشرد. عمرر برن خطراب    مری دیگرران  وس  ابن اسباط و خذیفره مرعشری و   عیاض و ابوسلیمان دارانی و معروف کرخی و ی

-شنیدند و گریه میکرد و ]بقیه[ میمیما را متذکر شده است و بعد شروع به قرائت  مان،ای ابوموسی! پرودگار»گفت: می ابوموسی

باید در نظر داشت کره   .1«دادندقیه گوش میگفتند قرائت کن، و بنفر می به یک ،شدندوقتی دور هم جمع می کردند. اصحاب محمد

 باشد.نبوده و بلکه روشنگر صفای قلب میزیاد دلیلی بر گناهان  ،و خشوع و شدت تاثیر گرفتن ی زیادگریه

 راه کسب خشوع:

هرایی  ناهای شردید و پیمر  تهدیدها و وعده درکاش ؛ نتیجهدر قلب بیدار کندرا  اندوه و ترس ،ست که شخصراه کسب خشوع این»

در وی راه انردوه  خود کوتراهی کررده اسرت؛ اگرر      باید در نظر داشته باشد که او در اعمالاین شخص وجود دارد؛  است که در قرآن

 تر از این نیست کهبزرگعقوبتی : »گویدمی /. مالک بن دینار2«ها شده استخود گریه کند که دچار بزرگترین مصیبت حال بر ،نیافت

می کره  لبرم از عتو پناه می هخدایا! ب»گوید: میبرد و میپناه  متعال به اهلل پیامبراست که   گونهاین؛ 6«ودقلب ش، سنگشخصیک 

 .5«دگردعایی که مستجات نمیاز د که کنترل نشود واز نفسی  ،شودرساند، از قلبی که خاشع نمینمیسود 

این همان قرآن نیست آیا : »گویدمی /ابن عقیل باشد.میمتعال هلل صفای قلب و بزرگ شمردن ا، گریه کردن و خشوع بزرگترین عامل

اهلل کردنرد؛  مری ها برای شنیدنش استراق سرمع  پیچید و جنخود جامه و گلیم می هنگام نزولش بر پیامبر است و اهلل متعالکالم که 

لی با و [215األعراف: ] چۈ  ٴۇ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  در مقابل آن با ادب باشیم: که متعال با این کالم به ما امر فرمود

در مقابل  ،قسممتعال به اهلل  ،شوددهید که باعث تحریک هوای ]نفس[ میش میگو ییهاکنید و به نغمهمیشما از آن دوری  ،وجود این

 .4«کنیمادب را فراموش نمی ،چیزی که حسن ادب برای آن واجب شده است

 اثرگذاری خشوع و علم بر یکدیگر:

ورزنرد(  )فقط بندگانی که آگاه هستند از اهلل خشریت مری   [21فاطر: ] چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ فرماید: تعالی میحانه سباهلل 

به آسمان چشرم  ایشان بودیم که  همراه رسول اهلل»به خوبی نمایان است:  در این حدیث ابودردا  ،قرآن و خشوع ارتباط علم با

زیاد برن لبیرد انصراری     ،«دانندنمیرا آناز  ایهکه ذرییگردد تا جادر بین مردم کمرنگ میعلم  رسد کهزمانی می»دوخته و فرمود: 

را برای خرود و زنران و فرزنردانمان    متعال که آنایم؟ قسم به اهلل ما قرآن را خواندهکه در حالیرود می نگفت: چگونه در بین ما از بی

باز این عمل سودی  –اگر من تو را از فقهای مدینه هم محسوب کنم!  فرزند باد!بیمادرت  !ای زیاد»فرمود:  کنیم. پیامبرقرائت می

 «است؟! هرساند هاآنسودی به  ،باشدیلی که نزد یهودیان و مسیحیان می؛ آیا این تورات و انج-نخواهد داشت 

                                                 
 .81التحفة العراقیة از شیخ االسالم ص  - 1

 ، و عزاه الی المجموع.1/141اإلتقان  نگا؛ -با تصرف – 74، نقلی از التبیان فی آداب حملة القرآن ص 1/075اإلحیاء  - 0

 فته است: مشکلی در اسناد آن وجود ندارد.و محقق آن گ 1083شماره  721: جامع البیان العلم ص نگا؛ و 0/322امام أحمد آن را در الزهد آورده است  - 3

 از زید بن أرقم. 4/371؛ أحمد 0700مسلم  - 4

 .0/324اآلداب الشرعیة  - 8
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 گفترار ی؟ و اهرا شرنید ادرت ابرودردا   آیا سخن برر »گفتم:  عبادة بن ثابتبه گفته است:  –یکی از راویان حدیث  -جبیر بن نفیر 

 ؛شود را به تو بگرویم محو می هااندردا   راست گفت؛ اگر دوست داری اولین علمی که از بین انسابودردا  را به او گفتم؛ او گفت: ابو

 .1«بینیشخص خاشعی را نمی ،رویرسد که وقتی ]برای نماز[ به مسجد میزودی زمانی میهب .خشوع است آن،

 رجه سوم: پذیرفتن و خضوع:د

 نهایت و هدف:

برل وی و  خضروع در مقا  دسرتورها، پرذیرفتن   ،از وی پیروی ،فرماید که هدف نزول کتابشن میبیا  سبحانه تعالی برای بندگانشاهلل 

 چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ چفرمایرد:  که ذات سبحانش می گونهباشد؛ هماناستقامت در راه روشنش می

)این کتاب را خجسته بر تو نازل کردیم پس از آن تبعیت کنید و تقوا پیشه کنید تا بلکه مرورد رحمرت واقرع بشروید(      [144نعام: األ]

هرا  است که آیات خود را برای انسان گونه)و این[ 117البقرة: ] چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  چ فرماید: چنین میهم

چره از  )تبعیرت کنیرد از آن   [6األعراف: ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ فرماید: همچنین میکنند( داریم تا بلکه تقوا پیشه روشن می

چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ : -تعرالی  سربحانه    –ایرن قرول اهلل    در تفسیرِ /. قرطبیطرف پروردگارتان نازل شده است(

 .2«باشدعمل به کتاب اهلل و تصدیق آن می منظورگوید: می شود(،هایشان با ذکر اهلل نرم میها و قلب)سپس پوست[ 26الزمر: ]

از یکی باشد. این خشوع، تسلیم شدن در برابر حق می معنی گویند:می»دارد: بیان می گونهاینخشوع را  وبین تسلیم  یرابطه /ابن قیم

 .6«استوجود آمدن خشوع ههای بعلت

ابرن   چنران کره حرق ترالوت آن اسرت(،     را آنکننرد آن )تالوت مری [ 121لبقرة: ا] چڃ    ڃ  ڃ  چ فرماید: تعالی می سبحانهاهلل 

طا  و مجاهد و عکرمه نیز همین ع دیدگاه ،5«کنندرا تبعیت میآنباشد گونه که حق تبعیت از آن میآن»گوید: باره میاین در $عباس

 اشد.بمی

ن داشرت ن حرالل وی و حررام   دانسرت حالل  ، یعنی«تالوت آنحق » ،در دست اوست مجانکه ذاتیقسم به »گفته است:  ابن مسعود

عمرل  صرورتی  به »اند: گفته – اهللرحمها  –مجاهد و عطا   4«نازل فرموده استرا متعال آنحرامش و قرائتش به همان شکلی که اهلل 

 .3«استکنند که حق عمل کردن آن می

ی اعتماد به نفس جدیدی وجود آورندهکننده از نیروی دافعه و بهراقبتاندوزی نیست؛ بلکه قرآن مقرآن فقط کتابی برای تالوت و علم

کنند؛ به شررطی کره قلرب    باشد، نصوص قرآنی در هر لحظه انسان را برای کار آماده میهای گوناگون میدر درون انسان در موقعیت

                                                 
، 07؛ نسرائی، ک/  4/015؛ أحمرد  4245؛ برای آن شواهدی نزد ابن ماجه اسرت 1/11؛ حاکم 1/104؛ طحاوی 014؛ دارمی ، و گفته است حدیث حسنٌ غری، است0783الترمذی  - 1

و گفته اسرت: و الحردیث    15: تخریج العودة فی کتابه )صفة الغرباء(، ص نگا؛ منذری در الترغی، و الترهی، اسناد آن را حسن دانسته است، و هیثمی در المجمع، 118؛ ابن حبان 41 ب/

 .5/37تخریج االرناؤوط )جامع األصول(،  نگابطرقه حسن. 
 .18/041الجامع ألحکام القرآن  - 0
 .1/801السالکین ص مدارج  - 3

 .1/877تفسیر طبری  - 4

 .1/877: تفصیل الروایات در تفسیر الطبری نگانیز گفته است،  /شبیه آن را قتادة - 8
 .073؛ الزهد از ابن مبارک 1/875الطبری  - 7
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ی در درون انسان باشرد کره نیرروی پنهرانی و     انسان با نصوص قرآن ارتباط و تمایل داشته باشد، از آن حرف شنوی نماید. و ظرفیت

 .1درونی را در مقابل این نصوص که دارای رمز و رازهای عجیبی هستند، آزاد نمایند و توان تحمل این نصوص را داشته باشد(

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چاست:  از بشر شدهبرای امر عظیم خواستهای بلکه فقط وسیله نیست؛هدف  ذات،تدبر در 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےھ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب     ېئۈئ  ۈئ  ۆئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ

ٻ  ٻ  ٻ   پ    ٱ  ٻ مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس     حجىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  جث  مث   ىث    يث

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ    ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ

)پس بشارت بندگان را  [26 – 17الزمر: ] چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

د. اینانند کسانی هستند که اهلل هدایتشان کرده و ایشانند خردمندان کننگاه از بهترینش پیروی میشنوند، آنکه سخن]ها[ را می* کسانی

توانی[ کسی را که در آتش خواهد بود، نجات دهی؟ * ولی آنان که از ی عذاب بر او تحقق یافته، تو ]میکه وعده* آیا کسی

است. از فرو دست آن جویباران روان است. هایی دیگر ساخته شده هایی دارند که بر فرازش غرفهاند غرفهپروردگارشان پروا داشته

گاه که اهلل از آسمان آبی فرو فرستاد، آن اینیاندیشیدهکند * آیا ای ]راستین[ وعده کرده است. اهلل وعده]اش[ را خالف نمیاله به وعده

را گاه آنبینی آنرا زرد میو آن خشکدآورد، سپس میگاه با آن کشتی رنگارنگ بر میهایی در زمین راه داد آنصورت چشمهرا بهآن

که اهلل دلش را برای ]پذیرش[ اسالم گشوده است و او گمان در این ]امر[ برای خردمندان پندی است * آیا کسیسازد. بیریزه ریزه می

د. اینان در که از ترک یاد الهی سنگدلناز ]سوی[ پروردگارش از نوری برخوردار است ]چون سنگدالن است![ پس وای بر کسانی

-گمراهی آشکارند * اهلل بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی همگون ]و[ مشتمل مکررات. پوستهای آنان که از پروردگارشان می

شود. این هدایت اهلل است که هرکس را بخواهد با هایشان با یاد خدا نرم میگاه پوستها و قلبافتد. آنترسند از ]شنیدن[ آن به لرزه می

مراد از آن امر عظیمی است که طی کردن ]اعمال[ گوش دادن به قرآن و تالوتش و تاثیر گرفتن از آن و خاشع کند(، هدایت می آن

و به عبادت  ،که اهلل نازل فرموده است می باشد ییراهی که التزام به آن چیزها ،باشدمی« هدایت»بودن در برابر آن برای رسیدن به 

 راه روشن حیات. دیگر تحول پیدا کردن به

ست که بر خاطر عدم تدبر است که مباحث اعتقادی فقط کلماتیباشند؛ بهمسلمانان در این عصر نیازمندترین مردم به تدبر در قرآن می

کره  باشرد  هرا نمری  ای زودگذر برای بیدار کردن وجردان شود و قلب از مقتضیات آن غافل است. قرآن وسیلهزبان مسلمان جاری می

 رسرول  .باشرد ی تربیتی و راهنمایی برای امت دروسدارای آن بسا قرخوانند؛ چهعادت، همواره نص محکم و بلیغ قرآن را می خاطربه

قرائت کنیم را آن: ، قرار دهیمقرآن را بر این اساسکه سته است یاپس ش ؛تربیت فرمودنیز با آن ن تربیت یافت و امتش را قرآ با اهلل

سرت،  بلکره واقعیرت زنردگی    های فکری صِرف نیست؛باشد و چهارچوبآن، شعارهای عادی و سمبلیک نمیما را تربیت کند؛ قرتا 

 باشد.ن مییی تربیتی برای مومناحامل بزرگترین راهنما همراه دارد،ای را که در زندگی هر مؤمن الزم است، بههای تربیتیشیوه

را تربیرت   پیشگامان مسلمانانکه  گونههمانبه تدبر در قرآن داریم تا  نیازا م باشد.جای  قرآن دارای نکات تربیتی و اخالقی میجای

و نیروی محرکی در درون ما  جای گیردشکل مسائل ذهنی تحول پیدا کرده و در قلب  مسائل اعتقادی ازتربیت کند و ما را نیز  ،کرد

                                                 
 .0537ص  8الظالل ج - 1
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خوانیم ترا تردبر   میبه آن توجه کنیم؛ ما قرآن بسیار باید  به همین دلیل د.شودر هر سو  مانراه زندگی در فکر و شعور و سلوک ،گردد

 .1«زوال نیابد ،وجود دارد زندگیواقعیت سلوک و  مطلوب در ما از بین نرود و آثار مطلوب این تدبر که در

گفته ی این درباره /ابن وهب بن منبه [215األعراف: ] چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ فرماید: اهلل تعالی می

 .2«باشدی فهمیده شده میمسألهعمل به فهمیدن و  سویبهحرکت  داب شنیدن قرآن، آرامش جوارح،از آ: »است

 :هاآنکنندگان به قرآن و فضیلت شرف عمل

 ،آمده است حدیثی است که از نواس بن سمعان کند،میاز رساترین شواهدی که داللت بر شرف عمل کننده به قرآن و فضیلت وی 

 هرا آنپیشاپیش شوند و در آورده می (کردندبه آن عمل میکه ش )کسانیقرآن و اهل ،روز قیامتدر »شنیدم:  رسول اهللاو گفت: از 

فرمرود:   ؛را فراموش نکردم هاآن ،که هرگز بعد از آن ،را به سه شکل مثال زد هاآن رسول اهلل ،«بقره و آل عمران قرار دارد یسوره

به ص  کشیده یا مانند دو گروه از پرندگان  ،شکافی وجود دارد هاآنباشند که بین سیاه می یسایهو یا دو مانند دو ابر سوره آن دو »

 .6«کنندمیدفاع باشند که از صاحب خود می

اری خرودد  فرموده،که نهی  ییچیزها از ،را یاد بگیردمتعال چه حقی باالتر از این وجود دارد که کسی کتابِ اهلل »گفته است:  /قرطبی

داشته و از او تقوا پیشه کند و شرم نماید؛ در این صورت او متعال خشیت و خوف پند بگیرد و در مقابل اهلل  ،شرح داده چهآنکند و از 

 .5«خواهد بود شاهدی ،اندمخالفت کرده حقبا که  ییهامسئولیت رسوالن را بر دوش گرفته و در قیامت در مقابل ملت

گوینرد  مری »گفته است:  /حجر. ابن4«ا! به او حکمت بیاموز!خدای»گرفت و فرمود:  آغوشمرا در  اهلل گوید: رسولمی $ابن عباس

 .3«یا عمل به آنقرآن است  ،مراد از حکمت در اینجا

دگی بر آن ایسرتا  ،ای را یاد کندآیه چهانشود که چناهلل متعال و پذیرش آن وقتی حاصل می خضوع داشتن در مقابل کالم ،منبرای مؤ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ فرمایرد:  مری  اهلل عزوجرل   .کرده و از حد و مرز آن تجاوز نکند

ها افتند، قلبشان به ترس افتاده و وقتی آیات وی برای آنیاد اهلل می)مؤمنان فقط کسانی هستند که وقتی به [٩األنفال: ] چڄ  ڄ   

وقتی به او گفته شود:  ،هرگاه که بخواهد مرتکب ظلمی شود»باره گفته است: این در /دیعس فزاید(،اها میشود بر ایمان آنتالوت می

 .7«هراسدمی شخودداری کرده و قلب تقوا پیشه کن! از آن عملمتعال از اهلل 

 باشد:میاز قرآن  بیشترین دوری ،به قرآننکردن عمل 

)و رسول گوید: پروردگارا، حقا کره قروم    [١٠الفرقان: ] چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  چ  فرماید:می تعالی اهلل

 .من این قرآن را رها کردند(

قرائت را آن کهآندوم: دوری از عمل به آن و رعایت حالل و حرامش و »گوید: می ،داردمیبیان را آنوقتی انواع دوری از قر /ابن قیم

اعتقاد به مفیرد  ، و چه در اصول دین و چه در فروع ؛آنبا خواستن از آن و حکم کردن سوم: دوری از حکم  ن ایمان آورد.کند و به آ

                                                 
 .457القرآن ص  از کتاب دراسات قرآنیة از استاد محمد قط،، فصل: کیف تقرأاقتباس با تصرف  - 1
 .11/177الجامع ألحکام القرآن  - 0
 .2886؛ ترمذی 815مسلم  - 3
 .0/2الجامع ألحکام القرآن  - 4
 .3756بخاری  - 5
 .0/071الفتح  - 6
 .7/360الجامع ألحکام القرآن  - 7
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بررای بنردگان    آن احکام گویند:می .شودو علمی از آن حاصل نمی لفظی بوده و آگاهی یییک راهنما آن فقطقر کهاینو  هاآننبودن 

. چگونه چنین چیزی 1«و سیاست نیز وجود دارد هادیدگاهنیاز در  نیاز به مسائل عقلی و قیاسی دارند و این ههمرا هاآن نیست،کافی 

که به غیر )و کسی [١١المائدة: ] چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    چفرماید: میمتعال اهلل که در حالی ممکن است

 .چه اهلل نازل فرموده است حکم صادر کند، از کافران است( از آن

ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ ٱ چ فرماید: می متعالاهلل 

را گاه که اهلل از اهل کتاب پیمان گرفت که باید آن ]کتاب آسمانی[ را برای مردم بیان کنید و آن)و آن[ ٢٦٥آل عمران: ] چٿ  ٹ  

-چه به دسرت مری  به دست آوردند و چه بد است آن را پشت سر خویش انداختند و به ]جای[ آن بهایی ناچیزگاه آننهان ندارید. آن

 .2«کردندرا ترک می عمل به آن: »گویدمی مورداین در  گویدمی /مالک بن مغول آورند(،

و تردبر   6گردانید عملی برای خود را،آنپس تالوت  ؛گفته است: قرآن نازل شده است تا در آن تدبر و به آن عمل شود /حسن بصری

آن ضایع  گیرد و حدود و قوانینمیحروفش انجام  که قرائتِاست  گونه، قسم به اهلل متعال اینباشدو عمل به آن میتبعیت  ،در آیاتش

قسم به  باید گفت:که در حالی ،جای نگذاشتمرا آناز  یک حرفگوید: تمام قرآن را قرائت کردم و حتی که فردی میییگردد؛ تا جامی

خواهرد  کره مری  کسری . 5اثری بر وی نگذاشته اسرت  ،زیرا قرآن نه در اخالق و نه در عمل ؛انداخته استجای را آنتمامی متعال، اهلل 

دیدند و پروردگارشان را در قرآن می هایلتحقیقتا کسانی قبل از شما بودند که رسا ،4باید خود را با قرآن بسنجد د،خودش را بشناس

 .3دگرفتنبه کار میرا آنشب در آن تدبر کرده و روز 

گناهان را قبیحانه مرتکرب   خودداری نکند، از منهیاتش و ها سودی نبرداز آن ،دبرسعلوم قرآن  به وی که کسی»گفته است:  /قرطبی

ست و به سود تو یقرآن دلیل»فرموده است:  . رسول اهللشودوی و دشمنی برای او می به زیانقرآن دلیلی  ها را افشا کند،آنو  دوش

 .1(7«تو به زیانیا 

 علم و عمل بود: ،هدایت در سل 

ابری ابرن   ابن مسعود و  ،عثمان ، یعنیاز سه نفر از بزرگترین صحابه /عبدالرحمن سلمی ،بود؛ تابعی بزرگوار این راه و روش صحابه

که در  چهآند تا هر رفتنفرمود و از آن ده آیه سراغ ده آیه بعدی نمیئت میاقر هاآنده آیه برای  رسول اهلل»کند: روایت می کعب

 .9«جا آموختیمیک طوربهما قرآن و عمل کردن را  گفتند:آنان می ،گرفتندول در مورد عمل آمده بود، یاد میده آیه ا

                                                 
 .187الفوائد ص  - 1
 .1051، رقم 725جامع البیان العلم، ص  - 0

 .77: اقتضاء العلم و العمل، ص نگا، آمده است، و از فضیل عیاض نیز نقل شده است 121به مانند آن در تلبیس ابلیس از ابن جوزی ص  ؛ و1/481مدارج السالکین،  - 3
 .177ائل القرآن شماره ؛ و فریابی در فض70؛ و ابن نصر در قیام اللیل ص 11؛ و کتاب البدع و الحوادث 074، و الزهد از ابن مبارک ص 82أخالق حملة القرآن از آجری ص  - 4
 .13، و الزهد از ابن مبارک ص 02أخالق حملة القرآن از آجری  - 8
 .40التبیان النووی ص  - 7
 .544؛ ابن حبان 1/40؛ بیهقی 052؛ ابن ماجه 3817؛ ترمذی 1/177؛ دارمی 343، 8/340؛ أحمد 003مسلم  - 7

 .1/0الجامع ألحکام القرآن،  - 5
 .50، 1/72، نسبت داده شده است به کتاب أبی عمرو الدانی )البیان(، و طبری 1/31رآن، الجامع ألحکام الق - 1
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نشست که صرفا ها با قرآن نمیکرد؛ هیچ کس از آن، قرائت نمیبه نیت متاع و کاالئو به نیت اطالع و فرهنگ فقط قرآن را  صحابه

ی آن درونشان را پر آوری قضایای علمی و فقهی صرف نبودند که به وسیلهد و فقط مشغول جمعزی کند و به آن عمل ننمایعلم اندو

 برا او ست که یکسانرفتند که به سمت امر اهلل متعال بروند؛ امری که مختص خود او و ه فقط به این منظور به  سمت قرآن میبلک ؛کنند

عملری  را آن ش،روند که به محرض شرنیدن  به طرف امری می ؛کنداش را زنده میاست که او و جامعه کنند و مختص حیاتیزندگی می

کند. قرآن برای این نیامده ، به آن عمل میشنیدنفرمانده است که به مجرد  در پی دستور گ،که سرباز در میدان جن گونههمان ،سازند

بلکره فقرط     ؛دنباشر مامی این موارد از محتویات آن گرچه که ت .ب قصه و تاریخکتا یاو ادبی و  هنریکتاب  یاعقلی باشد کاالی که 

 .1آمده است تا راه و روشی برای حیات باشد(

 نفس از حیث عمل به قرآن: یمحاسبه

 .2«خواندتفکر در خیر، به عمل کردن به آن خیر فرامی»گوید: این راه را روشن کرده و می $عباسابن

ڳ  ڳ   ڳ  چ فرمایرد:  تعالی وجود ندارد که مری سبحانه ای در قرآن، برای من شدیدتر از این سخن اهلل یهآ»گفته است:  /سفیان

. تورات و انجیل را برپا دارید( وقتیای نیستید تا بر ذره !بگو ای هل کتاب) [٨٦المائدة: ] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

 .6«باشدو عمل کردن به آن می برپا داشتن آن: فهمیدن

گراه  آن ،یا جاهل ماندی؟ اگر بگویم: آگاه شردم  دانستی !: ای عویمرترسم که روز قیامت گفته شوداز آن می»گفته است:  دردا ابو

آیا به اوامر آن  و گفته شود: ها استناد شودبه واجب بودن آن کهآن جزبهنهی کرده باشد  ماند که به چیزی امر و یا از چیزیای نمیآیه

و  شرود تررل نمری  نفسی که کن رساند وبرم از علمی که سود نمیپناه میمتعال های آن خودداری کردی؟ به اهلل ؟ آیا از نهیعمل کردی

 .5«دگردکه مستجاب نمی ییدعا

و چگونره قراری نفسرش را     چگونه باید باشدمتعال پذیرفتن دعوت اهلل  کهاینو متعال خضوع قلب در برابر کالم اهلل مرد در  /آجری

قاری  یدربارهدهد و ، توضیحاتی میکه بترسد و خضوع پیدا کند و ذلیل شود درخواستی داشته باشدهد و از آن  دمورد محاسبه قرار 

 اواز غیرر   متعرال،  است که چه زمانی توسرط اهلل آن آن قر از قرائت شقصد ،نگرد تا نفسی با ادب داشته باشدبه قرآن می»گوید: می

-می راستگویانشوم؟ چه زمان از ن میشوم؟ چه وقت از صابران میشوم؟ چه زمان از خاشعاوقت از متقیان می گردم؟ چهنیاز میبی

شوم؟ چه موقع در برابر دنیا زهد پیدا زمان از امیدواران می ترسند؟ چهی الهی میهاشوم که از عقوبتمیگردم؟ چه وقت از از کسانی 

سوی من گسیل بسیاری که به کنم؟ چه زمانی متوجه نعمتهایود؟ چه وقت از گناهان توبه میشآخرت می بهکنم؟ چه موقع رغبتم می

م؟ چه ورزهلل به من خطاب شده است، تعقل میآورم؟ چه وقت در چیزی که از طرف اجا میهرا ب هاآنشوم؟ چه وقت شکر است، می

ق جهراد در  چنان که حر دهم؟ چه وقت آنا بر هوای آن برتری مینفس خود ر فهمم؟ چه زمانیمی ،کنمچه را که تالوت میزمانی آن

کنم؟ چه وقع شهوت خرود را  کنم؟ چه موقع نگاه خود را ]از نامحرم[ کوتاه میکنم؟ چه وقت زبانم را حفظ میراه اهلل است، جهاد می

                                                 
 .18، 14معالم فی الطریق  - 1
 .018مفتاح الدار السعادة ص  - 0

 .121کتاب البدع و الحوادث ص  - 3
، و خطی، بغردادی در اقتضراء العلرم    1024، 1201(، و جامع بیان العلم 1/50ارمی در سننش )، و اول آن را د1/013؛ و از او ابو نعیم در الحلیة 0/78عبداهلل أحمد در زوائد الزهد  - 4
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شوم؟ از خودم می ییچه زمان مشغول عیب جوکنم؟ باشد، از وی شرم میچنان که حقِ شرم کردن از اهلل میکنم؟ چه موقع آنمی مهار

قت برای معراد و  دهم؟ چه ونفس خود را مورد محاسبه قرار می کنم؟ چه زمانه در کارم وجود دارد را اصالح میچه موقع فسادی ک

-قرآن پنرد مری   هایشوم؟ چه زمان از سرزنششوم؟ چه زمان به اهلل مطمئن میکنم؟ چه موقع از اهلل راضی میتوشه جمع می آخرتم

-ه او دوست میا دوست دارم کرکنم؟ چه موقع چیزی گیرم؟ چه زمانی به ذکر آن مشغول شده و چیزهای دیگر را از یادم خارج می

وقت عمل خرود را   هچکنم؟ ورزم که او نسبت به آن بغض دارد؟ چه زمان برای اهلل خیرخواهی میدارد؟ چه موقع به چیزی بغض می

روز اجل من برایم معلوم نیست چره زمران از روز مررگم    که در حالیکنم؟ ؟ چه موقع آرزوی خود را کوتاه میکنمبرای او خالص می

کنم؟ چه موقع در خلوت خود به پروردگارم همیت آن فکر میکنم؟ چه وقت به مرگ و شدت اترسم؟ چه زمان قبر خود را آباد میمی

کرنم؟ و  از آن بر حذر داشته است، دوری میپرورگارم مرا  چهآنکنم؟ چه وقت از میه زمان درباره منقلب شدنم فکر کنم؟ چفکر می

 .1«چه زمان...

 هویداقرآن در اخالق و منش وی  و  وقار باشدباو  آرامشایسته است که »گوید: خواند، میقرآن میکه کسیحال  یدرباره /ابن مفل 

مسرتحق ایرن    ،باشری  گونهایننهی شده است بشوی؛ اگر  ر آنمرتکب مسائلی که اد و باش اتکه قرآن در خانه ترسماین میاز  شود؛

بزرگ و  پشت سر خویش انداختند(؛ دوریرا آن گاه)آن [٢٦٥آل عمران: ] چڀ  ڀ  ٺ  چ شوی: میکالم سبحانه و تعالی 

سربحانه  اهلل اوامرر  کوتاهی در  ،این دوریتنها علت ! متعال قسم به اهلل ؛با چیزهای کوچک شروع شد ،اهل یهود از کالم حق گمراهی

 شرکیبایی بی نکردن به حقوق گوناگون،عمل  ،ت برای فهمیدن آنوسکعدم رعایت ادب هنگام تالوت قرآن و عدم  ماننداست: تعالی 

ۈئ    ۈئ  چ ت: اسر  اهلل تعرالی  یبرای تسلیم شدن، این گفته تدلیل بیداری .و تسلیم شدن در هنگام مصیبت شهنگام سنگینی تکالیفبه

آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه ) [١١فصلت: ] چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  چ  [ ١الحدید:] چ ېئ  ېئ  ېئ

بررای   کره  بردان دهد ... م و خشوع ندارم و صداهای دیگر آزارم میشوحوصله میهنگام شنیدن قرآن بییی: گومیچیز آگاه است؟(. 

رفتن به مسجد  چرادانی می؛ گمراه شوی ،هاواسطه تحریک احساسات توسط مطالب منظوم و آهنگهحق باید سختی کشید و نباید ب

کره در  زمرانی  گونه یاد کنی.آخرت را با نگاهی عبرت کهتو واجب شده است؟ برای تجسم خوف و ترس جهنم و ایندر تاریکی رای 

محافظرت   هایشان بره سربب پیرروی از پیرامبر    د و از خانوادهکننمیرا ختم هایشان قرآن مورد مردمانی صحبت کردی که در خانه

 ،شرنود این سخن را میکه کسیخوش به حال  ،مسجد رفت تنهایی، بهبدون چراغ و به ،جدا شد &که از بستر عایشهند؛ زمانینمایمی

-ای کره از دل پس امید و آرزو برای لحظهشود. مشغول قرائت قرآن در نماز می ،برد و با تدبر و تفکرش پناه میاانهای از خبه گوشه

 .2«ای استهای ریا به دور باشد و آن لحظه چه خوش لحظهها و پلیدیمشغولی

 متعال! تو آرزوی من گوید: قسم به اهللشود و میطور ناگهانی با چیزی متعجب میراستی گاهی مؤمن بهبه»گفته است:  /حسن بصری

. آن مرانعی باشرد   من و تو ای کاش بین !بیزارم بیزارم ،ای بین من و تو نیسترابطهمتعال! م به اهلل ولی قس ،باشیو از نیازهای من می

 سروی به! ان شا  اهلل هرگز متعال قسم به اهلل ،خواهمرا نمیآنگوید: من گردد و با خود میه نفسش بازمیگردانده و ب ارزشبیرا  چیز

و هالکتشران   هرا آنهستند که قرآن آنان را در قید و بند خود قرار داده است و مانعی برین   ن کسانیؤمنام :گردم. باید گفتآن بر نمی

                                                 
 .41أخالق حملة القرآن ص  - 0
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برسد. متعال اهلل  دیداربه که اینشود تا باشد، چیزی موجب آسایش او نمیآزادی خویش میدرپی من در دنیا اسیر بوده و ؤباشد؛ ممی

 .1«شودبازخواست می ،گذردزبان و جوارحش میوش و چشم و گتمامی مسائلی که در  یدربارهکه داند می

 درجه چهارم: استخراج حِکمَتها و استنباط حُکمها:

 منزلت این درجه:

 باشد:می آگاهیو  از ملزومات علم -1

 ،بیراموزد  یاد گرفتره و را آن  از راه صحی  ،بدانندرا آنتفسیر  ،را استخراج کردهمتعال معانی کالم اهلل  بایدعلما  »گوید: می /ابن کثیر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ فرمایرد:  که اهلل تعالی مری  گونههمان

گاه که اهلل از اهل کتاب پیمان گرفت که باید آن ]کتاب آسمانی[ را بررای مرردم   )و آن [٢٦٥آل عمران: ] چٿ  ٿ  ٹ    ٿٺ    ٿ

دست چه بهدست آوردند و چه بد است آنت سر خویش انداختند و به جای آن بهایی ناچیز بهرا پشگاه آنبیان کنید و نهان ندارید. آن

اهلل متعرال، مرورد نکروهش قررار داده      گردانی از کتاباز ما را به علت روی پیش اهل کتابِ ،تعالیسبحانه اهلل  بینیم کهآورند(؛ میمی

را اهلل  چره که آن وخود را مکل  بدانیم به نیستی بسپاریم نکوهش کرده است،الی تعسبحانه را که اهلل  چهباید آن مسلمانان و ما است.

 .2«به انجام برسانیمرا آن و فهمیدن و فهماندنکتابش و آموزش ی اعم از یادگیر متعال به ما امر فرموده،

 کند:را به کمال و نور بصیرت هدایت میقلب  -2

 رساند.حقایق ایمان را در قلب به ثمر می -6

د. شرخص آگراه، از   رساننن و احسان را در قلب به ثمر میاتذکر و تفکر دو منبعی هستند که معارف و حقایق ایم»گوید: می /قیمابن 

ایرن   دارد،شخصی که قلبی روشن که باید دانست  شود،ی دانا باز میکه قفل قلبش به لذت گشایندهگردد جز اینتذکر به تفکر بر نمی

و وقتری   دهرد ؛ این قلب اوست که وی را در حالت تذکر و اعتبار قرار مری آماده استها استنباط حکمت ها وعبرت کسببرای  قلب

ها در ایمان و آن ترینبلندمرتبهو متعال اهلل  آفریدگانترین کامل ،افراد گونهشود. اینوی اضافه می نوری بر نورهای شنود،آیاتی را می

 .5باشدو شناخت محض می ایمان کمال ش، و علت6«باشندبصیرت می

 های استنباط و استخراج احکام:شناخت شرط

 هنگام بیان احکام.بهداشتن نیت پاک  -1

 .هاآنشناخت مواضع و دقت نظر و توجه به  -2

 حکم.صدور دارا بودن علوم ضروری برای استنباط و  -6

 گردد.اساس آن حکم صادر میبه دالیلی که براعتماد و اطمینان  -5

 عایت مقاصد و اهداف شریعت و هدف کلی قرآن در صدور فتوا و حکم شرعی.ر -4

 تفسیر و تاویل: تفاوت میان

                                                 
 .013الزهد از ابن مبارک  - 0
 .1/5ن العظیم تفسیر القرآ - 0

 .443 - 1/441مدارج السالکین،  - 3

 .0/034اإلتقان  - 4
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«. براران »بره  « الصریب »و « راه»به « الصراط»مانند تفسیر  ؛چه حقیقی و چه مجازی ای لفظ،بیان معنیعنی  تفسیر: »گویدمی /ثعلبی

همران رجروع بره مراورای لفرظ      و  گرفته شده اسرت « گشتن و گردیدن»معنای هب« األول»ی که از واژهتفسیر باطن لفظ  یعنی تاویل

یعنری  « رصد»شود: گاه است(، تفسیر این آیه به این شکل می)پروردگارت در کمین [٢١الفجر:] چک  ک  ک  چ : مانندباشد؛ می

گیرد صورت می مراقبتست که این انیمک« مرصاد»و  میعنی مراقب وی بود ،«رصدته»شود: میو وقتی گفته  مراقب و گوش به زنگ

است: اجتناب از سسرتی در مقابرل اوامرر اهلل متعرال و اجتنراب از عردم        گونهاین شولی تاویل .باشدگاه میو معادل فارسی آن کمین

 آمادگی برای انجام آن اوامر.

 ؛داردها بیان میرا برحسب ظاهر آنور کلمات و منظاست ی پیدا کردن معانی قرآن ابه معن انی گفته است: تفسیر در عرف علما،اصبه

 باشد.. تاویل بیشتر در مسائل اجمالی میواض کلمات مبهم و  اعم از

 شود: تفسیر به نقل متعلق است و تاویل به درایت.و گفته می

کره معنرای آن   طروری بره  ؛شوده میتفسیر نامید ،روشن شود و با سنت صحی  ثابت گرددمتعال در کتاب اهلل  چهآنشود: هر گفته می

آن  ابلکره بایرد بر    ؛باشد و سزاوار هیچ شخصی نیست تا با اجتهاد خود و یا هر شکل دیگری به آن تعرض کندمشخص و واض  می

ار آن ست که علمای عامرل از معرانی گفتر   چیزی از حد تجاوز کند. تاویل کهاینبیان دارد که در قبل وارد شده است نه را مفهومی آن

 متخصص هستند. در زیر و بم علوم دینکه کسانیهمان  ؛کننداط میاستنب

 ؛محتوای آیره را در برر دارد   هباشد و همان چیزی است کراساس معانی پیش و پس آن میشرح آیه ب ،اند: تاویلبغوی و کواشی گفته

 .1آیددست میاط بهفتی نداشته باشد و از طریق استنبلبا کتاب و سنت مخاکه طوریبه

 :2ها و احکاموش استنباط حِکمَتر

 ایرن اشرخاص   .پرذیرد تند، به ندرت به شکل صحی  صورت میاهل علم هسکه کسانیبرای  جزبهگفته است: اعتبار از قرآن  /شاطبی

ه در و اخالق خود را با حدودی ک شوندخارج نمی از حدودش که هنگام عمل  گونههمان ،شونداز حدود آن خارج نمی ،هنگام اعتبار

 /سریوطی  .6«شوددرهای فهم دیگری باز می، موازی با احکام قرآن هاآندهند؛ در واقع باید گفت: برای میشکل  ،آن بیان شده است

 .5«اعم از عمل و زهد ؛کندفراهم میرا آن است که موجبات ییانجام کارها کسب آن،راه »گفته است: 

 .4«از اندیشه ،ک بگیرید و برای استنباطاز سکوت کم ،برای سخن گفتن»گفته است:  /شافعی

در  چره انچن»گوید: باشد، میکه زبان از بیان آن عاجز می ییهایینکات ریز و راهنما ،اشارات ،هادرباره استنباط از حِکمَت /ابن قیم

در  کنری، هرم مقایسره    ا برا رمشرابه  مسائل  نیک بنگری، شو هشدارهای هاهو اشار یلفظ هایراهنمایی به ،تامل کنی شایسته ،ایآیه

                                                 
 .0/001: نگا - 1
؛ البرهران از زرکشری   118؛ التبیران از نرووی ص   10، 1/73آمده است؛ تفسیر طبرری   13/373: مقدمة فی أصول التفسیر از شیخ اإلسالم و آن در الفتاوی نگابرای بیان راه تفسیر  - 0

 .0/4؛ و جامع األصول 13، و مقدمة تفسیر ابن کثیر ص 0/321از سیوطی  ؛ اإلتقان0/174

 .3/541الموافقات:  - 3
 .0/031اإلتقان  - 4

 .018مفتاح دار السعادة ص  - 8
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-تمامی معانی را فهمیده نمایی،تامل نموده را به هم متصل  شانظاهر و باطنمتعال و در چیزهای مشابهی که اهلل  نماییمبهمات اعتبار 

 .1«ای

بردان کره    ،دآیات کریم بر چه چیزی داللرت دار که فهمیدی  ،باشندعانی کلماتی که گویای مطالب میاز م چهانچن»گوید: می /سعدی

کنند؛ چون هر چیزی که چه این معانی به آن نیاز دارند و شروط و مقتضیاتشان، همواره از حکم پیروی میو آن 2های این معانیالزمه

شود، آن چیز پیرو خبر است و هر چیزی که حکم بدان نیاز دارد، آن چیز پیرو حکم است. پس حذف متعلرق  خبر بدون آن تمام نمی

متعلق فعل، داللت بر عمومیت معنای لفظ دارد؛ این عمومیت بخشی به معنای لفظ، از مهمترین فوائد حذف متعلق در متون مفعول و یا 

 باشدتفسیر می قواعدسودمندترین از این  6«کند، جایز نیست.اش بر آن داللت نمیی حالیهچه سیاق لفظ و قرینهباشد و حذف آنمی

-عالم به همه چیرز مری   ،برای هدایت و رحمت نازل فرموده استرا که آنکسیدارد؛ نیاز  ،یت درستو به قوت فکر و حُسن تدبر و ن

چه که از لحاظ تقدم و تأخر معنایی را در برر  شود و آنچه معنای قرآن شاملش میها علم دارد و نیز به آنکه به درون سینهباشد، آن

 اند.اجماع کرده متعالقواعدی برای صدور حکم از کالم اهلل  ها وبه همین دلیل علما  بر وجود الزمهگیرد؛ می

-قرآن حق است و نیاز حق نیز حق مید؛ یمعانی شوبررسی هنری نیکو و پایدار در صاحب تا  و پیوسته انجام دهیدرا بیشتر  کاراین 

در قرآن  ،5به او توفیق و نور عطا فرمایدل متعادر این راه موفق شود و اهلل که کسیکه گریزی از آن وجود ندارد؛  ستباشد و آن حقی

 .4«شودگشوده می ،عالی یو معارف آشکار و اخالق انسانی و آداب کریمه علوم پرسود هایوازهدربرایش 

ژ  ژ  چ فرماید: میکه اهلل تعالی  گونههمان .باشدمیتر مهم شاست که برای ییدر چیزها قاریاعتبار ، های استنباطروشجمله از 

)داستان آنان که ]حکم[ تورات برر آنران تکلیر  شرد، سرپس       [١الجمعة: ] چ گ     گ  گ    ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک

ولری   ،های گذشته آمده استقوم یدرباره کند(؛ این مثالهایی چند حمل میرعایتش نکردند، مانند داستان درازگوشی است که کتاب

اسرت کره در پری    این هشداری از طرف اهلل  تعالی بررای کسری   »گوید: باره میدر این نیز /قرطبی .باشدمی ینیز هشدار قاریبرای 

در مورد  مسأله. این 3«در حق او نیز مصداق پیدا کند ،آمده است گذشته اقوامکه در حق  نکوهشیآن بسا چه ؛باشدیادگیری قرآن می

 .کنددق نیز ص هاتمامی امت ها و ناسپاسیستم

)پرس   [١١غافر: ] چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ چ : فرمایدمیسبحانه تعالی اهلل 

؛ ی اهلل حق است و برای گناهت طلب بخشش کن و پروردگارت را شامگاهان و صبحگاهان تسبی  و تحمید گروی( صبر کن که وعده

                                                 
 .148التبیان در أقسام القرآن ص  - 1

: اتحاف ذوی البصرائر  نگاشود، بر داللت التزامی استوار گردیده، یم در علم بالغت مطرح بحث کنایه .شود: مطابقت، تضمن و التزامن به سه دسته تقسیم میداللت لف  در نزد اصولیا - 0

 ./م من القرآن الکریم از ابن عثیمین، نوع پنجاه و چهارم: )فی کنایته و تعریضه(؛ و مقدمة )أحکا0/71، از نملة و اإلتقان از سیوطی 1/013بشرح روضة الناظر، 

، و 71ألة الحذف المیدانی به تفصیل بیان داشته است در کتاب )قواعد التدبر( در قاعده دهم )حول البحث عن المحراذیف اإلیجراز( ص   ، و بیان را در مس81تیسیر الکریم الرحمن ص  - 3

 واگذار کرده است به کتاب العز بن عبدالسالم: )اإلشارة إلی اإلیجاز فی بعض أنواع المجاز(، باب اول.

( و )طریرق الهجررتین( و   مشهور است و در بسیاری از کت، خود به آن اشاره دارد، از آنها )التبیان فی أقسام القرآن( و )بدائع التفسیر( و )مفتاح الردار السرعادة   /أله ابن قیمبه این مس - 4

 )مدارج السالکین(.
 .733سوره غافر ص  7تفسیرش آیه  نگای زده است، و ، و برای این قاعده مثالهای زیاد05: )القواعد الحسان لتفسیر القرآن(، قاعده یازدهم ص نگا - 8
 .15/14الجامع ألحکام القرآن  - 7
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-در تفسیر ایرن آیره مری    /کثیرابن .باشدسزاوارتر میمطمئناً در حق اشخاص دیگر  ،صورت گرفته است وقتی این خطاب به پیامبر

 .1«باشدتحریک امت برای استغفار می آیهاین »گوید: 

است تا وقتری  شده به ما امر  در این سوره»اند: گفته آن بزرگواران ؛باشدالنصر می یسوره یدرباره مثال دیگر سخن بعضی صحابه

ولری   ،باشرد مری  خطاب سوره به پیامبر ،2«آمرزش بخواهیمکنیم و از او  وی را شکر و ستایش ،ما را یاری فرمود و پیروز گردانید

 .استمربوط به تمامی امت 

این سروره،  »النصر گفته است:  یدر مورد سوره که ابن عباس گونههمان .باشدشناخت موضوع سوره می ،مبادی استنباطجمله از 

 مسائلی که در آن اشاراتی آمرده،  جا تاویل در قرآن در مورددر این»ت: گفته اس /. ابن حجر6«باشدبه وی می رسول اهلل تخبر فو

گوید: یرا در  می علیرو این در علم ثبت شده است؛ از هاآنفقط برای کسانی است که پایداری  اجازه داده شده است. و این اجازه

 .5«فهمی از قرآن به وی داده باشدمتعال اهلل  مورد کسی صادق است که

رتباط برقرار ا»گفته است:  /زرکشی باشد.مینگریستن به ارتباط کلمات آیه و یا ارتباط بین آیات یک سوره  ،مبادی استنباطدیگر از 

 .4«گرددسد و منظور گوینده با آن مشخص میرباشد که عقل با آن به نتیجه میکردن، علمی شری  می

 .3باشدالفاظ آیات می الف بینتشابه و اخت یحالتها نگریستن به ،شودز جمله مسائلی که به استنباط مربوط میا

 

                                                 
 .4/57تفسیر ابن کثیر  - 1

 .182، 147ی این سوره نیز آمده است در ص های آنها درباره؛ و ذکر گفته3381؛ ترمذی 4172بخاری  - 0

 .4172؛ مسلم 4171بخاری  - 3

 .5/737الفتح  - 4

 .0/135. و نگاه شود النوع الثانی و الستون: فی مناسبة اآلیات و السور از کتاب اإلتقان سیوطی 1/71علوم القرآن، النوع الثانی: معرفة المناسبات بیت اآلیات  البرهان فی - 8

 .1/148از کتاب البرهان از زرکشی  ، و النوع الخامس: علم المتشابه0/147: تانوع الثالث و الستون: در آیات متشابه از کتاب اإلتقان از سیوطی نگا - 7
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 3مبحث 

 با قرآن: قاری یرابطه

 

 وضی  آن به این شرح است:باشد؛ که تمی بعد زندگی کردن با آن و بعد زبان ،دهدبا قرآن را شکل می قاری یاز مواردی که رابطه

 با قرآن: بعد زندگی و همنشینی

اصرد قررآن   به مقآسانی بهتوضیحات کوتاه و تفسیر کلماتی محدود نیاز دارد و فقط به  برای فهم آن ،ندکمیانسانی که با قرآن زندگی 

بسرا  چه نیاز به توضی  و باز کردن مسائل دارد و ،است. ولی شخصی که از قرآن دور است حابهص تحال ،مثال بارز آن ؛بردپی می

پرسش بدون راهنما و  ،کندست که در سرزمین خود گشت و گذار میمانند کسی ،مسائل واضحی که برای او مبهم است. مثال نفر اول

رساند. امرا  او را به هدفش میبه آسانی  ،کوچکی یاشارهکند و شاید راه خود را پیدا می به هر جا که بخواهد برود ،از اشخاص دیگر

برا وجرود   بسرا  چه باشد وراهنما هم برای او کافی نمیی حتی تابلوهاکه طوریاست به غریب نفر دوم مانند کسی است که در مکانی

 نزد او پنهان باشد. ،به هدفش نزدیک استکه در حالیبه دفعات راه را اشتباه رود و ، ر از دیگراناسواالت بسی

گمران در ایرن ]موضروع[ بررای     )بری  [١٥ق: ] چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : فرمایدمیاهلل تعالی 

 ها،اناز انسبرخی گوید: می /ابن قیم که گواه ]حقانیت وحی[ باشد ]و به آن[ گوش بسپارد، پندی است(؛که قلبی دارد و در حالیکسی

وی را به صحت و حرق برودنِ    ،قلب و عقل او ،کندکند و با فکرش پردازش میو وقتی با قلبش تعمق می ندزنده و هوشیار دار قلبی

 ،افزایدبه قلبش نوری بر نور فطرت وی می دهد گواهی داده و ورود قرآنچه قرآن به آن خبر میقلبش به آن ،کنندمی ییقرآن راهنما

)و  [٨سبب::  ] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ شروند:  توصی  می گونهکسانی هستند که ایناین اشخاص 

و این نور  [١١النور: ]  چ وئ  وئ  ۇئچ و همچنین:  بینند(،فرستاده شده، حق می چه را که از سوی پروردگارت به تودانش یافتگان آن

در معرانی   چره آنقلربش و   میان محفوظاتباشد. می هوشیاراین شخص کسی است که دارای قلب زنده و  ،فطرت است بر نور وحی

قلبی  هااناز انس برخیکند. از درون قلب قرائت میرا آن و یابدمی شقلب هاینگاشتهمانند را هآن را جمع کرده و مسائل ،قرآن است

بیاندازد؛ زنده بودن قلب و نور آن و پاک بودن فطرتشان  ییکه بین حق و باطل جدا خواهندمیو شاهدی  هوشیار ندارندکامالً زنده و 

را گوش داده و با قلبشان متعال  المِ اهللاین افراد این است که کراه هدایت رسد؛ نمی ،باشندمی هوشیاردارای قلب زنده و که کسانیبه 

 .1«حق است خواهند دانست که قرآنگونه این بیاندیشند؛در آن تامل کنند و در معانی آن 

 بُعد زبان:

های لفظی قررآن  ییپیدا کردن راهنما است،بسیار در تعامل  هاآنداند و در مکالماتش با های قرآن را میکه زبان عربی و اسلوبکسی

مشکالت  ،داندکه زبان عربی را به خوبی نمیکسی. ولی آسان استبرای وی  ،رک هدف آیات و نزدیک شدن به معنی و منظور آیهو د

گراهی  باشرد و  آشنا میآن برایش ناقری از الفاظ بسیارشود و به قرآن نزدیک نمی، زیادی خواهد داشت؛ او بدون تفسیر و یا ترجمه

یا معانی  کند،یا برای گنجاندن یک لفظ محذوف در متن، بسیار تالش می ،کندمیاول و آخر آن رجوع  به کرات بهبرای فهم جمالت، 

                                                 
 .1/400مدارج السالکین  نگا، 8اختصاری از کتاب الفوائد ص  - 1
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 ،و ذهن او وجود ندارد هیچ ارتباطی بین آن معانیکه در حالی ،کند خود را به معنای حقیقی آن نزدیک کندیابد که سعی میزیادی می

 .1یندبتواند بده نمیآن معانی عظیم را جز به شکل مرواریدهای پراکن

 ،«مانند تصاویری است که بر سرنگ نقرش بسرته اسرت     ،علمی که در کودکی کسب شود»مانند این مثال است:  ،اول شخصوضعیت 

د. ولری وضرعیت   کنر وی را هراسران نمری   ،کنندها دنبال میمعانی مفردات و یا تصری  علم و یا هدفی که مثال ،مقصود را درک کرده

شود؟ کودک بودن چه زمانی است؟ پرسد علم چیست؟ چگونه علم در کودکی کسب میمی ،دوری از زبان عربی به علت ،دوم شخص

آموزد ماننرد بقرای   بقای علمی که انسان در کودکی می باید گفت: گونهایناو  یدرباره نقش چیست؟ چرا سنگ مثال زده شده است؟

شود که مردت  . دوری او از زبان عربی باعث میاست نو چیزی مانند آ ردن چیزی زیبا در سنگی سختان حک ککه هم ،نقش است

دست را به تواند فهم و درکیهمه، نمیو با این  آید، به متن بچسباندالفاظی را که به تصورش میو  گذراندبزیادی را در ترجمه کلمات 

 کند.آورد که نفر اول کسب می

 اهمیت دانستن زبان عربی برای تدبر در قرآن:

تفسیر قررآن چهرار   »گوید: می $عباسابن رواز این .شودبا زبان عربی شناخته می ،بزرگی از معانی کلمات قرآن و ترکیبات آنخش ب

تواند خاطر جهل خود نمیهتفسیری است که کسی در برابر آن ب دیگری فهمد،کالمش میرا فرد عرب از روی ز آنوجه دارد: قسمتی ا

 .2«داندمیرا متعال آن و تفسیری که فقط اهلل دانندرا میآن سیری است که علما تف و دیگری ،عذر بیاورد

. سرل ، گفترار   باشرد مری  ییفرض کفرا  ،زبان عربیو یاددهی یادگیری که واض  است »گفته است:  /شیخ االسالم ابن تیمیةرو این از

واجب و یا مستحب که قوانین عربی را حفظ کنیم و زبان خود را  البته امری ؛و به ما نیز امر شده است ،دادندکودکان خود را تربیت می

 .6«شودراه فهم قرآن و سنت حفظ میصورت است که در این .روی در آن اصالح کنیمدر برابر کج

 .5«باشدشود که همان شریعت میباشد؛ زیرا توسط آن معانی حفظ میشریعت می اصلی از اصول ،اعراب قرآن»گفته است:  /ابن عطیة

تا گواهی دهرد کره    بیاموزد برساند، آن را جا که زبان عربی او را به قدرت فهمواجب است تا آن بر هر مسلمان»گفته است:  /شافعی

 ،کنرد ای از علم که فرراهم مری  تالوت کند و هر توشهبا آن ست، قرآن را وا یباشد و محمد بنده و فرستادهجز اهلل نمی معبود بر حقی

را برر آن نرازل    ست که اهلل متعال، ختم پیامبری خود را بر آن قرار داده و آخرین کتاب خرویش ود. آن علم به زبانیر شبرای وی خی

 .4«فرموده است

که زبان به کسی»گفته است:  /مالک ،باشدای الزم برای کسی است که خواهان تفسیر قرآن میبه همین دلیل شناخت زبان عربی وسیله

 .3«قرار داده است عبرتی برای دیگرانرا آن وی با اشتباهاتش کهآن جزبه ؛نشده استمتعال هاد تفسیر کتاب اهلل پیشنداند، عربی نمی

                                                 
 .17، 1، و کتاب: قواعد التدبر األمثل لکتاب اهلل عزوجل از میدانی قاعده اول و دوم ص 1ص  /دئ أساسیة لفهم القرآن از مودودیکتاب: مبا نگا - 1
 0/005؛ اإلتقران  0/174؛ و برهان زرکشی 118: مقدمة فی أصول التفسیر از شیخ اإلسالم ص نگا، و 13-73دارد ص و هدف را از کل جهات بیان می، 71، األثر رقم 1/78طبری  - 0

– 035 ،321. 

 .03/080الفتاوی،  - 3

همانرا شرعر    ؛چنانچه از غری، قرآن از من پرسیدید جواب آن را در شعر پیردا کنیرد  دارد: )اهلل قول ابن عباس رضی اهلل عنمها را بیان می، و قرطبی رحمه1/04الجامع ألحکام القرآن  - 4

 .1/185دارد، و سیوطی رحمه اهلل روایت کامل ابن عباس را در اإلتقان آورده است هایی از تفسیر الفاظ قرآن با استفاده از شعر را بیان می( سپس نمونهیوان عرب استد
 .41الرسالة ص  - 8
 .0/001 اإلتقان - 7
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زیرا رسول با  ؛زبان عربی مورد نیاز مسلمانان است»گفته است:  ،آموزدن عربی میزباکه کسیهدف  یدرباره /شیخ االسالم ابن تیمیة

ی گانره عررب در دوره  شعرای هفت –شاعران معلقات سبع  یبه منزله ،این اصل روی برگردانند ب ازاعراو اگر  آن سخن گفته است

 تدوین شو اصول معیّنفنون آن  ،که قواعد زبان عربی باید یاد گرفته شده ؛ واض  است1«مانند هیزم جهنم ،گردندمی -جاهلی بودند 

بدون تحقق بخشیدن به که کسید؛ باشمیبه آن و علوم مربوط  و رسول اهلل مفاهیم کالم اهلل عزوجل برای درک  ابزار این تنهاگردد؛ 

 را تل  کرده است.و دیگران ش خوی مطمئناً عمر ،عمل خود را زیاد کند یدامنه ،کوشش و تعمقو بدون  ،این امر

 برای چه به تفسیر قرآن نیاز داریم؟

در موارد اندکی از تفسریر   آناناز قرآن چه بوده است!  یم که سِرّ فهمِ صحابهفهممیخوبی زبان، به دو بُعد زندگی و با در نظر داشتن

 همرانطور کره اهلل سربحانه و تعرالی      ؛خوبی نیاز بزرگ خود را به تفسیر کامل آیات قرآن کریم درک کنیمباید به ماکردند؛ استفاده نمی

و به زبان عربی روشن اسرت(   [)و این ]قرآن [٢٠١حل: الن] چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ : فرمایدتوصی  می گونهاینکالم خود را 

الزخبرف:  ] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ و:  )بلکه آن آیات روشن است(، [١٢العنکبوت: ] چگ  گ      گ  ڳ  چ نیز: 

اسرت. دوری از  را آسران فرمروده   شران  بیران و فهم  راآنو مانند این موارد که احکام  )ما قرآن را عربی قرار دادیم تا بیاندیشید(، [١

 کند.را به تفسیر قرآن بیشتر می هاانزندگی با قرآن یا دور بودن از حیث بُعد زبان نیاز انس

ی اواژه ،نباید تصور کند کره در تفسریر   ،فهمدقرآن را نمی یتوصی  و یا معنا ،وقتی قاری است که مسألهگویای این  ،بیان شد چهآن

برای کسی است که به علرت بُعرد    ،به معانی قرآنشدن  فقط توضی  و نزدیک ،تفسیر از بلکه هدف؛ یابدو گویاتر میتر و زیباتر دقیق

 ،باشدچه که در حکم آن ی  و یا هر آنیا با سنت صح ،در مواردی که قرآن جزالبته  ،زندگی با آن و یا بُعد زبان از آن دور مانده است

 چ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆچ : باشرد مری  آیره ایرن  از  در تفسریر مجاهرد   /عیشاف سخن مسأله،. مثال صری  برای این شودمیتفسیر 

 ،د: از عررب نر گویگویند: چه افرادی؟ میمی»گفته است:  /مجاهد باشد(،ای برای تو و قومت می)و همانا آن یادآوری [١١الزخرف: ]

ن آیه از تفسیر در مقابل اسباب نزول صرف مجاهد در بیان ای»گفته است:  /شافعی«. د: از قریشنگویمیشود: از کدام عرب؟ گفته می

 .2«نظر کرده است

صرورت، سریاق   ی اضافی به قرآن، نیاز ندارد؛ در غیر ایرن اگر قاری عین حقیقت معنا یا شاهد موصوف را بداند، به افزودن یک واژه

سوی بدل و جانشینی برای آن قرآن، به کند و ازنماید و لفظی محذوف را تصور میکند، ترکیب قرآن را درک نمیقرآنی را رعایت نمی

کلمرات   ؛متررادف غیرر  ست نزدیرک ولری   کلماتی»گوید: قرآن میتفسیری  کلمات یدرباره /االسالمشیخرو این . از6گرداندروی نمی

                                                 
 .03/217الفتاوی  - 0
 .14الرسالة ص  - 0
که هریچ   شود که در آنها علومی وجود داردبدان وقتی که به کتابهای دیگران و آراء و نظرات و استداللهایشان نگاه شود، انسان متوجه میگوید: )ابن قیم رحمه اهلل از کت، کالم می - 3

گیرد، اموری وجود دارد که هیچ نفعی بررای قلر، و تزکیره انسران نردارد،      باشند، گمانهای کاذبی وجود دارد که هیچ حقی را در بر نمیاعتباری ندارند و فقط آراء و نظرات شخصی می

و بهتررین چیزهرایی کره نرزد     اند که نفع چندانی ندارد. و زیباترین علوم صحیحی وجود دارد که راه کس، آنها ناهموار و سخت است، و برای اثبات این علوم صحیح سخنان زیادی گفته

کننرد برا ایرن    شوند. متکلمان فکرر مری  خودی را دربیان الفاظ متحمل میمتکلمین است، به بهترین وجه و زیباترین شکل در قرآن وجود دارد. و متکلمان فقط فلسفه بافی و زور زدن بی

-داند که این کار متکلمان فقط برر مقردار شربهات و شرکیات مری     حالیکه انسان زیرک اگر دقت کند می برند، دراند شبهات و شکیات را در مورد دین از بین میقواعدی که وضع کرده

 .1/84، اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، دست آید(هن بل خدا حاصل نشود و از کالم متکلماافزاید و امکان ندارد که شفا، هدایت، علم، یقین از قرآن و سنت رسو
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شرود کره تمرامی    یای پیدا م، کمتر کلمهندارند برخیکم دارند و  مترادفِ ،کلمات قرآن برخی ،1شودمیمترادف در هر زبانی کم یافت 

-وقتی گفته مری  است؛قرآن  اعجازز دالیلی او این خود از نظر معنایی به هم نزدیکند فقط  و داشته باشد بر ی دیگر را درمعانی کلمه

المور  چهانچن است؛ی حرکت امعنبهتقریبی  طوربهالمور:  )روزی که آسمان سخت بلرزد(، [٢الطور: ] چۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  چ شود: 

را گسترش فعل کاربرد باشد نه بیان دقیق معانی. عرب نزدیک کردن معانی می ،هامثال گونهاینباشد. آرام و سریع می ای حرکتمعنبه

چ : فرمایدمی تعالیسبحانه اهلل  شود؛کنند، مشخص میکه بعضی حروف را جانشین بعضی دیگر میجا اشتباه کسانیاز همین 2،دهدمی

بره ترو    [گوسفندانش ]اضافه کنرد  [گفت: با درخواستِ گوسفندت تا ]آن را به [)]داود[ ٩١ص: ] چ  ھ   ھ ہ   ہ   ہ  ھ  ھ 

ایرن کلمره    :گوینرد از بررسری مری   بعدعلمای نحو بصره ولی  ؛باشدمی «با«: »الی»ی اگویند: معنمیباره ستم کرده است( آنان در این

برا گوسرفندان وی    ،که آن گوسرفند بدین معناست خواستن گوسفند گاه معنی شود، آن گونهاینچون اگر  ،مطلب را در بر ندارد یهمه

 ،«یرب ر» یزیررا در کلمره  ؛فقط نزدیک کردن معناسرت  ،«بدون شک»به  [:٩البقرة:] چ پ  پٻ   پچ  ا کردنجا باشد. معنهمراه و یک

. رساندباشد ولی شنونده را به آن نمیمی «ریب»کلمه ی امستلزم معن ،کار رودهب« شک»و اگر لفظ  اضطراب و حرکت نیز وجود دارد

 به پیدا کرردن  ،دیگردر کنار یک هاآنعبارات  آوریاشد؛ در واقع جمعبمی سودمندبسیار  ،مثالها گونهاینجمع کردن عبارات سل  در 

 .6«کندارات قرآنی کمک میمنظور عب

                                                 
 .1/084فی االلفاظ التی یظن بها الترادف و لیس منه قاعده:  ،هالل عسکری، و )اإلتقان(: )الفروق اللغویة( از ابینگای بین کلمات مترادف نزدیک برای شناخت فرقها - 1
ضمنی دارد، خصوصاً کسری کره درس   بدون شک هر واع  و معلمی نیاز به دانش بحث داللت ت»گوید: سپس می 37مثال آورده ص  8هشام حمصی در کتابش: )قبس من اإلعجاز(  - 0

   .42، ص «کندتفسیر قرآن را تدریس می
قواعد التدبر األمثل( کتاب ) ز)حول النظر فی األلفاظ المتقاربة المعنی أو المترادفة(، ا 15: قاعده نگا، و 13/341؛ و مجموع الفتاوی 80به اختصار از مقدمة فی أصول التفسیر ص  - 3

 .117از میدانی، ص 
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 مبحث هفتم

 قرآندر راههای تدبر 

 

 شقلرب  ،کنرد هیچ خطری او را تهدید نمیکه طوریبه ؛وجود دارد ییها، راهداشته باشددر قرآن  ایتدبر شایستهکه بخواهد کسیبرای 

به آرزوی  گردد و رسیدنهدفی میفرد دچار لغزش و بی ،چیند؛ بدون این روشهارا بر می و احوال قابل دستیابی نکات باریکِ معارف

د. در این مرورد  کنسودی نخواهد شد و عطش او را بر طرف نمیکه  استقدر اندک آن ،همداگر هم چیزی بف ،دشوممکن می، غیرتدبر

 .1«نکرده است کای از لذت قرآن را درذره ،تقوا و تدبر نداشته باشد ،فهم ،علمکه کسی»گفته است:  /زرکشی

 باشد:میتوضی  کامل بعضی از این روشها به شرح ذیل 

 اول: زندگی با معانی آیات:

بیشرترین   ،در تدبر قرآن صحابهرو این از باشد،های تدبر در قرآن میبزرگترین راهاز شرط تدبر در قرآن هم نباشد، این روش  اگر

کسرب  بودند. پس فهم کامل و علم صحی   ،شدچون شاهد شأن نزول و احوال آیات که در مورد خودشان نازل می»، را میبردندبهره 

با شرأن   دیدند و به نوعیرا میآن انجام داده و با چشمان خودرا خودشان آنشد که اموری نازل می ورددر مقرآن ، آیات 2«کردندمی

شران  و از قلب گرفرت جرای مری  شان قلبدر قرآن آیات کردند. می ها با آن زندگیها و ناخوشیخوشیو در  نددرگیر بودنزول آیات 

کاوی با حس کنج هاآناگر  ؛گرددآفاقی از قرآن آشکار می ،این احساسات برای. »کردمیرا سیراب معرفت و تشنگان خواست برمی

آسران   هرا آنرا برای  عمل به دینین حس،  ،شدنمی گشوده ای علم برایشاندروازهاین  ،رفتندو آموختن و آگاهی به سراغ قرآن نمی

چنرین  هم ،کررد حیاتشان را به حیات واقعی تبدیل مری آمیخته شده و  هاآنقرآن با درون  ،کردسبک میرا  شانو سنگینی تکالیف نمود

را به حرکتی در خط حیات سوق  ینگنجد؛ بلکه فقط آثار و مسائل نوی آن نمیتهانها مداد که در ذهنسوی فرهنگی پویا سوق میبه

منشرأ عمرل    طلبری کره  معرفرت قبول کند: روح را آن با این روحدارد که ارزانی میبه کسی فقط های خود را گنج ،این قرآن .دهدمی

 .6«باشد

مرواردی کره باعرث     ،اندک شده بوددر آن و اعداد و اماکن نام اشیا  بود؛  مؤمنان بعدشانو  جا که قرآن چراغی برای صحابهاز آن

ومی آن ی آیات، براساس معنری عمر  هااز حُکم عبرت گرفتن از معانی آن در نظر گرفته نشود؛ قسمتی ،نزول آیه شأن خاطرشد بهمی

 .اندکردهبیان این مسأله را  مسألهاین نیز علما   ،نزول آیه باشد شأنمختص  کهاینباشد نه می

ها[ خود براساس درک اوضاع و اند، که این ]کار آنسازاانی که بعد از پیشگامان اسالم، پرچم رسالت را برافراشتهو آگاه 5مجددان دین

صبر و سختی کشیدن و دچار بال شدن و هجرت کردن و اذیرت و آزار دیردن و جهراد    احوال و شامل دعوت و آموزش و کوشش و 

هرا  نشینی با قرآن و لذت قرائتش و فهم معانی آن و تدبر در مقاصد آن، به شکل کوششی عظیم نرزد آن کردن بود، و در عین حال هم

 ،شرد گشروده مری  به رویشان  ییدرها ،انداشتهاوضاعی که پشت سر گذ و شانعلم و صبر ،کوشش ،جهاد خاطروجود داشته است؛ به

                                                 
 .0/171البرهان  - 1
 .1/1؛ و تفسیر ابن کثیر، 18، ص شیخ االسالم ز: مقدمة فی أصول التفسیر انگا - 0
 .18معالم فی الطریق ص  - 3
 کسانی که دین را نوآوریها و بدعتها پاک می کنند.)مترجم(  - 4
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 ،کندومنی که رسالت قرآن را حمل میدارد؛ هر مپیروانشان بیان میاز زندگی پیامبران و  ییحکایتها ،اشخاص گونهاینقرآن نیز برای 

 کند.آیات زندگی میگویا در مکان نزول به شکلی زندگی خواهد کرد که  ،آیاتتدبر در نصیبی از این موارد خواهد داشت؛ با 

آخرت را بر ناپاکیهرای  گردید و تمایالت دنیوی پاک از و  گشتآخرت تمایل به م شقلب ،شد متعالبرای اهلل تنها انسان  زندگیوقتی 

از  اهرگز خود ر ،پاک شود ناگر قلبما»گوید: می بارهدر این یابد؛ عثمان بن عفانپایان میقرآن را همنشینی بی دنیایی ترجی  داد،

 .1«کراهت دارم ،من از روزی که در آن نگاهی به قرآن نداشته باشم ،بیندنیاز نمیکالم پروردگارمان بی

در  اندازها، به خود بازگردد تا ببیند آیا از آن چشمنگردبقرآن اندازهای شمو چدر هدفها  گزیند، بایدندگی با قرآن را بر میزکس هر 

اند، تفکر اندازها که پیامبران و صالحان در گذشته به آن دست یافتهدر توصی  اهلل متعال از این چشم ؟زندگی او نیز وجود دارد یا خیر

اش برا آن فرراخ   یابد و سرینه یافته ا میم دهد، شیرینی یقین، تغییری آشکار و حِکمتی تکاملاین اعمال را انجاکه کسیو و تأمل کند 

بیند که بر درونش اثرری  کرد، آیاتی را میها را درک نمییی را درک خواهد کرد که پیشتر آنیابد و معناهاگردیده، یقیینش فزونی می

 .که قابل وص  نیست ای زندگی خواهد کردگونهگذارد؛ تأثیری که پیشتر وجود نداشت، بعد از آن، با معانی قرآن بهمی

باشد. ی از جهل و مکر جاهالن، آرامش و پیروزی بر دشمنان میسوی دین اهلل متعال، رهایاندازها، دعوت مردم بهی آن چشماز جمله

سرت کره   جاکه همچون صدر اسالم با آن برخورد شود؛ اینشود مگر زمانیی آن است فهمیده نمیچنان که شایستهمطالب قرآنی آن»

در این زمان است که مطالب از  شود،هایش گشاده میها برای درک مضموننصوص قرآنی از اصالت درونی و محفوظ باز شده و قلب

شروند، در  کننده تبردیل مری  شوند، آفریدگان زنده به آفریدگان زندههایی تکرار میشود، حادثهکلماتی نوشته شده تبدیل به انرژی می

 آید.وجود میآن، حرکتی حقیقی در عالم واقعی و عالم درون به کنند، در نتیجهواقعیت زندگی حرکت می

قررآن نوشرتار   مواجره شرود؛    یدرسرت بره آن برا  را درک کرده و  نماید، سپس محیطش صدها بار مطالب قرآنی را مطالعهانسان باید 

راه پوشریده   گشاید،ها را از اذهانشان میگره دهد،می پاسخسواالت افراد سرگشته و حیران را  وحی شد، ست که بر پیامبرجدیدی

ژرفری  اطمینان خراطری  به ار باشد و دهدف ،شودها مواجه میتا در اموری که با آن گرداندیقین را به قلب بازمی نماید،روشن میرا 

 .2«قرآن وجود ندارد جزبهدر چیزی  اکنون،چه در قدیم و چه  ،این مواردمی ؛ تمادست یابد

کند و قلب را از د میبوناراحتی را نا ،بردشود که اندوه را از بین میانه برای قاری ایجاد میآگاهحالتی  ،همنشینی با آیات یتیجهندر 

د اهلل بر ع، حاصل شرد  برای عمر بن خطاب این حالت،کند؛ مثال بارز منتقل می ترتر و تصوری فراخوسیعبه عالم  رنج،عالم دنیا و 

ېئ  ىئ       چ  کررد: مری  قرائرت این آیه را بودم و او  نماز ییدر صفهای انتها کهدر حالیرا شنیدم؛  هق هق عمر»گوید: ابن شداد می

 .6«و اندوهم را با اهلل در میان نهم( [)گفت: من فقط غم ]جانکاه [٦٨یوسف: ] چىئ  ىئ   ی  ی  ی  

 :5شدندمیدوم : در نظر داشتن حالت و زمانی که آیات نازل 

به وضع و  ،مقابله با باطلگرسنه و انفاق و خوراک دادن به  ،جهد ،دعوت ،از قبیل جهاد ؛کندکه با تمامی معانی قرآن زندگی نمیکسی

و  کندمیش با الفاظ تغییر برخوردنظر و  با این معانی همراه گردد،ولی اگر  ؛شودنزدیک نمی ،هنگام نزول آیاتبه حال دعوت اسالمی

                                                 
 .4/03؛ و حیاة الصحابة 015، 1/081: الکنز نگا؛ و احمد در الزهد؛ و ابن عساکر. 50بیهقی در األسماء و الصفات ص  - 1
 .2836، ص 5الظالل ج - 2
 .140: مختصر قیام اللیل ص نگا؛ 0/170به تعلیق بخاری  - 3
 شود.)مترجم(البته این احوال و زمانها باید با حدیث صحیح به ما رسیده باشد و شایسته شأن قرآن عظیم نیست که با هر چیزی که حدیث نام دارد تفسیر  - 4
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ود؛ چره  شر گذاشت، نزدیرک مری   و صحابه به اثری که قرآن بر رسول اهللش شود و حال و وضعایجاد میپویا در ذهنش حیاتی 

در درونشران   ایافقهرای گسرترده  و  بره ارمغران آورد   ابهحی صهاقلبکه سالمتی وتسکین را برای های کوچک مکی بسیار سوره

از قررآن مسررور   برا هرر کلمره     شانیهاقلبه گریبان بودند؛ بجاهلیت دست  نیرنگبا ظلم و تهدید و  هاکه آندر حالی نمایان نمود؛

ایرن   ؛نیرز توجره داشرت    های قرآنیداستان؛ باید به افزودمیر ایمان و یقین درونشان ت هم باحتی آی ،ادگشگشت و بال و پر میمی

آنچره بره یرک     ،با آن روبرو بودنرد پیاپی ائلی که سها و ماعم از اذیت و حیله ،گذشتمیشامل مسائلی بود که بر پیامبران  هاداستان

گذشرت،  هایشان میدر قلب چهآنباید به هر  ه بود،شده گفت هاآنیامبران قبلی و پیروان پ شد، همان مسائلی بود که بهپیامبر گفته می

هنوز در مکه بودنرد و غرزوه بردر را ندیرده و در جنرگ      که در حالیشنیدند یاری الهی و حسن عاقبت را می یزیرا وعده ؛نگریست

 قادسیه شرکت نکرده بودند.

را شناخت؛ زیرا شرناخت وضرعیت زمرانی نرزول      هاهاسباب نزول بعضی آیات و سور باید آیات، مفهومو  هاییبرای شناخت راهنما

مقاصد و حِکمتها و حُکمهای آن نیاز در تر املبرای تدبر ک مسألهاند و این خاطر آن نازل شدهکه آن آیات به نگر کلیتی استابی ،آیات

بایرد  » .باشرد مری  هاآنشناخت اسباب نزول و مکی و مدنی بودن  مهمترین هدف ،باشد. در نظر گرفتن وضعیت زمانی نزول آیاتمی

 ،1«فررق گذاشرته شرود    های گوناگون،در زمان ،بندگانش ابمتعال اهلل  روش گفتگویتا  ؛یا مدنی هستند مکی آیاتمشخص شود که 

از  ،هنگرام نرزول آن آیرات   و سیرتش در رابطه با اصحاب و یا دشرمنانش در   احوال رسول از یآگاهو  نگریستن به سیاق آیات»

به انواع مختل  علوم زبان عربری همرراه    ییاگر با آشنا ویژهبه .کندیات و مفهومشان کمک میبزرگترین اموری است که به شناخت آ

 .2«باشد

ن متمرکرز  را بره آ  تو گوش ،شنیدنش متوجه آن کن را هنگام تالوت و تقلب ،خواهی از قرآن بهره ببریاگر می»گفته است:  /ابن قیم

با زبان  گوید؛ او تو راکه توسط آن با وی سخن میکسی ی،گیرکن که توسط آن مورد خطاب قرار میو حضور کسی را احساس  ،کن

 .6«دهدرسولش مورد خطاب قرار می

 باشد:مر میدلیل آن هم دو ا واست الزم  ،خواهد از قرآن علم بیاموزدکه میشناخت اسباب نزول برای کسی»گفته است:  /شاطبی

 ولی آن علم برا شرناخت اوضراع و مقتضریات کامرل و      شود؛درک می ،هیم عربیامف و قرآن 5اعجاز وزنی ،علمِ معانی و بیان با: یکم

حسرب  بسا از یک سرخن بر چه باشد؛ها، میکننده و یا تمامی آنا خطابمخاطب و ی ،سخن وضعیت خطاب شاملِ ،دگردمرزبندی می

 مانندمسائل مختلفی  ،با یک لفظ جمالت سوالی کهاین های گوناگون شود؛ یار برداشتمختل  و یا مسائل دیگیا مخاطبان  اوضاع و

را دربردارد. هیچ چیزی منظور  ...وتحقیر  ،ترساندن ،ای شامل: رخصت دادنرا دربردارد؛ یا جمالت امری که معانی ...سرزنش و ،بیان

دهد. تمامی اوضاع اطراف جمله است که به آن شکل میاین مقتضیاتِ  .افتدجمله اتفاق میاموری که حول آن  زرساند ججمله را نمی

باعث عدم فهم کامل و  ،های کالمبعضی قرینهحذف  ،باشندقرینه مورد نظر جمله نقل شده نمی ،هادر جمله وجود ندارد و تمامی قرینه

                                                 
 .1/01امع ألحکام القرآن الج - 1
 .10تیسیر الکریم الرحمن ص  - 0

 .1الفوائد ص  - 3
 کدام از این دو مورد شایسته مقایسه با قرآن نیستند.)مترجم(وزنی که می تواند در یک شعر و یا نثر مسجع وجود داشته باشد، که البته هیچ - 4
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باشد کره  از مهمترین مسائل فهم قرآن می این .بردمبهمات را از بین می هگوناینتمامی  ،شناخت اسباب نزول شود.یا قسمتی از آن می

 است که آیه در آن نازل شده است. ینزول همان شناخت مقتضیات بشناخت اسبا نیست.گریزی از آن 

ی اجمرال  وارد دایره را، آناندازدنصوص ظاهری قرآن را از شفافیت می ،شودمیو ابهام  هباعث ایجاد شبه ،دوم: جهل به اسباب نزول

 .1«دگردکند و باعث ایجاد اختالف مییم

در کتاب اهلل که کسی»گوید: می –انسانی و زمانی و مکانی  –برای اهمیت شناخت اسباب نزول  -در راستای توضیحاتش  –میدانی 

 هد:امور زیر را مورد مالحظه قرار د ،در نصوص و تدبر باید هنگام اعتبار ،کندتدبر میمتعال 

 .نخستین اسالم: در نظر گرفتن عصر یکم

 اند...دوم: در نظر گرفتن حالت روحی و فکری و اجتماعیِ زمانی که آیات در آن نازل شده

 زمان و مکان. سوم: در نظر گرفتن وضع

را با توجره   ص و اعتبارشبه اشتباه بیافتد؛ زیرا او فهمِ نصو در این کار ی نصوص باشد وادنبال معنآید که کسی بهبه دفعات پیش می

درنظر  ،اندنازل شده در اوضاع و احوال اجتماعی که نصوص در آن و نه ،سنجدکند و محیط خود میزندگی می به اجتماعی که در آن

آیره،   و نزدیک به مفهوم یقدق رساند و او را به مفاهیموهی به تدبرکننده میبا شک یبهره ،آیاتنزول گرفتن دو حالت زمانی و مکانی 

 .2«سازدفراهم نمیرا آن باشد که هیچ قیدی از قیودضیحی میاز روشهای تو ،کند؛ زیرا آنراهنمایی می

در که وقتی .باشدمی که همان تامل در اوضاع صحابهرا در نظر گرفت هنگام نزول قرآن به وضعیت دعوتباید  ،برای قسمت سوم

کردند و می آرامصدای خود را  فت آن زمانی را کهرباید در نظر گ ،کردندتالوت میرا د و آیاتی در توصی  کافران سرزمین مکه بودن

و در  افتادمتهم شوند، به تپش میتعلیم این سوره  که بهاز ترس این هایشانقلب ،دندنمورا تکرار می« المسد» یسوره ،با ترس شدید

داد، احساس عزت ایمانی و بزرگی و سربلندی اعتراض قرار می لیت را موردکه مسائل جاهمتعال همان وقت بود که با تکرار کالم اهلل 

و اعتراض بر عقل کافران  ، وقتی آیات در نکوهششدکردند، تکرار میاساس مسائلی که با آن زندگی میکردند. این احساسات برمی

ٱ  ٻ  چ تعالی سبحانه یا مثل این سخن اهلل « دثرالم» ،«الهمزة» ،«الکوثر» ،«العصر»مانند سوره رسید، می و کارشان، به صحابه

ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ ڤ  ڤ   ٹ  ٹپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  پٻ   ٻ  ٻ  پ  پ

 یابند و چشمهایی دارندهایی دارند که با آن در نمیایم، قلب)به راستی بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده [٢٥٢األعراف: ] چ

و یا این  خبرانند(،ترند، ایشان بیشوند، آنان چون چهارپایانند، بلکه اینان گمراههایی دارند که با آن نمیبینند و گوشکه با آن نمی

پنداری )آیا می [١١الفرقان: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچکالم اهلل تعالی 

توان احوال صحابه می. به همین شکل ترند(ورزند؟ آنان جز مانند چهاپایان نیستند، بلکه اینان گمراهشنوند و یا خرد میبیشترشان می

ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ   ٿ  چکردند: میرا قرائت  –تعالی  –مثل این فرموده اهلل که وقتی ،در مدینه را تصور کرد

خورند و آتش ]دوزخ[ جایگاه آنان که چهاپایان میخورند چنانشوند و می)و کافران ]در دنیا[ بهرمند می [٢٩محمد: ] چٹ  ٹ

 .است(

                                                 
 .527الموافقات ص  - 1
 .03، ص قواعد التدبر األمثل لکتاب اهلل - 0
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 باشند:مسائل ذیل در آن دخیل می. فهم معانی کلمات و الفاظ :سوم

 :متعال انگیزه برای فهم کتاب اهلل -1

خت شرنا  واجب بودن ،از این آیه /قرطبی [٩٢ص:] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ فرماید: متعال می اهلل

داللت بر واجب بودن  [٦٩النساء: ]   چ چ  چ  چچ تعالی سبحانه  سخن اهلل»گوید: می /وی. 1کندمعانی قرآن را استنباط می

 .2«تدبر در قرآن برای شناخت معانی و امر به نگریستن و استدالل دارد

است که اهلل آیرات خرود را بررای     چنین)این [٩١٩البقرة: ] چک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ فرماید: می متعالاهلل 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ فرمایرد:  میو  سازد تا تعقل کنید(،شما روشن می

ایم، تا پند گیرند * قرآن عربی بدون هریچ کرژی و   )و در این قرآن از هر  مثلی برای مردم زده [٩٦ – ٩٥الزمر: ] چې  ى  ى  

که از هر  نمایدشویق میبندگانش را ت اهلل عزوجل»گوید: ن دو آیه مییبا توجه به ا /طبری ا ]نازل کردیم[ تا تقوا پیشه کنند(،کاستی ر

محال است به  ؛ زیراپند برگیرند و تأویل آیات قرآنی که قابلیت تأویل را دارند، یاد بگیرند ،اعم از پندها و مسائل روشن ،قرآنجای 

ی آیات جز این نیست کره انسران   امعن .اعتبار کن ،فهمینمیچیزی که  گفته شود: در داند،را نمیفهمد و تاویل آننمی که قولی راکسی

 .6«کندسپس در آن تدبر و اعتبار می ؛بردفهمد و به منطقش پی میرا می قرآن

د؛ از کننر و درک بگیرند  یاد ،درا بفهمنبندگان، آن تا را نازل فرمودآن ؛قرآن است یکنندهتعالی نازلسبحانه اهلل »گفته است:  /زرکشی

ڃ   ڃ  ڃ   چ  ،مورد خطاب قرار داده اسرت  ،کنندو تفکر میدارند  منطقو تعقل کرده و دانا هستند ب را که االلبا واول رواین

 .5«[٩٢ص: ] چڃ   چ  

ادا کند؛ علم از روی ناآگاهی  ،واجب فرموده استمتعال  را که اهلل چهآنشود که او راضی نمی»گوید: در مورد قاری قرآن می /آجری

گمرارد ترا   همت می ،آموزدوقتی قرآن را با حضورِ ]قلب[ و فهم و عقل می ،کندری اتخاذ میبرای رسیدن به هر خی ییو فقه را راهنما

نیسرت کره چره    ایرن   شهمت ،را بفهمد بد،کارهای از تبعیت اوامر و خودداری از  اعم ،برای وی الزم دانسته استمتعال را اهلل  چهآن

 .4«کند؟زمانی سوره را ختم می

را آن بگیرد و : )بهترین شما کسی است که قرآن را یادکه در این سخن خود رسول اهلل»گفته است:  /شیخ االسالم ابن تیمیةرو این از

آن از یادگیری روخوانی قریادگیری معانی بسا . چهه استکلی بیان فرمود طوربهرا  م روخوانی و یادگیری معانی قرآنتعلی ،3بیاموزد(

که جندب بن عبداهلل و عبداهلل بن عمرر و غیرره گفتره انرد:      گونههمان ؛شودباعث زیاد شدن ایمان می یادگیری معانی ،تر استآن مهم

                                                 
 .18/110الجامع ألحکام القرآن  - 1
 .8/012الجامع ألحکام القرآن  - 0

 ، با تصرف.1/71تفسیر طبری  - 3

 .0/172البرهان  - 4
 .42أخالق حملة القرآن ص  - 8

 .1480؛ ابو داود 0121؛ ترمذی 1/77، بخاری  به روایت عثمان - 7
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ستنید که اول قررآن را آموختیرد سرپس    شما کسانی ه سپس قرآن را آموختیم و ایمانمان افزایش یافت. ولی ،]اول[ ایمان را آموختیم

 .1«به همین دلیل مدتی را در حفظ سوره گذراندید ،ایمان را

آن  یردن بردون فهم  تدبر در یک سرخن »گفته است:  [٦٩النساء: ] چ  چ  چ  چچ تعالی: سبحانه این سخن اهلل  یدربارهوی 

 [٩یوسف: ] چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ہ چ تعالی فرموده است:  باشد؛ به همین سبب اهللغیر ممکن میسخن، 

آن؛ قررآن  نه فقط الفاظ  باشدمیفهم معنای آن  که هدفِ هر گفتار، و واض  است ،باشدآن می مستلزم فهمیدن معنای ،تعقل در سخن 

 .2«ترین استنیر در این مورد اولی

نازل فرمروده اسرت ترا توسرط آن      متعال اهلل همان نوری است که ،ای این قرآن عظیمای مسلمان! وقتی فهمیده»گفته است:  /شنقیطی

شوی تا بصیرتِ تو از این نور پس چگونه است که راضی می ،حاصل شود و به هدایت آن در روز زمین هدایت جاری شود ییروشنا

سرودمند  توسط وسایل را  بر تو واجب است که کوشش و تالش ]خود را بر این قرار دهی[ تا کتاب اهلل و سنت رسولش؛ کور بماند

 .6«در این دو ]منبع[ به شکل علمی صحی  آموخته است عمل کنی ،که اهلل چهآنو به هر  ،بیاموزیجدید 

باید قرائت قرآن را از اشرخاص صرال     انسان»آموزد گفته است: قرآن میکه کسیی آداب درباره /ابن مفل  ،از حیث اهمیت این امر

 .5«رددانند یاد بگیعادلی که معانی قرآن را می

  :شو یادگیری احکام قرآنفضیلت فهمیدن  -2

! بره او کتراب را   بارالها»و فرمود: در آغوش گرفت مرا  او گفته است: رسول اهلل ؛شودآشکار می $در حدیث ابن عباس مسأله،این 

 .3«به او حکمت بیاموز: »آمده است در روایتی دیگر ،4«بیاموز

 ؛ان حدیث اختالف دارنرد شارح ،در مورد حکمت باشد؛تر از حفظ قرآن میزهایی گستردهچیآموختن  ،منظور»گفته است:  /ابن حجر

 .7«باشدفهم قرآن می ها،آنترین . درستمتعال فهمی از طرف اهلل ،فهم قرآن ،: قرآنبدین قرار

 چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېچ : فرمایرردمرریتعررالی سرربحانه اهلل 

است و فقط خردمندان پند که حکمت داده شود، خیر زیادی داده شده دهد و به کسی)به هر کس که بخواهد حکمت می [٩٨٢البقرة: ]

 ،ناسخ و منسروخ  مانند: ؛با قرآن ییآشناگوید: یعنی می $ابن عباس» گفته است: در این ایه درباره معنی حکمت  /سیوطی گیرند(،می

قرائت قرآن و تفکر در یعنی: گفته است: حکمت  و حالل و حرام. ابی دردا  تر ]از حیث زمان نزول[عقبترو پیش ،محکم و متشابه

را نفهمرم،   ای از قررآن برسرم و معنرایش   باشد. عمرة بن مرة گفته است: هر گاه به آیهآن؛ این سخن مجاهد و ابوعالیة و قتاده هم می

العنکببوت:  ] چہ  ہ  ھ  ھ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ فرمایرد:  مری  شوم؛ زیرا خودم شنیدم که اهللاندوهگین می

                                                 
 .13/324الفتاوی  - 1
 .13/330یر، مجموع الفتاوی مقدمة فی أصول التفس - 0

 .7/435أضواء البیان  - 3
 .0/322اآلداب الشرعیة  - 4

 .1/171؛ الفتح 78بخاری  - 8

 .3787بخاری  - 7
 .1/172باختصار از فتح الباری،  - 7
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 ییکفرا  فررض  ،تفسریر  دارند کهاجماع  علما . کنند(زنیم و فقط دانایان در آن تعقل میها می)و این مثالهایی است که برای انسان[ ١١

است؛ تفسیر قرآن  ،کندا به خود مشغول میکه انسان ر 1ترین علمی: شری گویدمی /اصبهانی .الزم است برای علوم دینی دیگرو بوده 

بره العرروة    چنرگ زدن  هدف قاری،باشد. ها میفضیلت یهمهها و مخزن ی تمامی حِکمتسرچشمهمتعال، کالم اهلل زیرا موضوعش 

 بررای آینرده،   چهو  اکنونماالت دینی و دنیوی، چه همباشد. تمامی ککسب سعادتِ حقیقی و فناناپذیر می ،الوثقی )دست آویز محکم(

 .2«کتابِ اهلل تعالی است ازاین نیز وابسته به آگاهی  ؛باشدنیازمند علوم شرعی می

شرود؛ زیررا شررف علرم     ها میترین فهمفهم معانی آن نیز شری  ،باشدقرآن می ،ترینِ علماز آنجا که شری »گفته است:  /ابن جوزی

 .6«باشدوابسته به شرف شناخته شدنش می

 .5«استرفتن در اعماق معانی آن  فرو، طلسم آن گنجو  باشدگنج می بزرگترین»مورد قرآن گفته است:  در /ابن قیم

 در النونیة گفته است:

 «ت الهدی                       فالعلم تحت تدبر القرآنفتدبر القرآن إن رم»

 .4«قرآن است چون دانش در راستای تدبر در ؛در قرآن تدبر کن ،اگر در جستجوی هدایت هستی»

از طررف  شربانه  کره   هسرتند ماننرد قرومی    خواننرد، که بدون دانستن تفسیر، قرآن میکسانی»گوید: می /قاضی إیاس بن معاویه تابعی

-تفسیر مری که ؛ کسیافتندهراس میبه  چیست،فهمند داخل آن پادشاهشان کتابی آمده و آنان چراغی نداشته باشند و از آنجا که نمی

 .3«خوانندآنان مطالب کتاب را می ،رود و از پس ویمی هاآنو نزد  ی داردکسی است که چراغ مانند ،داند

به آمروختن و آمروزش دادن آن و مراعرات حردود و احکرامش و آمروختن حرالل و         ،داشتن قرآننوزدهم: بزرگ»گوید: می /بیهقی

 .7«باشدمی ،حرامش

 است:شاعر چه نیکو گفته  قرآن، فدر فضیلت علم و شر»

 فتاجها ما به اإلیمانُ قد وجباَ               إن العلومَ و إن جلَّت محاسنُها                           

 قدری هستند، ولی تاج و سرور علوم آن علمی است که ایمان به آن واجب باشدحقیقتاً علوم هرچند که دارای محاسن گران

 و بعد ذلک علم فرَّج الکربا                                 اهلل یحفظه           ،هو الکتابُ العزیزُ

 بردو بعد از علمی است که سختیها را از بین می         باشدآن کتاب عزیزی است که اهلل حافظ آن می

 «لعجبَاتدبَّره تَرَ ا ،کلُّ العلومِ     فیه أتت                                       ،واتل بفَهم کتابَ اهلل

 .1«ی علوم در آن آمده است و در آن تدبر کن تا عجایب را ببینیپس کتاب اهلل را با فهم تالوت کن که همه

                                                 
 دار نیاز مردم به آن علم.اصفهانی رحمه اهلل در البه الی سخنانش گفته که شرف و ارزش علوم به سه چیز است: موضوع علم، هدف علم و مق - 1
 با تصرف. 0/003اإلتقان  - 0

 .1/3زاد المسیر فی علم التفسیر،  - 3

 .1/483مدارج السالکین  - 4
 ، فصل: فی تفریق بین الخلق و االمر.37متن قصیدتین النونیة و المیمیة، ص  - 8
 .1/4؛ و مانند آن در زاد المسیر 1/07الجامع از قرطبی  - 7

 ، ضمن الرسائل المنیریة.17، االیمان، مختصر شع - 7

 .1/14الجامع ألحکام القرآن  - 5
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 و فهم معانی آن:متعال جدیت سل  در آموختن کتاب اهلل  -6

بگویرد:   برن مسرعود  کره ا  عجیب نیست ،و فهم معانی آن در منزلت و جایگاه خود در نظر گرفته شود متعال اگر آموختن کتاب اهلل

ای از کتاب اهلل آیههر کجا نازل شده است و  کهدانم را میای قرآن هسورهتمام وی وجود ندارد!  جزبهکه معبودی متعال  قسم به اهلل»

 ،اسرت تعال مکسی داناتر از من به کتاب اهلل  اگر بدانم ،و برای چه کسی نازل شده است در چه موقعیتی دانم می  ،نازل شدهمتعال که 

 .2«بفهمند و به آن عمل کنندرا آن تا معانی گیرندیاد نمیاز ده آیه بیش  ،از ما برخی» .1«کنمساربانی شتر وی را می

عمرر  برای . 6«ی چه کسی نازل شده استادر چه مورد و کجا و بر دانمشده، میای نازل آیههر ! متعال قسم به اهلل»گوید: می علی

از . بقرره را قرائرت کررد    یاز آن نگرذرد و بره همرین ترتیرب سروره      ،فهمیرد ی یرک آیره را نمری   اتا معنر که مهم بود  بن خطاب

ڦ  ڦ  ڦ  چ  و آیه ایرن برود:   داشته امرا بیدار نگ ی را خواندم کهاشبی آیه»گفت:  آمده است: عمر بن خطاب $عباسابن

ابرن   ،5«وسرت دارد نخلسرتان و براغ انگروری داشرته باشرد      )آیا کسری از شرما د   [٩٨٨البقرة: ] چڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ،ایاتفاق افتاد؛ و آن هنگامی بود که بره خراطر توقر  در برابرر آیره      مسألهنیز این  $به او گفت. برای ابن زبیررا آن جواب $عباس

هرا بره اهلل   )بیشرتر آن  [٢٠٨یوسف: ] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ باشد: سخن اهلل تعالی میاین و آن آیه  خواب شدبی

 .4که وی را متوق  کرده بود به وی داد چهآنجوابِ  $عباسبعد از آن ابن که شرک ورزند(. جز آنآورند بهایمان نمی

ای درنگ کرردم و از وی  ختم کردم و در برابر هر آیه $فاتحه تا آخر سه مرتبه نزد ابن عباس یقرآن را از سوره»گوید: می /مجاهد

چره چیرزی از    ،آن آیه باو  ،نازل فرموده استرا  متعال چرا این آیهاهلل دوست دارم بدانم که »گوید: می /. حسن3«دمپرسیآن درباره 

 .7«من خواسته شده است؟

 هرا آناز  و فررض  سنتو  در بر داردست که تمامی علوم شرعی همان چیزیمتعال وقتی کتاب اهلل »گوید: می ی خوددرباره /قرطبی

را به آن مشرغول شروم و   م رساند که عمرمین نتیجه یمرا به ا ،به امین زمین نازل فرموده استرا آن امین آسمان و  ،شوداج میاستخر

 .1«زندگی خود را با آن تمام کنم

 در فهم و بهره بردن از قرآن: هاآناساس برتری برتری مردم بر -5

 کره آیرات  ست از آنتر داشتنیبرای من از دوست ،هِ تفکر و تدبرِ در آن باشدقرآن که همرااز گفته است: آموختن مقدار کمی  /آجری

 .9«داللت دارد مسألهبر این  نیز مسلمانانپیشوایان . ظاهر قرآن و سنت و کالم بخوانم را بدون تدبر و تفکر زیادی از قرآن

                                                 
 .53، 1/72؛ و مانند آن را طبری در تفسیرش آورده است 8220 بخاری - 1
 .1/12؛ تفسیر ابن کثیر 51، 1/72؛ تفسیر طبری 7/51بخاری  - 0

 .3/087، عن حیاة الصحابة 4/184ابن سعد  - 3
. از )حیاة الصحابة( 1/034گونه در کنزالعمال ، به همانانسته استدمنذر، و ابن مبارک، و ابن جریر، و ابن ابی حاتم، و الحاکم بطور مختصر و آن را صحیح عبد بن حمید، و ابن  - 4

3/011. 
 آمده است.180ر ص د، و تمام قصه 141مختصر قیان اللیل از مروزی ص  - 8
 .120اصول التفسیر ص  ؛ مقدمة فی125؛ األثر 1/12تفسیر طبری  - 7

 .1/4زاد المسیر  - 7

 .1/0ی تفسیرش، الجامع ألحکام القرآن مقدمه - 5

 .50أخالق حملة القرآن ص  - 1
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آیه بر چه چیزی داللت دارد؛ هر چند که ایرن عمرل،    ای عبور کند که بداند الفاظ آندرخور یک خواننده قرآن است که زمانی از آیه

کند کره خواهران   شود: در راهی حرکت میتر کند؛ بدین ترتیب است که فواید بسیاری از این کار حاصل میوقت قرائت او را طوالنی

عیبری کره قاریران     دست آورد و یاری شرود و بردین ترتیرب از نکروهش و    باشد، سپس سعی در تدبر قرآن دارد تا اجری بهعلم می

برد؛ وقتی رساند، بلکه از آن بهره میسازد. قرائت اندک نه تنها ضرری به وی نمیانگار و بدون تدبر وجود دارد، خود را پاک میسهل

  گزیند، چه حالی دارد؟را برمی و صحابه ای مانند رسول اهللی حسنههاسو

مالک برن نرافع از ابرن     .1«هشت سال وقت صرف نمود ،بقرة یای یادگیری سورهبر $عبداهلل ابن عمر»آورده است:  در موطأ /مالک

 .2«حیوانی را ذب  کرد ،ختم نمودرا آن گرفت و وقتی بقره را طی دوازده سال یاد یعمر سوره: »کندروایت می $عمر

کررد و آن  م روز برای ما حدیث روایت میتما ،از پس آن ،نمودای را برای ما قرائت میسوره $عبد اهلل ابن عباس: »گویدمیمسروق 

 .6«دنموتفسیر می سوره را

سوره و قرائت شاید از  .گیرندبر همدیگر برتری دارند و از هم پیشی می ،آورنددست میهبه نسبت فهمی که از قرائت قرآن ب هاانانس

انسان دارای حاالت گوناگون و متفاوتی اسرت،  »گوید: می /االسالم ابن تیمیةبرده نشود. شیخ بهره ،ر آنتدبر اندک د اب ،ای بزرگآیه

ٱ  ٻ  ٻ  چ  یسروره  اگر گفته شرود: ثرواب  . برای او بهتر باشد از انجام ناقص اعمال بزرگتر، کامل یک عمل کوچک،انجام بسا چه

شود و اگرر ایرن کرار صرورت     نظر گرفته  نیز درمتعال  ست که بقیه صفاتِ اهللمعادلِ ثلث قرآن است، وقتی [٢اإلخالص: ] چٻ  

حتی اگر کرالم   ؛بهتر است ،همراه با غفلت و جهل اخالص یاز قرائت سوره ،های دیگر همراه با تدبر و خشوعنپذیرد، خواندن سوره

قرائت با جهل و عابد همراه با حضور قلب و توصی ِ معانی برای قلبش این باشد: سبحان اهلل، والحمداهلل، وال اله اال اهلل، و اهلل اکبر، از 

 .5«باشندیکسان نمی ،و سایر مطالب قرآن هاآنباشد. مردم نیز در فهم غفلت این سوره، بهتر می

 :متعال فهمِ کتابِ اهلل سویبهراهی  -4

 گوش دادن: ال : خوب

 [٢٦لزمبر:  ا] چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ فرماید: میمتعال که اهلل  گونههمان ؛شودبهتر گوش دادن باعث بهتر فهمیدن می

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : فرمایرد نیز میکنند( و ها تبعیت میشنوند و از بهترین آنسخن]ان[ را میکه )کسانی

زیررا از  »شود به آن گوش فرا دهید و ساکت بمانید بلکه مورد رحمت قرار بگیرید(؛ وقتی قرآن قرائت می) [٩٠١األعراف:] چۅ  

: از آداب شنیدنِ قرآن، آرام گرفتن جوارح، کوتاه کردن نگراه، دقرت در   گویدمیرساند. وهب بن منبه ی، فهمی به ما ممتعال طرف اهلل

دارد، دوسرت مری  متعرال  که اهلل  ست، گوش فرادادن و تفکریباشد؛ این همانعمل کردن به آن میدر  و همت شنیدن، و حضور قلب،

متوجه چیزی کره   شکند تا قلبمی ، بشود و نگاه خود را کوتاهشنوده میچمتوجه آن شتا قلبکند میرا کم  شحرکت جوارح شنونده

شنود. از ]قرآن[ میکه کند جز آن چیزی در واقع خود را مشغول هیچ کاری نمی نماید؛مین را نیز درگیر کاری شنشود و عقل ،بیندمی

                                                 
 .1/028الموطأ  - 1
 .4/101/أ؛ و ابن سعد در الطبقات 1/38؛ تهذی، سیر أعالم النبالء 1/42: الجامع ألحکام القرآن نگا - 0
 .54، 1/72تفسیر طبری  - 3

 .17/131الفتاوی  - 4
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، سپس فهمیدن .شنیدن است ،علمآغاز بن  عیینة گفته است: عمل کند. سفیان  ،است فهمیده چهآندارد که بفهمد و به خود را بر آن می

 .1«گسترشسپس  سپس حفظ، سپس عمل،

 ب: سعی در فهمیدن:

 کهاینباید از آن به آسانی نگذرد تا  نامفهموم برخورد،ای ای یا آیهیا جمله میان این کار، به لفظاگر کسی تصمیم به تدبر گرفت و در 

و یرا برا تأمرل و    یا حدیث  ای دیگر،آیه باکه  این فهم باید از طریق علم باشد ؛بفهمدرا یی آنو راهنمادرک کرده و ارشاد ش را یامعن

به محتوای  ،با تکرار و بررسی دقیق ،معنیِ مطلبی بر وی پوشیده ماند ،ی اولِ قرائتاگر در دفعهکه طوریبه  ؛شودمینگریستن حاصل 

چ فرماید: این امر را تحقق بخشد. اهلل تعالی می ،از اهل علم و یا رجوع به تفاسیرپرسش با تواند دست پیدا کند؛ همچنین می شمعانی

کره قلبری دارد و در   گمان در این ]موضوع[ بررای کسری  )بی [ ١٥ق:] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

وادار ش، با به قلب کسی کهیعنی »گفته است: باره ایندر  /که گواهِ ]حقانیت وحی[ باشد ]به آن[ گوش بسپارد، پندی است(، زجاجحالی

 .2«شرف بخشیده است ،کردن آن به فهمیدن

، خردمنردی و دانرایی   چه با زبان حال و یرا زبران سرر    ،هامطرح کردن سواالت و خواسته کوشش، ،معانی آیات با جز این نیست که

گمان در ]حکایت[ یوسر  و  )بی [٥یوسف: ] چڍ  ڌ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ فرماید: می تعالیسبحانه اهلل  شود.حاصل می

یا با زبران  که کسانیآیاتی است برای تمامی »گفته است: باره در این /سعدیهایی وجود دارد(. کنندگان عبرتبرادرانش برای پرسش

-روی برر مری  کره  کسانیولی  ،برندکنند؛ آنان کسانی هستند که از آیات و پندها بهره میمی درخواست حقیقت ،و یا با زبان سر حال

 .6« های روشنداستان ها و نشانهو نه از  ،برندای مینه از آیات بهره ،گردانند

 ج: درست کردن نیت:

ها برای رسیدن به هدفی است که خرود قررآن   از بزرگترین راه ،و طلب هدایت و خیر از آن معانی قرآن از طریق برای دانستن،تالش 

. 5«شودراه حق بر وی روشن می ،برای طلب هدایت در قرآن تدبر کندکه کسی»گفته است:  /شیخ االسالم ابن تیمیةدنبال آن است. هب

 ،گوش فرا دهد تعالی و سنت پیامبرشسبحانه به کتابِ اهلل  ،دوست داردمتعال اهلل  چهآناساس چه کسی با نیتی صادقانه و برانچن»

 .4«دهدنوری قرار می شفهماند و در قلببه او می مطالب را ،ردچنان که خود دوست داآنمتعال  اهلل

 کند:آسان می ،طالب تدبر استکه کسیاهلل تعالی راه را برای  -د

)و همانا قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم پرس   [٢٥القمر: ] چڻ  ۀ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻچ  فرماید:میتعالیسبحانه اهلل 

 .3«یاری خواهد شد ،ه باشدتاگر طالب علمی وجود داش»گوید: می دربارهدر این /مطر الوراق آیا پندپذیری وجود دارد(،

                                                 
 .11/177الجامع ألحکام القرآن  - 1
 .023مفتاح دار السعادة ص  - 0

 .314تیسیر الکریم ص  - 3

 ، شرح هراس.7، ط 123العقیدة الواسطیة ص  - 4
 .11/177الجامع ألحکام القرآن  - 8

 .3/77؛ ابو نعیم فی الحلیة 07/71؛ طبری 13/801؛ الفتح 83، ب/17رده است، ک بخاری به صورت تعلیق آن را آو - 7
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آسان کردیم؛ زیرا از لحاظ لفظ  ،و معانیش را برای فهم و آگاهی برای حفظ و ادا کردنرا ش الفاظ»گوید: در مورد این آیه می /سعدی

و نیرز برا   تررین  حفظ و تفسیر قرآن از آسان ،؛ به همین سببرا داراستفسیر ترین تترین معانی و روشندرستزیباترین کالم است و 

برا  متعرال  رو اهلل ایندهد؛ از یاریش می ،روددنبال آن میهمان علم سودمندی که وقتی بنده بهترین علوم است، شکوهترین و باارزش

-دعوت مری  ،]توسط آیات قرآن[یادآوریو  ستندانبندگانش را به )پس آیا پندپذیری وجود دارد(  چڻ  ڻ  ۀچ این کالم خود 

 .1«دهد

 : متعال گردانی از فهمیدن کتاب اهللمذمت روی -3

)این قوم را چه شده است که در پی فهم سرخنی   [٥٦النساء: ] چی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  ی  چ فرماید: اهلل سبحانه و تعالی می

گردانری از آن و  و از روی ،انرد و این آیات به تدبر در قرآن امر کررده  [٦٩النساء: ]چ  چ  چ  چچ و فرموده است:  (،نیستند

نوع چهارم: دوری »گوید: می ،شماردمیبر اوقتی انواع دوری از قرآن ر /. ابن قیم2اندفهمیدن معانی محکم و الفاظ رسای آن نهی کرده

 .6«باشدفهمیدن و شناخت منظور گوینده ]که همان اهلل تعالی است[ می ،از تدبر

شخصری قررآن   کره   عجیرب اسرت  م برای» گفته است:  ،شودباعث عدم تدبر و شور و شوق قلب میکه  درباره جهل به معانی، /طبری

 .5«نداند و در عین حال از آن لذت ببرد راآنتأویل  ،بخواند

ه و در مورد نمودتعجب  کند،عمل انی بدان دارد در آن تدبر کند و از روی نادفهمد و قصد ی قرآن را نمیامعنکه کسیاز حال  /قرطبی

کره برر    چهآنرا از آن بفهمد و هر متعال مقصود اهلل  ،شایسته است که احکام قرآن را بیاموزد»گوید: می در دست دارد،قرآن که کسی

شرود بره   ؛ آیا مری نمایدمی کند عملچه تالوت میآنو به  فایده برده ،کندقرائت می چهآندر نتیجه از را بداند؛  گشته است وی فرض

سوال  ،که او در حال تالوت آن است تر از این وجود دارد که از مسائل فقهیآیا زشت ؟چیزی عمل شود که معنای آن قابل فهم نیست

 .4«باشدآسمانی  هایباکت شاالغی که بار مگر نداردنظیر این شخص  ؟نداندرا آن شود و او ]جواب[

را صرف زیاد کردن محفوظاتش کررده  ش عمری که در اختیار ،معنی حفظ کندیادگیری قرآن را بدون  ،تباهرس فهم اشتوقتی کسی از 

حقوق ماهیامره   هاآننوشت: به  هاآنبرای وی  .اند: افرادی کتاب اهلل تعالی را حفظ کردهنوشتند خطاببناست؛ از عراق برای عمر

قرآن را حفظ  ،هفتصد مرد بعد نوشتند:یک سال  .زیاد شدند ،طالب قرآن بودندکه نیکسابعد از مدتی  .مشخصی از بیت المال داده شود

د. هرا ندهیر  آندیگر هیچ حقوقی از بیت المرال بره    ؛قرآن بشتابند سویبه را بشناسند،دین  کهاینترسم قبل از اند. عمر گفت: میکرده

 .3تأویل کنند ،بَر غیر از تأویل واقعی آن راآنمالک گفته است: ترس داشت که 

                                                 
 .508تیسیر الکریم الرحمن ص  - 1
 .1/801تفسیر ابن کثیر  نگا - 0

 .187الفوائد ص  - 3
 .1، نقلی از مقدمه ناشر؛ تفسیر طبری ص 15/73معجم األدباء لیاقوت،  - 4

 .1/01الجامع ألحکام القرآن  - 8
 .15: کتاب البدع و الحوادث ص نگا - 7
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این وضرع قاریران ایرن زمران     » گوید:ایراد گرفته و می ،کندقرائت میرا قرآن  بدون یادگیری اصول مهم علمیکه کسیاز  /طرطوشی

ترین جاهلکه در حالیکنند، ادا میش را کنند، و به بهترین شکل حروفکسانی هستند که قرآن را صدبار بازگو می هاآن؛ در بین 1است

هفرت   راز مالک در مورد پس. توانند استخراج کنندجوابی نمی ،تی اگر از شکل حقیقی وضو سؤال شودباشند، حد به احکام آن میافرا

همان چیرزی اسرت کره از     ،د ویییعلت عدم تأ بینم.او گفت: این عمل را شایسته نمی .سؤال کردند ،ای که قرآن حفظ کرده بودساله

بدون فهم آن؛ یکی از این موارد حدیث مالک از عبداهلل ابرن   ،کراهت در سرعت بخشیدن به حفظ قرآنصحابه به اثبات رسیده است: 

 .2«ش تباهشود و قوانینِحروف قرآن محافظت می ،در آن ]زمان[ .رسد که فقها کم و قاریان زیاد هستندباشد: زمانی میمی مسعود

ن کره مترأخرا  ایرن و این امر پابرجا بود ترا   فقها اهلِ قرآن و سنت بودند ،مگوید: در زمان قدیدر وص  قسمتی از آن می /ابن جوزی

دیده  ،انگاریی این سهل. در نتیجهکنیمو به کتب معتبر حدیث اعتماد می گفتند: برای ما فقط شناخت آیاتی مربوط احکام کافی است

فقه از قررآن و سرنت   که  داند؛ واض  استنمیرا آن معنیآورد که ای را دلیل میآیه ،برای اثبات حرفش هاآنشود که شخصی از می

-دشوار می ،استخراج شود؟! شناخت این مسائل یمطلب ،حال چگونه امکان دارد از چیزی که قابل شناخت نیست ،شوداستخراج می

 اند و اسرناد یافته تدوینسنن  اند وبندی شدهکتب دسته آری!تا یاد گرفته شوند؛  ،باشد و نیاز به سفرهای طوالنی و مشقت زیاد دارد

 .5«زنندعلم الحدیث نمی یهرگز دست به مطالعه ،علت کسالت خودبه 6ن، ولی متأخرااندصحی  از نادرست جدا شده

 . 4«باشدسوادی[ میگردِ ]بینداند مانند ]شخص[ کور و یا بیابان راآنقرآن بخواند و تفسیر که کسی»گفته است:  /سعید بن جبیر 

 رم: دقیق شدن در آیات:چها

 .تر شدن به آنست برای رسیدن به بخش دوم و نزدیکیکم راهیدو قسم است: دقت در لفظ و دقت در معنا. بخش  بر این موضوع

و  تالوت است نمودن یینیکو تالوت کردن و زیبا ،همان درست ادا کردن حروف این : دقت در لفظ و ترتیل دادن به قرائت:یکمنوع  

 باشد:ائلی بدین شرح میشامل مس

 شکل ترتیل و انگیزه داشتن نسبت به آن: -1

وقتی  کهطوریبهکرد. ادا میرا آن کامالً کشیده صورتبهو گفت: ا ؛سؤال شد در مورد قرائت پیامبر از انس»آمده است:  /از قتادة

 .3«کشیدرا نیز می« الرحیم»داد و مد می« الرحمن»به داد و مد می« بسم اهلل»به  ،دنمورا قرائت می«  الرحمن الرحیمبسم اهلل»

نیز قرائت ایشان را قرائتری تفسریرگونه و    &و نمازش سؤال کرد. ام سلمه ی قرائت رسول اهللدرباره &یعلی بن مَملک از ام سلمة

 توصی  فرمود؛ و اهلل أعلم. 7حرف به حرف

                                                 
 هر وفات یافت. 832سال  طرطوشی در - 1

 .15دع و الحوادث ص کتاب الب - 0
 هر فوت کرد.817در سال  /ابن جوزی - 3

 .118تلبیس ابلیس ص  - 4
 .57، 1/72تفسیر طبری  - 8
 .0/117؛ و النسائی 1487؛ و مانند آن نزد ابو داود 1/71بخاری  - 7

: نگرا ، و حاکم؛ 7/023؛ أحمد 151؛ ابن خزیمة آن را صحیح دانسته است؛ دار قطنی 4221سن صحیح است؛ ابو داود ، و گفته است حدیث ح0104؛ مانند آن ترمذی 0/151 نسائی - 7

؛ و 1/170، ابن مبارک در الزهرد  104ضعیف دانسته است، و در صفة الصالة گفته است: )قراء مفسرة حرفا حرفاً(، ص  072؛ شیخ آلبانی آن را در ضعیف ابی داود 0/473جامع األصول 

 ابو داود به سند صحیح.
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)و قرآن را بره تردریج     [٢٠٨اإلسراء: ] چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿچ  ی اهلل متعال نیز همین باشد:شاید مقصود این فرموده 

در  /. بغروی 1«به آرامی و آهسته تا در معنای آن تدبر کننرد »گفته است:  /را با درنگ بر مردم بخوانی( ابن جوزیفرو فرستادیم تا آن

-ل و آهستگی و بیان درست حروف و حرکات مری ترتیل در قرائت: تأم»گوید: می [١المزمل:] چٿ  ٿ    ٿ  چ : یاین آیهمورد 

 .6«قرائت مکن، بلکه به آهستگی و با بیانی همراه تدبر در معانی قرائت کنرا با عجله، قرآن »گفته است:  /. قرطبی2«باشد

ز کسری چنرین   فرمرود کره ا  را قرائت می« التین و الزیتون»ی[ در حالی ]سوره ،در ]نماز[ عشا  شنیدم که رسول اهلل»گفت:  برا 

 .5«امنشنیده ییصدای زیبا

ای که به اندازهکرد و بعد از آن بهای قرائت میخواند و آیهو نماز شب میا .بودم $ابن عباس یهمسایه: »کندروایت می /صال  از ذئب

در تأویل آن تفکر  تا؟ گفت: نهگواین چراداد. گفتم: سپس به قرائت ادامه می –ای بود و آن زمان طوالنی –شد ساکت می ،گویمتو می

 .4«کند

 آهنگ دادن به قرآن: -2

 .3«آهنگِ ]زیبا[ به قرآن ندهدکه کسیاز ما نیست »فرموده است:  رسول اهلل

از  علمرا » ،7«آهنگ زیبا ندادن به قرآن اسرت  ،«لم یتغن»اند: معنی گفته جمهور علما»گوید: نووی در تفسیر این حدیث شری  می

مستحب بودنِ خواندن با ترتیرل و  » ،1«انداجماع کرده ،قرآندر قرائت بر مستحب بودنِ صوت زیبا  دیگران،تابعین و  سل  و خل  و

اساس حدیث صحی  مسرتحب  آن گوش دادن نیز بر طلب قرائت با صدای نیکو و با دقت به» ،9«باشدتدبر در آن نیز مورد اجماع می

 .11«است

 .11«مستحب است ،به قرآن صوت نیکو دادن»گوید: می /شیرازی

بلنرد و آهنگرین   صدای با ا تداده شد  هگوید: به گروهی اجازمی «لیس منا من لم یحسّن صوته بالقرآن»نیز در شرح حدیث  /قرطبی

مردی بره ابرن    ،12دهندبهتر به آن گوش فرا می هاقلبگرفته و  بهتر در دل جای ،شودزیرا وقتی صوت نیکو می تالوت کنند؛قرآن را 

                                                 
 .50؛ و نگاه شود: أخالق حملة القرآن ص 8/72زاد المسیر  - 1
 .0/478شرح السنة  - 0

 .11/37الجامع ألحکام القرآن  - 3
 .538، 534؛ ابن ماجه 320، 4/015؛ أحمد 4/151؛ مسلم 1/114بخاری  - 4

 .141مختصر قیام اللیل از مروزی  - 8

 .1337؛ ابن ماجه 1477؛ أحمد 1472؛ ابو داود 710د؛ مسلم کند: آن را آشکار کنافه می؛ و اض7807بخاری  - 7
 .301از صوت و گوش دادن به آن ص ؛ ریاض الصالحین: باب زیبا کردن صوت برای قرآن، و طل، کردن قاریان 75التبیان ص  - 7
 .7/52. در شرح مسلم 77التبیان ص  - 5
 .3/317المجموع  - 1
 .1/140ن فی علوم القرآن اإلتقا - 12

 .0/411المهذب  - 11

 اند: ابوحنیفة و یارانش، شافعی، ابن مبارک، نضر بن شمیل و ابی جعفر، ابی الحسن ابن بطال، قاضی ابی بکر ابن العربی و غیره.کسانی که این قول ر قبول کرده - 10
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ی ا: معنر گویندمی 1تواند به آن زیبایی دهدآنجا که میتا د؟ گفت: نباید چه ک نداشت،صوت نیکو کسی محمد! اگر ملیکة گفت: ای ابو

کره مطررف برن     چره آن؛ برای اثبات این گفته بره  6بر وی چیره گردد ،قاریاندوه  کهطوریبه ،2باشدغمگین کردن آن می«: نی بهتغی»

بره جوشرش    أزیرز اش ماننرد  ینهس ؛خواندنماز میکه را دیدم  رسول اهلل»کنند: استناد می ،کندپدرش روایت میعبداهلل بن شخیر از 

 .4باشدصدای رعد و جوشش ظرف آب می ،. أزیز5افتاده بود

و نیرز  باشرد.  ت میهمان زیبا کردن صوت و انعکاس دادن قرائ (،)التغنی به قرآن اند:ابن بطال گفت: برخی گفته»گفته است:  /ابن قیم

ن، ما را متذکر شده گفت: پروردگارما به ابوموسی عمر بن خطاب؛ نظرِ ابن مبارک و نضر بن شمیل است زیبا، لحنو  صداگفت: 

تواند به قرائت قرآنش صروت  میکه کسی !گفت: ای ابوموسی داد؛ عمره صدای خود لحن میب ،ابو موسی نیز در حال قرائت است.

به او گفت: فالن سوره را بررای مرن    عمر داشت،در بین مردمان را این کار را انجام دهد. عقبة بن عامر نیکوترین صوت  ،زیبا دهد

ایرن قررآن از طررف     کرردم قبل از این فکر نمی انگار کهبه گریه افتاد و گفت:  عمر، سوره را برایش تالوت نموداو نیز  .کن قرائت

روا داشته و از عطا  بن ابی ریاح نیرز روایرت شرده اسرت. گفرت:      را آن بن عباس و ابن مسعودپروردگار[ نازل شده است. گفت: ا

کنرد:  گشت. طحاوی از ابوحنیفه و یارانش یراد مری  دنبال صوت نیکو میهبین مساجد ب ، درعبدالرحمن اسود بن یزید در ماه رمضان

الحکم گفته است: پدرم و شافعی و یوس  بن عمر کره قررآن را برا    دادند. محمد بن عبدگوش می و صدای نیکو قرآن را با لحن هاآن

 را برگزیده بود. همین نظرکردند. ابن جریر طبری نیز لحن گوش می

به شنیدن  باعث تحریک ،دهدشنیدن و دقت در آن سوق می بهو  گفتند: صوت زیبا و قرائت آهنگین، سسب نفوذ قرآن در درون شده

کرالم از   مرریض،  یکمک کرده و به مانند قرار دادن شیرینی در دارو ؛ این کار به اهداف قرآنشودمیقلب در  ناگرفتن مع لفظ و قرار

از  کلمرات ی حرروف زیرادی باشرد،    در برر گیرنرده  اگر  ،پذیردصورت نمی ییموقعیت خود خارج نشده و بین شنونده و فهمش جدا

؛ هر چند که حقیقت برر خرالف ایرن    کنددرک نمی راآنافتد و معنای می ییشنونده و فهم او جداهای خود خارج شده و بین موقعیت

 : آهنگ دادن و صوت نیکو به دو شکل است:کهخالصه این «.»است

                                                 
گفرت:  گفت: ابولبابة از کنار ما گذشت و ما دنبالش رفتیم و شرنیدیم کره مری   د اهلل بن ابی یزید میگفت: عبیملیکه میکند: )شنیدم که ابی ابو داود از عبدالجبار بن الورد روایت می - 1

..(، ابرن حجرر آن   ای.گفت: به ابن ابی ملیکة گفتم: ای ابا محمد آیا کسی را دیرده «. کسی که هنگام تالوت قرآن، لحن زیبا به صدایش ندهد از ما نیست»فرمود:  شنیدم که  رسول اهلل

 ، چاپ بیت األفکار.1471باشد. سنن ابی داود شماره گفته است: حسن صحیح می /؛ و آلبانی1/70را از وی با اسناد صحیح آورده است. الفتح 
؛ و در 4/11حلیرة  ؛ از او ابو نعیم در ال3/121/1بیر ، طبرانی در الکخواند آن را غمگین کند(به شکل مرفوع آمده است: )بهترین مردم کسی است که وقتی قرآن می $از ابن عباس - 0

از تخریج آلبرانی   با تلخیص؛ 0/471؛ دارمی 0/85یافتم( ؛ تخرج آن از اصبهانی خواند او را باخشیة در حضور اهلل میچه قرآن می: )چنانآمده است ل مرفوعکبه ش &روایتی از عایشة

: ابرن ماجره شرماره    نگرا . و 37و الزهرد از ابرن مبرارک ص     1/777. و صحیح الجامع 4/111، 1853: الصحیحة نگاجیح داده است. در صحیحش، آن را صحیح دانسته و لف  آخر را تر

 .71: تخریج الحدیث فی حاشیة أخالق حملة القرآن ص نگا. و 1331
 .0/011باشد، آداب الشرعیة از آنها اللیث بن سعد میاست:  ن مفلح ذکر کردهباشد؛ و ابسوی آن جماعت رفت که از آنها ابن حبان البستی میهکند که او بذکر می /قرطبی - 3
را آن 077؛ و حراکم؛ و آلبرانی در )مختصرر الشرمائل(     800؛ ابن خزیمة آن را صحیح دانسته اشت؛ ابن حبان 3/13؛ نسائی 07، 4/08؛ أحمد 318؛ ترمذی در الشمائل124ابو داود  - 4

 باشد.؛ و گفته است اسناد آن قوی می3/048در تحقیق )شرح السنة( : تخریج ارنأؤوط نگاو  ؛531ود صحیح دانسته است؛ و ابو دا
قررآن را برر   و فقط الفراظ و اصروات   فهمد دهد که معنای قرآن را نمیاین اختالف در معنای حاصل شده در مورد کسی روی می گفته است: /سپس 1/11بأیجاز از الجامع ألحکام  - 8

دهنرد نرزد   و معنا را درک نکند این کار حرام است، همچنانکه قاریان سرزمین مصرر ایرن کرار را انجرام مری     کند، پس اگر شخصی فقط به زیبایی قرائت قرآن اهمیت دهد می زبان جاری

دهنرد؛ بررای   را تغییر می – قرآن –برود و با این کارشان کتاب اهلل شود ثواب و پاداش اعمالشان از بین ، که این کار باعث میگیرندخوانند و پول جایزه میپادشاهان و مردگان قرآن می

. و 17؛ و کتراب البردع و الحروادث از طرطوشری ص     1/480؛ زاد المعاد فی هردی خیرر العبراد    71؛ التبیان از نووی ص 017: اآلداب الشرعیة از ابن مفلح ص نگاتفصیل بیشتر و  شرح

 .18/041الجامع ألحکام القرآن 
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آید و نیاز به تمرین و آموزش ندارد؛ آهنگ دادن و لحن دادن، بدین شکل جایز دست میباشد و بدون زحمت بهشکل یکم: فطری می

دانستم اگر می»گفت:  به پیامبر کند، ابوموسی اشعریت شخص به این زیبایی و نیکو ساختن کمک میو روا بوده و ذات و طبیع

دادند، این همین گونه گوش فرا میگونه عمل کرده و به، سل  نیز همین1«آراستمرا میدهی، برای تو به زیباترین شکل آنکه گوش می

 .شود،باشد و همان صوتی است که باعث تأثیر گرفتن اطرافیان و شنوندگان میمی زیبا کردن صوت به شکلی پسندیده و قابل تمجید

سل   ،باشدمی دارد و قابل آموزش است،های ابتکاری های غنا که هارمونی و وزنمانند آهنگ ؛باشدی هنرها مینوع دوم: مانند بقیه

 کردند.دند و از قرائت به این روش نیز منع میکرو نکوهشش می دانستندمیعیب را آن هت داشته وااز این روش کر

هرای  هرایی کره دارای وزن  لحن ،از قرائت با لحن موسیقی بیزار بودند هاآنقطع  طوربهداند که می ،سل  آگاه باشد احوالبه که کسی

نیکو کرده و برا آهنرگ    خود را تالوتصوت آنان . متعال پیشه داشتنداهلل چون تقوای هماهنگ و حرکات موزون حساب شده باشد؛ 

کردند. این قرائت می ،باشد[ و با شوقهای موسیقی میهایی که بر اساس دستگاهبا لحنی سوای این ]لحن شکلی تأثیرگذار ودادن و به 

کره  به آن، از آن نهی کرده است، بل باشد و شرع هم با وجود نیاز شدید سرشت انسانلحنی نشأت گرفته از طبیعت و فطرت ذاتی می

متعرال  کند که در حال شنیدن ]سخن[ اهلل آگاه می ،شودو کسی را که ]قرآن[ برای وی قرائت می ،باشدمی سوی آنراهنما و محرکی به

 .2باشدمی

 ،موزون اسرت؛ زیررا آهنرگ   نرا میل به شنیدن قرائت موزون بیشتر از ]قرائت[  ،که برای اشخاص نیستشکی »گفته است:  /ابن حجر

 ؛اختالف نظر وجود دارد ،قرآن ی مجاز بودن لحن در قرائتدرباره ،گذارد. در بین سل ت قلب و جاری شدن اشک میتأثیری بر رقّ

 .6«ها[ اختالفی وجود نداشته استاما در نیکو کردن صوت و برتری دادن صوت نیکو بر دیگر ]صوت

 عجله: بدونو  قرائت آهسته  -6

-عرضره مری   بار به پیامبرهر سال قرآن را یک ،السالمقرآن این است که: جبرئیل علیه قرائت دراز دالیل رعایت تأنی و آهستگی 

 ؛4«آموخرت ی رمضان به او قرآن میهادر تمام شب»در روایت آمده است:  ،5دشدوبار قرآن بر وی عرضه  ؛ ولی در سال وفات،مودن

و در هر  فرمودهای ماه رمضان تقسیم میبه تعداد شب ،ه بودقرآنی را که در طول سال نازل شد شاید پیامبر»گفته است:  /ابن حجر

 .3«فرمودشب قسمتی که مربوط به آن شب بود را قرائت می

                                                 
و ابن سعد از حردیث  ، و گفته است: ابو یعلی آن را روایت کرده است و در اسناد آن خالد بن نافع اشعری وجود دارد که ضعیف است؛ و حاف  گفته است: )7/172ی در المجمع هیثم - 1

ایش را شنیدند، ابوموسی خوش صدا بود، زنان بیردار شردند و   صد خواند، زنان پیامبرمی کند که ابوموسی شبی بیدار شد و نمازانس که سندش بر شرط مسلم است، چنین روایت می

. نقلری از تحقیرق زاد المعراد    1/51خواندم (، الفرتح  دهند خیلی زیباتر میدانستم آنها گوش میگوش دادند؛ زمانی که صبح شد به ابوموسی جریان ش، گذشته گفته شد؛ و گفت: اگر می

1/454. 

 .1/70: الفتح نگا؛ 413-1/457زاد المعاد فی هدی خیر العباد  - 0
 ی قرائت را اضافه کردم.. برای توضح کلمه1/70الفتح  - 3

کرنم  کند و امسال دو بار با من بازخوانی کرد، و فکرر مری  پیامبر پنهانی به من گفت: که جبرئیل هر سال قرآن را با من بازخوانی میآورده است: )ذ&در روایتی که بخاری از فاطمه - 4

؛ و در روایرت ابرو   4117ی ( بخرار کررد قرآن را بر جبرئیل عرضه می پیامبر) $عباس، و در روایت ابن7058، 3703(، بخاری زدیک شدن زمان مرگم این کار را کرده استبه خاطر ن

-خواندنرد و مری  قرآن را برای همدیگر مری  –و جبرئیل  رپیامب -)معارضة: رابطه و عمل دو طرفه، یعنی هر دو  /، ابن حجر4115، بخاری کرد(عرضه می :قرآن را بر پیامبرهریره

 .1/43شنیدند(، الفتح 
 .0327؛ مسلم 4/11بخاری  - 8
 .1/48الفتح  - 7
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 .1«کشیدطول می ، به شکلی که بیشتر از حد معمولفرمودای را به شکل ترتیل قرائت میسوره پیامبر»گفت: & حفصهمادرمان 

را شرب   2مفصل گفت: قسمت وقتی ابن سنانکه طوریبه هیک بن سنان را نکوهش کرد؛توسط ن سرعت دادن به قرائت سعودابن م

 کره پیرامبر  را  6قرآنری ایم و مرن  گفت: بیهوده بوده است، مانند بیهوده بودن شعر! ما قرائت را شنیده گذسته قرائت کردم؛ عبداهلل

 .5«باشمفرمود حفظ میقرائت می

کن که  با ترتیل قرائت ،پدر و مادرم فدایت شوند»عبداهلل به او گفت:  ،قرائت کرد ی ابن مسعودبرارا با صدای نیکویی، علقمه قرآن 

 «.زینت قرآن است

بقره را ]در نمازشان[ قرائت  یبقره و آل عمران و دیگری سوره هاییکی سورهبرتری دو مردی پرسیدند که ی درباره /از مجاهد

!  ، بهتر استبقره را قرائت کرد یسورهکه کسی»گفت:  وی ،به یک اندازه بود شانجلوس کردند و ]زمان[ قرائت و رکوع و سجود و

تا  فرو فرستادیم تدریجرا به)قرآن  [٢٠٨اإلسراء: ] چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ٺچ: نمودسپس ]این آیه[ را قرائت 

 متعال، افراد نزد اهلل ترینداشتنیدوست: »در روایتی دیگر آمده است .4«وار فروفرستادیممعجزهرا با درنگ بر مردم بخوانی و آن

 .3«باشدنسبت به وی می هاآنترین عاقل

 زمان ختم قرآن: -5

آیرا  »به من فرمرود:   رسول اهلل ،در پس این اعمال ،خواندمگرفتم و هر شب قرآن میگفت: تمام سال را روزه می $عبداهلل بن عمرو

و از آن نیتی جرز خیرر    !رسول اهلله ای لخوانی؟! گفتم: بگیری و هر شب قرآن میمی خواهی به تو بگویم که تمام سال را روزهمی

خرتم   بارقرآن را در هر ماه یک»فرمود:  سپس رسول اهلل –روزه گرفتن ]در تمام سال[ به او توضی  داد  یسپس درباره –« ندارم

بیشتر از  مقدرت !ختم کن. گفتم: ای نبی اهللرا آن هر بیست روزطاقت من بیشتر از این است. فرمود: در  !اهلل رسولکن. گفتم: ای 

ختم را آن توان من بیشتر از این است. فرمود: در هر هفت ]روز[ !ی پیامبر اهللاختم کن. گفتم: را آن آن است. فرمود: در هر ده روز

 .9«ختم کنرا آن در هر چهل روز»ول فرمود: ابار  آمده است که رسول اهلل . در روایتی از وی1«و از این فراتر نرو 7کن

                                                 
 .058؛ مالک 1382؛ دارمی 1785؛ نسائی 373؛ الترمذی 373مسلم  - 1
 باشد.ی حجرات تا آخر قرآن میمفصل: از سوره - 0

 ه شود.)مترجم(قسمتی از قرآن که در نماز خواند - 3
 .11، و تعلیق فؤاد زملی بر کتاب: )أخالق حملة القرآن( ص 1/51: الفتح نگا، 1/352؛ أحمد 1317؛ ابو داود 500؛ مسلم 8243، 778بخاری  - 4
 .1/51؛ و الفتح 78: التبیان ص نگاآن را تخریج کرده است؛  53آجری در اخالق حملة القرآن در آخر کتابش ص  - 8

 .11/37؛ و الجامع ألحکام القرآن 130یام اللیل از مروزی مختصر ق - 7
گفتند: سه ]سوره[، و پنج و هفت و نره و یرازده و سریزده     پرسیدم چگونه قرآن را تقسیم کنیم؟ از اصحاب پیامبر»درباره راه ختم قرآن در هفت روز گفته است:  أوس بن حذیفة - 7

؛ و در سند آن عثمان بن عبداهلل بن أوس وجود دارد که حاف  در التقری، گفته است: قابل قبول است اگر از سرندهای دیگررش تبعیرت    1348؛ ابن ماجه 1313ابو داود « و قسمت مفصل

. و معنری  0/487مع األصرول  : تخریج األرنأؤوط برر جرا  نگا؛ 1/15و ذهبی در المیزان گفته است: محله الصدق. نقلی از تخریج الوادعی بر تفسیر ابن کثیر  شود وگرنه سندش لِیِّن است.

 خواندند و در روز دوم پنج سوره و به همین ترتی،.حدیث این است که در روز اول سه سوره می
ود: آن ؛ و در آن آمده اسرت، )فرمر  3117؛ ترمذی 1347؛ ابن ماجه 0312؛ نسائی 1355؛ ابو داود 151، 0/178، و این لف  برای اوست؛ احمد 1181؛ مسلم 8280، 1174بخاری  - 5

 .118، 0/155آن نزد أحمد  باشد، واست: حدیث حسن صحیح غری، میرا در پنج روز ختم کن. گفتم: طاقت من بیشتر از آن است، فرمود: رخصتی از طرف من نداری(، ترمذی گفته 
باشد؛ و در اکثر طرق حدیث لفر  چهرل روز نیامرده اسرت.     آن حسن می؛ و آلبانی گفته است: اسناد 0/185؛ أحمد 1318، و گفته است: حدیث حسن غری،؛ ابو داود 3117ترمذی  - 1

 .1813، 1810، شماره 4/17: تخریج آن در السلسلة الصحیحة نگا
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دوست نداریم که مردی چهل روز را پشت سر بگذارد و قرآن را در  ،با توجه به این حدیث»گفته است: / رو اسحاق بن ابراهیماز این

 .1«آن ختم نکند

 .2«قرآن را در کمتر از سه روز ختم نفرمود رسول اهلل  کند کهروایت می &از عایشه

 .6«باشد هتمام قرآن را در یک شب قرائت کرد سراغ نداریم که نبی اهلل»ین گفت: همچن

بیشتر سرل    کارِاین »گوید: در مورد ختم قرآن در هفت روز می ،داردی زمان ختم قرآن بیان میعادت سل  را درباره ،/وقتی نووی

 .5«بوده است

. عبرد اهلل برن   4«بروده اسرت  دیگرران  بیشتر صرحابه و  کارِ این  .باشدراه می این راه وسط و بهترین»باره  گفته است: در این /سیوطی

 .3«شودمتوجه آن نمی ،قرآن را ختم کند که در کمتر از سه روزکسی»فرمود:  پیامبرگفته است:  $عمر

ولی افراد دیگری ایرن   ؛شود قرآن در کمتر از سه روز نباید قرائت ،با توجه به حدیث»اند: گفته است: بعضی از اهل علم گفته /ترمذی

 .1«استر تنزد اهل علم پسندیدهدر و ترتیل ؛ 7اندکار را جایز دانسته

 ،در نکرات باریرک و معرارف    فکرر و ت که دقتکسیگردد؛ افراد بر می خودآن به  انتخاب زمان»گوید: ی ختم قرآن میدرباره /نووی

به نشر علرم و یرا دیگرر    که کسیدست آورد؛ هکمال فهم را ب ،کندقرائت می چهآنکوتاه کند تا از  را شتقرائ باید ،سخت است شبرای

در غیر ای کوتاه کند تا خللی به اهداف وی وارد نشود؛ اندازهبه باید قرائت خود را ،ن مشغول استانادین و مصلحت مسلم مسائل مهم

خرتم   پیشرینیان،  گویی نگردد.دچار سستی و کسلی و یاوهکه طوریدر حد امکان زیاد کند؛ به باید قرائت خود راشخص  صورت،این

 .9«باشدمی $عمروبنهمان حدیث صحی  عبداهللش دلیل ؛کراهت داشتندرا در یک روز و یا یک شب  قرآن

ست که: شکل ا به همین بهترین قرائت ،کردندسل  قرآن را ماهانه و همراه با تدبر و نشر علم ختم میبرخی از »گوید: می /ابن قدامة

شکل ترتیل و برا   اگر بقره و آل عمران را به»گفته است:  $مانع ترتیل و فهم نشود. ابن عباسو  های مهم منع نکندهانسان را از مشغل

 .11«تر استقرآن به شکل هذرمة دوست داشتنی برای من از قرائت کل ،کنم تدبر قرائت

عبداهلل گفت: اگر بقره را در شبی با  خوانم،میو در سه روز قرآن را  ع استقرائت من سری»گفتم:  $ابو حمزه گفته است: به ابن عباس

 .1«تر استداشتنیدوست مبرای ،گوییمیکه ی از ترتیل ،تدبر بخوانم
                                                 

 آن را ىر سننش آورده است. 3117ترمذی بعد از حدیث شماره  - 1

 ولی شهادتی است بر حدیث نهری وی  ،، و در مورد اسناد سعد گفته است: )ضعیف0477 ؛ و آلبانی آن را ذکر کرده است در السلسلة الصحیحة شماره1/377ابن سعد در الطبقات  - 0

 .4577؛ و در صحیح الجامع شماره 102فهمد(. و آن را حجت دانسته است در صفة الصالة النبی بر عبداهلل بن عمرو؛ و حدیث کسی که قرآن را در سه روز کمتر بخواند آن را نمی

 .1340بو داود ؛ و ا747مسلم شماره  - 3

 .48؛ و مانند آن در التبیان ص 58األذکار ص  - 4

 .1/137اآلتقان  - 8
؛ و نووی آن را در التبیان صحیح دانسته اسرت  0018؛ و طیالسی 1314، 1312؛ ابو داود 1347باشد؛ ابن ماجه ؛ و گفته است حدیث حسن صحیح می3102؛ الترمذی 0/118أحمد  - 7

 .4577و در صحیح الجامع  1813؛ و در الصحیحة شماره 1087ابو داود  ، و آلبانی در صحیح47ص 
وکیرع   زتر است پس خداونرد ا کرد: )دین آسان است و تبعیت از سنت اولییکند که قرآن را شبی یک بار ختم مو از او روایت می /ست با تعلیق از فعل وکیع بن جراحگفته ا /ذهبی - 7

 .7/31/0د؟!(، سیر أعالم النبالء راضی باشد و مثل وکیع وجود ندار
 آورده است. 3117ترمذی آن را در پس حدیث شماره  - 5
 .57؛ و األذکار ص 47فی آداب حملة القرآن ص التبیان  - 1
 .75-77مختصر منهاج القاصدین، ص  - 12
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. در روایتری دیگرر   2«را درک کنرد آن بشوند و قلبَترا آن قرائتی داشته باش تا گوشَت ،اگر اهل عمل هستی»در روایتی دیگر گفت: 

 .6«بهتر است مباالت،انگار و بیسهل از نماز در تمامی شب همراه با قلب ،دو رکعتِ کوتاه همراه با تفکر»گفت: 

 بخش دوم: دقت در معانی

رده و از آن اعتبار بگیرد؛ در واقع کدر آن تأمل که طوریبه ،باشددقت قاری در معانی و افتراق از آن به دیگر چیزها میمنظور از آن، 

براره  در این باشد.هدف نهایی از خوب گوش دادن و خوب تالوت کردن و ترتیل دادن به قرآن و زیبا کردن لحن در آن میاین همان 

 :عبارتند ازمسائلی وجود دارد که 

 باشد:بر معانی و انگیزه داشتن به آن می توق روش دقت و  -1

ی خواندم، ابتردا سروره  نماز می در شبی همراه پیامبر» است:  باره وجود دارد، این روایت خذیفة بن یماناز شواهدی که در این

رسرید،  ای که در آن تسبی  وجود داشرت مری  آهستگی قرائت نمود. هرگاه به آیهعمران را را شروع و بهبقره، سپس نسا  و سپس آل

-رسید، پنراه مری  ه مسائلی مثلِ جهنم میفرمود، وقتی بخواست میآمد، درنمود، وقتی درخواستی ]مانند بهشت[ به میان میتسبی  می

 .5«ها[ به رکوع رفتی اینجست، بعد از ]همه

ای که در آن رحمرت  از آیه ،ی بقره را قرائت فرمودسوره ،خواندمنماز می در شبی همراه پیامبر»ه است: نیز گفت عوف بن مالک

سپس بره   ؛ایستاد و پناه برد کهآن جزبهی عذابی نگذشت یهاز آ ،خواست ]رحمت[ نمودکه ایستاد و درآننگذشت مگر  ،وجود داشت

سپس به سجده رفت و  ،4گفت: سبحان ذی الجبروت و الملکوت و الکبریا  و العظمةدر رکوع ماند و در رکوعش می ،ی قیامشاندازه

ی به ترتیب و پشت سرر سروره   هر سوره راسپس  ،سپس ایستاد و آل عمران را قرائت فرمود ،در سجودش مانند همان ]ذکر[ را گفت

 .3«خواندقبلی می

به عایشره  »کند: مخراق روایت می نیز تمام کردن قرائت قرآن در یک شب را مذمت کرده است؛ احمد از مسلم بن &عایشهمادرمان 

کند. گفت: قرائرت کردنرد   یدو یا سه بار ختم م ،قرآن را در یک شب هاآنکه هر کدام از  شناسممیگفتم: ای ام المؤمنین! مردمانی را 

 ی بقره و آل عمرران و نسرا  را در آن قرائرت   خواند که ]فقط[ سورهتمام شب را طوری نماز می ولی دیگر قرائت نکنند؛ رسول اهلل

عذاب کره  ی ، و به آیهفرمایدطلب میرا آن دعا کرده و از اهلل کهآن جزبهکند کاری نمی ،رسدمی ی مژدهکند ]ولی[ وقتی به آیهمی

 .7«بردپناه می به اهلل دعا کرده و از آن  ،رسدمی

 کند، ایرن حردیث ابروهریره   از بزرگترین مسائلی که مسلمان را بیدار کرده و اهمیت دقت و ایستادن در آیات را برای وی بیان می

چره  ام ]آنام و برای بندهام به دو نیم تقسیم کردهفرموده است: نماز را بین خودم و بنده اهلل»فرمود: شنیدم که  است: از رسول اهلل

ام مرا ستایش و فرماید: بندهمی اهلل [٩الفاتحة:] چپ  پ  پ  پ  چ گوید: دهم. وقتی ]بنده[ میرا[ درخواست کند، قرار می

                                                                                                                                                                                     
 .141ل ؛ مختصر قیام اللی1/51؛ الفتح 50؛ أخالق حملة القرآن ص 47فضائل القرآن از ابن کثیر ص  - 1

 کند.ذکر می 1/51ابن حجر آن را الفتح  - 0

 .141مختصر قیم اللیل از مروزی  - 3
 .517؛ ابن ماجه 070؛ ترمذی 571؛ ابو داود 1733؛ نسائی 1774مسلم  - 4

 باشد.پاک است کسی که صاح،ِ قدرت و پادشاهی و بزرگی و عظمت می - 8

 .517صحیح دانسته است؛ و آلبانی در صحیح ابی داود  4/77؛ نووی آن را در المجموع 573ابو داود  - 7
 .111، 7/10احمد  - 7
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 چٺ  ٺ    ٺ  چ گویرد:  یام مرا ثنا کرد. وقتری مر  فرماید: بندهمی اهلل [١الفاتحة: ] چڀ  ڀ  چ گوید: سپاس کرد. وقتی می

. -ام امرش را به مرن واگذاشرت   فرماید: بندهای دیگر میو در مرتبه –ام مرا به بزرگواری یاد کرد فرماید: بندهمی اهلل [١الفاتحة: ]

سرتجابت  ام اباشرد و بررای بنرده   ام مری فرماید: این بین من و بنرده می اهلل [١الفاتحة: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ گوید: وقتی می

 - ٨الفاتحبة:  ] چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ گویرد:  باشد. وقتی میدرخواست وی می

 .1«ی من خواست برای وی باشدچه را که بندهباشد، آنی من میفرماید: این برای بندهمی اهلل [٥

ای که عظمت آیات را درک بزرگوارتر از این بنده ،چگونه استبر حسب تناسب آن  ،اش در هر جملهبا بنده بنگرید که مناجات اهلل

 باشد؟میچه کسی  ،عبادت و خشوع  در تالوت دست یافته است ییکرده و به شرافت تقرب و لذت مناجات و نیکو

 هایی از توق  سل  در معانی:نمونه -2

و قرآن را حرف به حرف قرائرت  ا .نص  شب را نماز خوانداز مکه به مدینه سفر کردم؛  $گفته است: همراه ابن عباس /ابن ابی ملیکة

 .2«شدهق هق او شنیده میکه طوریبهسپس به گریه افتاد  ،کردمی

 «.حرکت ماندبی انشدیدم که مصح  را باز کرد و اشک از دو چشم او سرازیر شد و لب»گفته است:  /ام ولد حسن بصری

انسانی را خطاب  گویی ؛بود مبدون تفاخر و آرا ،انگیزه، پرغمگین شقرائت»گوید: می /ی فضیل عیاضاسحاق بن ابراهیم طبری درباره

 .6«نمودتکرار کرده و درخواست میرا ، آنرسیدای که در آن ذکر بهشت آمده بود میوقتی به آیه ،دکنمی

ب ن قرآن مررا بره تعجر   اشود؛ حافظران میحی معقل ،کنمای تفکر میو در آیهخوانم میوقتی قرآن »گفته است:  /احمد بن ابی حواری

شیرین بوده و سعی در مشغولیت دنیا دارند! در واقع  هاآنخواب برای که در حالی کنندمیرا تالوت  اندازند که چگونه کالم اهللمی

 چهآنخاطر شادی ناشی از هشود؛ بلذت برده و مناجات در نظرشان شیرین می ،کنند بفهمند و حق را بدانندرا که تالوت می چهآناگر 

 .5«رودخواب از یادشان می ،عطا شده است هاآنبه 

 که عمر بن خطراب  گونههمان د؛را نیز در برگیر شانو عمل به محکمات هاآنکه حدود  استدهنده وقتی تذکر ،توق  در برابر آیات

اجرازه   حر برای مالقات عیینره نرزد عمرر    وارد شد، ن قَیسعُیَینَة بن حصن بر پسر برادرش حُر بوقتی نیز این عمل را انجام داد؛ 

کنری.  کنی و بین ما عادالنه حکم نمیچیز خوبی به ما عطا نمی !ای پسر خطاب»عیینة وارد شد و گفت:  نیز اجازه داد،عمر  .خواست

ڄ  ڃ    چ ید: فرمامی به پیامبرش ا آنجا که قصد درگیری با وی را نمود. حر گفت: ای امیرالمؤمنین! اهلل تعالیتعمر خشمگین شد 

ایرن   گذشت پیشه کن و به ]کار[ شایسته فرمران ده و از نادانران روی گرردان(،     [٢٢٢األعراف: ] چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

 .4«توق  نمود لوتر نرفته و در برابر کتاب اهللعمر ج شد،! وقتی آیه تالوت گوید: قسم به اهللن است. راوی میشخص از جاهال

 تکرار آیه: -6

                                                 
 .1/54؛ مالک در الموطأ 125؛ نسائی 0183؛ ترمذی 501؛ ابو داود 318مسلم  - 1

 .131مختصر قیام اللیل  - 0
 .0/770نزهة الفضالء تهذی، سیر أعالم النبالء  - 3

 .023: لطائف المعارف ص نگا - 4

 .یعنی: بخشش زیاد و بیش از حد« الجزل»اش فرموده  $؛ ابن عباس7404بخاری  - 8
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 ؛صب  شد کهقدر تکرار کرد آنرا آن ای رسید وبه آیه پیامبر: »گویدمی باشد؛ ابوذرتکرار آیه از دیگر موارد توق  در معانی می

آنران بنردگان ترو     ،اگر آنان را عرذاب کنری  ) [٢٢٦المائدة: ] چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچآیه این بود: 

 .1آنان را ببخشی، تویی باعزت باحکمت( و اگر هستند

در حرالی   &نزد اسما »گفت:  /: عباد بن حمزهجملهآناز  ،بسیاری وجود دارد هایگفته ،در مورد تکرار بعضی از آیات توسط سل 

را از عذاب گاه اهلل بر ما منت نهاد و ما )آن [٩٥الطور: ] چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ کرد: رفتم که او این آیه را قرائت می

 را در برازار  مو نیازهرای  به بازار رفرتم  ،زمان زیادی به نظرم آمد ،کردخواند و دوباره به آن رجوع میرا می آن آیه آتش حفظ نمود(،

 .2«نمودتکرار میخواند و در حالی دیدم که آن آیه را می او را ،سپس برگشتم ،برآورده کردم

)و بگو: پروردگارا علم  [٢٢١طه: ] چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ کرد: سخن اهلل تعالی را تکرار می آمده است که این ی ابن مسعوددرباره

 .مرا زیاد فرما(

)از روزی  [٩٦٢البقبرة:  ] چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ کررد:  را تکرار می اهللی سعید بن جبیر آمده است که این قول درباره

گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : اهلل همچنین این قول گردید(،سوی اهلل باز میتقوا پیشه کنید که در آن روز به

و  ها و زنجیرها در گردنشان باشد ]و[ کشیده شوند(،که طوق)پس ]حقیقت را[ خواهند دانست * وقتی [٥٢ - ٥٠غافر: ] چڱ

را شروع کرد و سمان شکافته شود( )وقتی آ [٢االنفطار: ] چٱ  ٻ  ٻ   چ ی[: ای خواند و ]سورهآمده است که وی نماز نافله نیز

 .6مؤذن اذان صب  سرداد کهایناز خواندن آن دست نکشید تا 

آنان از فرازهایشان ) [٢٨الزمر: ] چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کچ کرد: را تکرار می هللااین قول  /ضحاککه آمده است 

 .5یی از آتش دارند(هاآنو فرودشان سایب

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ      ٹ  ٹ  چ : رسرید  آیره که بره ایرن   اینی المؤمن را قرائت کرد تا سوره /بن قیسعامر که آمده است 

او تمرام   رو تکررا  رسرد(، ها میبه حلقوم –سرشار از غم  –ها گاه که قلب)و آنان را از روز قیامت بترسان آن [٢٦غافر: ] چ  ٹ

األنعبام:  ] چحخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  چ را قرائت کرد:  قول اهلل شده است که وی اینصب  شد؛  همچنین نقل  کهایننشد تا 

کره  تکرار کرد ترا ایرن  را آن گویند: ای کاش ما بازگردانده شویم و آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم( و به گریه افتاد وو می)[ ٩٥

 .4سحر شد

                                                 
؛ حراکم  1/177صرحیح دانسرته اسرت؛ نسرائی      1/0502باشد؛ و عراقی اسناد آن را در اإلحیراء  د آن صحیح می؛ و در مصباح الزجاجة طفته است اسنا1351؛ ابن ماجه 0124احمد  - 1

)چاپ بیت األفکار(؛ و در صفة الصالة آن را حجرت دانسرته اسرت    1212دانسته است شماره الذهبی؛ و آلبانی در صحیح نسائی آن را حسن و آن را صحیح دانسته است؛ و وافقه  1/041

 .84؛ و األرناؤوط آن را حسن دانسته است، تخریج مختصر منهاج القاصدین ص 101ص 
 .141مختصر قیام اللیل ص  - 0
 ، و نسبت داده است به ابی عبید در )الفضائل(.545، 0/727ء علوم الدین تخریج أحادیث إحیا - 3
 .145سط نمازگزار و تدبر کردن در آن، از کتاب مختصر قیان اللیل از مروزی ص ای توآیهزیاد : باب تکرار کردن نگا؛ 70نووی در التبیان ص  - 4
 .545، 0/727تخریج أحادیث أحیاء علوم الدین  - 8
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از  مبررای  ،هرا فکرر کرنم   قرائت و در آنا بارهرا  چڀ  چ و  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  هایاگر سوره»گفت:  /محمد بن کعب

 .1«تر استداشتنیسرعت قرآن بخوانم، دوستبه ،صب  تاکه شب این

هرا را بشرمارید( را تکررار    توانید آنهای اهلل را بشمارید، نمی)اگر نعمت چ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ در شبی  /حسن بصری

، وی گفت: در آن اعتبار وجرود دارد، بره سرمتی نگراه نکرردم و روی برر       که صب  شد. در مورد آن با وی صحبت شدکرد تا اینمی

 .2شناسمچیزی نمی های اهللکه در آنجا نعمت بود و بیشتر از نعمتجز آننگرداندم به

الجاثیبة:  ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  چ را تا صب  قرائرت کررد:    این آیه تمیم داری

. 6دهریم( ها را برابر افرادی که ایمان آوردند و عمل صال  انجام دادند قرار میپنداشتند که آن ها شدندبدیمرتکب که کسانیآیا ) [٩٢

 .5این کار را کردربیع بن خُثیم نیز 

و ترالوت   طول شب یا قسرمت زیرادی از شرب   ای را در کردند که آیهدر حالی شب را صب  می ،از سل برخی »گفته است:  /نووی

 .4«ندکردتدبر میهنگام قرائت 

 .3«شدصب  می که ندکردای را تکرار میقدر آیهاین عادت سل  بود که آن»گفته است:  /ابن قیم

 راه توق  بر معانی: -5

و  ،دریافت کندرا آن گوشبا باشد؛ اگر بنده با دقت به کالم پروردگارش گوش فرا داده و تدبر و تفکر می ،اصل توق  بر معانی قرآن»

چه را که در طول زندگی به آن عادت گرفته، ترک کند و از فضای و آنوجه معانی صفات مخاطبش بوده و به قدرتش بنگرد مت شقلب

گروش خرود را    ،بدانرد بسیار گوینده را بزرگ شمرده و خود را نیازمند فهم و راه مستقیم و قلب سلیم و علم  پیرامونش خارج شود،

را داشته باشد و دعایی همراه با زاری و ناراحتی و آرامش داشته باشد و انتظار این ،تمرکز کندم ،شودکه به وی خطاب می چهآنبرای 

مطابق با هشردار و  باشد؛  مطابق معانی کالمش شراه را برای وی بگشاید؛ و از وی کمک بجوید تا ]آهنگ[ تالوت ،ی داناگشاینده که

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    چ شرود:  می ر قرآن است و به مانند این فرموده اهللدارای بهترین صدا د ،این قاری هگاآن؛ اهلل یمژده

آن ایمران   آنران بره  که حق تالوترش اسرت،    گونهکنند همانکه کتاب را تالوت می)کسانی [٢٩٢البقرة: ] چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ

 [١األحزاب: ] چگ  گ  گ  گ    ک   کچ  .ما از این دسته قرار دهد اهلل ،ن در علم هستنداین افراد همان راسخا  دارند(،

 .7«فرمایدسوی راه، هدایت میگوید و به)و اهلل حق را می

وقتری ایرن    ،بفهمدرا آن شود را برای خود واض  و روشن گرداند وای مربوط میکه به هر آیه چهآنهر  ،شایسته است تالوت کننده»

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپپ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ کنرد:  قول اهلل تعرالی را ترالوت مری   

                                                 
 .17؛ و الزهد از ابن مبارک ص 182وزی ص مختصر قیام اللیل از مر - 1

 .181مختصر قیام اللیل از مروزی ص  - 0

 باشد.و اسناد آن صحیح می 1081گفته است: طبرانی در الکبیر آن را تخریج کرده است، شماره ؛ و محقق کتاب مجدی السید ابراهیم 70؛ نووی در التبیان ص 547صاح، األحیاء  - 3

 .75دین ص مختصر منهاج القاص - 4
 .12األذکار ص  - 8

 .1/000مفتاح الدار السعادة  - 7
 .0/117البرهان از زرکشی  - 7

www.takbook.com



 77 

هایی را[ با پروردگارشان گاه کافران ]بتها و نور را پدید آورد. آنو تاریکی ها و زمین را آفرید)ستایش اهلل را که آسمان [٢األنعام: ]

 چڄ  ڄ  ڃ  چ کنرد:  بر وی نمایان شود؛ وقتی تالوت مری  در انجام هر کار، عظمت وی را درک کند و توان اهلل نهند(،برابر می

های مشابهی فکر کند که چگونه به گوشت و اسرتخوان  به نطفه بینید؟(،ریزید، میچه که ]در رحم همسرانتان[ می)آیا آن[ ١٦الواقعة: ]

اد و به ماننرد آن افرر   ل شودافکند که شاید او هم غ ، احساس ترسکندوقتی اوضاع عذاب شدگان را تالوت می ؛دنشوو ... تبدیل می

باشد بلکه ی شب نمیقصه های قرآن،انداست .باشدبداند که خطاب و وعید قرآن به وی می ،قرآن ی. شایسته است تالوت کنندهگردد

رور بنده برای او نوشته است؛ در کتراب تأمرل کنرد و بره     ست که سَ، تالوت آن چیزیوقت است که تالوت وی؛ آناستبرای عبرت 

 .1«مقتضای آن عمل نماید

تش اتالوت و در حقایق عباررا آن به حق تالوتشباید  ،است او را برای حفظ کتابش انتخاب کرده اهللکه کسی»گوید: می /رطبیق

 .6«آشکار سازد برای خودرا    2غرائبو ش را بفهمد عجایب ،دنتدبر ک

آن ایرن اسرت    آداببا ترتیل قرائت شود و از باید به شکلی سنجیده و آرام و »گوید: ی ارزش حرمت قرآن میدرباره /حکیم ترمذی

-ای میای که در آن وعدهدر برابر هر آیه همچنین ؛که مورد خطاب داده است بکار گرفته شود چهآنکه ذهن و فهم را برای تعقل در 

توق  کرده و از  ،جود داردای که وعید وطور در هر آیهطلب نماید و همینرا آن د و از فضلشیابرغبت  اهلل بهتوق  کرده و  ،باشد

 .5«پناه ببرد آن به اهلل

کنرد کره بررای    میای را مرور قرائت و آیهرا آن وقتی با تفکر»داللت دارد:  مسألهبر همین  ،آمده بود پیشترنیز که  /ابن قیم سخناین 

تردبر  با ای همراه در نظر داشت قرائت آیهباید  نماید،شبی تا به سحر تکرار بسا چه آن آیه را صد بار و ،شفای قلبش محتاج آن است

از قرائت کل قرآن بدون تدبر و فهمیدن و ]همان یرک آیره[ او را بره کسرب ایمران و شروق       است تر برای قلب بهتر و نافع ،و فهم آن

 .4«دهدحالوت قرآن سوق می

ی سبحان را در نظر داشته باشرد و در  مت گویندهباید عظ ،کالم بشر نیست ،کندقرائت می چهآنبداند که  قاری»گوید: می /ابن قدامة

 .3«آن بپردازدتکرار  بهپس  ،با تکرار آیه برای وی حاصل نشد جزباشد و اگر تدبر قرائت می کالمش تدبر کند؛ تدبر غایت و هدف

قرائت برا ترتیلری    ،آن ترین حالتعجله در قرآن ترک شود و کاملکه قاضی گفته است: حداقل ترتیل آن است »گوید: می /بن مفل ا

باشد. امام بهتر می قرائت زیاد و بدون فهم،از  ،که باعث کم شدن قرائت گردد یو فهمیدن و اعتبار، است که در برابر ]آیات[ توق  کند

 باشرد کره:  می همان معنی سخن  ،گفته است: نیکو کردن صوت برای ]قرائت[ قرآن توسط قاری و قرائت آن با حزن و تدبر /احمد

در مورد نیکو کردن صوت و آهنگ دادن به قرآن و  ،هیچ چیز مانند اجازه او به پیامبر ،)در بین مسائلی که اهلل به آن اجازه داده است

 .1«7باشد(آشکار کردن آن نمی

                                                 
 .75مختصر منهاج القاصدین ص  - 1
 کلماتی که مفهوم آن آشنا یا آسان نیست.)مترجم( - 0

 .1/0الجامع ألحکام القرآن  - 3
 ادر األصول(.، و آن را نسبت داده است به )نو1/07الجامع ألحکام القرآن  - 4

 .420مفتاح دار السعادة ص  - 8
 .75مختصر منهاج القاصدین ص  - 7
 .، از طریق ابوهریره1473؛ ابوداود 0/152؛ نسائی 033، 017؛ مسلم 8240بخاری  - 7
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ای را کند؛ هر آیره میتلفظ را آن کند که ایقلبش را مشغول معنی کلمه»کند: توصی  می گونهاینی را ننیز توق  در برابر معا /سیوطی

طلرب   ،استای برخورد[ که در آن کوتاهی کرده اگر ]به آیهها داشته باشد؛ آنتأمل کند و اعتقاد به قبول  نواهی،شناخته و در اوامر و 

اگرر   ،خواهدبپناه  بترسد و از اهلل ،عذاب بود ی]اگر آیه ،درخواست نمایدرا آن و شاد شده ،رسیدرحمت ی آمرزش کند؛ اگر به آیه

 .2«را بخواهدآن به زاری افتاده و ،]اگر دعا بود ،او را منزه دانسته و بزرگ شمارد ،بود منزه بودنِ اهلل در مورد

شایسته است معنری را  »گوید: در این مورد می /سعدی ؛آیه را جمع کند فهوممعنی لفظی و م ،هنگام توق  در برابر معانی بایدقاری » 

هرایش  دیگرر نمونره  برا  را آن و ،6بنگررد  ،که برای آن آمده است چهآنلفظ را وسیله بداند و در سیاق کالم و سیاق هدف قرار داده و 

گرد ... و چه تالوت می کند برای هدایت تمامی خلق آمده است، اعم از عالم و جاهل، و شهرنشین و بیابانمقایسه کند، و بداند که آن

 ،در الفراظ و معرانی آن  زیراد  تفکرر   ،قررآن که تدبر و فهم اینمگر  ،شودچیزی نصیب وی نمی ،کندکه بر این مسائل توفیق پیدا کسی

؛ پرس  چه که قرآن از حیث داللت لفظ و مفهوم لفظ بیانگر آن استآن»، 5«یابدباشد، میه قرآن شامل میرا ک چهآنمستلزمات و هر 

پس از علوم قرآنی چیزهایی بر او آشکار  ،قدر خواهد شدگران اهلل نزد تالشش را در این راستا صرف کند،اگر شخص قاری تمام 

 .4«رسیدخواهد شد که با تالش و کوشش خودش هرگز به آن نمی

بگویرد: چنرد    گونه، اینکنددر ماه رمضان و یا هر زمان دیگری که قرآن را مطالعه میکه رو برای هر فرد صالحی شایسته است از این

 چند بار قرآن را ختم کردم؟ که،اینگرفتم؟ نه  بار از قرآن تأثیر

 های قرآنی:شناخت اسلوب :پنجم

-دچار مشکل می هاآنو در فهم  پنداردبیگانه میخود را در برابر قرآن و ترکیب جمالت آن  ،های قرآن آشنا نیستبا اسلوبکه کسی

چ فرموده است:  –تعالی سبحانه  –اهلل  .توان یافتاعجاز را می انواع ،باطنیچه چه ظاهری و  ،با تدبر در الفاظ و معانی قرآن»شود. 

 (.ی آگاه، روشن شرد گاه از نزد ]اهلل[ فرزانهکه آیاتش استوار گشت آن )کتابی [٢هبود:  ] چں  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   

در اخبار  و هیچ شبیه و مانندی ندارد،شیواست  ،ها و معانی آنتمامی لفظ آن.شرح و تفصیل  شباشد و معانیحکم می ،پس الفاظ آن

در آن وجرود نردارد؛ اگرر در     شرکی  گونره هریچ عدالت و هدایت بروده و   ،و تمامی آن حق و راست است در حکم عادالنه ،صادقانه

 جره  شودچه تکرار   ،مختصر جهچه ]مطلب[ کامل گفته شده باشد  گردد،ژرفای آن احساس میدر  شیرینی کالم شود،تأمل  شاخبار

ی هرا قلرب چه رسد به  افتند،میی استوار و بلند به لرزه هاکوه دهد،جا که هشدار میآن هر اندازه تکرار شود، شیرین و شیواست، ،نه

 .3«یابندمیالرحمن سوق دارالسالم و عرشس.پوی ها شنوا شده و به و گوش هاقلب ،دهدمی م؟! وقتی مژدهیفه

 گوید:رح داده و مینوع از معجزات قرآن را ش ده /قرطبی

 .دارای نظمی شکل گرفته در زبان عرب است هر آیه دارد؛: نظمی نوین یکم»
                                                                                                                                                                                     

 .0/017اآلداب الشرعیة  - 1
 .1/142اإلتقان فی علوم القرآن  - 0
 حکام ص از همین کتاب: الطریق الی استنباط الحکم و استخراج األنگا - 3

کره داللرت برر شرناخت اهلل دارد. و     « الحمد هلل»ی اهلل: شود. مثل فرمودهکه برای رسیدن به آن چیز بر آن استدالل میهمان داللت یک آیه بر چیزی، »گفته است:  /ابو هالل عسکری - 4

 .70الفروق اللغویة، ص «. مانعی وجود نداشته باشد داللت تضمنی آیه، همان احتمال قرار گرفتن آن چیز در درون آن آیه است اگر
 .10تیسیر الکریم الرحمن  - 8
 با تصرف آسان کردن. 1/85تفسیر ابن کثیر  - 7
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 .دارد های زبان عربیدوم: اسلوبی جدای تمام اسلوب

 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ تأمرل کنیرد:    در ایرن آیره   صالبت و اقتداری که از هیچ مخلوقی قابل تصور نیست.سوم: 

 ،وجود دارد خواهد دانست که صالبتی که در قرآن ،حق است – تعالیسبحانه –است: هر کس که بداند اهلل ابن حصار گفته  [٨٥الزمر: ]

  ىئېئ     ىئ    ىئچ خن بگوید کره:  تواند به این شیوایی سیک از پادشاهان دنیا نمیو هیچ ،در سخن هیچ کسی غیر از وی وجود ندارد

، نظم هر سه این گوید:ابن حصار می [٢١الرعد:] چىئ  ىئ    ی  ی  ېئ  ىئ  چ و یا بگوید:  [٢٨غافر: ] چی  ی   ی   

با  قرآن .شودبا کالم بشر هویدا می تفاوت کالم اهلل متعال هاستبا این ،هر سوره و بلکه هر آیه است از ملزومات ،و اسلوب و صالبت

 دارد.را اعالم می شانو عجز و ناتوانی طلبیدهبه مبارزه ها، بشر را همین

 را ندارد.ای که هیچ عربی قدرت آندخل و تصرف در زبان عربی به گونهچهارم: 

 پنجم: خبر دادن از اموری که در گذشته رخ داده است.

 به یاری رسول اهلل علیه السالم. همثل وعد :ی آنهاانها و پیمششم: عملی شدن وعده

 .غیرممکن است هاآن، مطلع شدن از جز با وحیکه طوریبه ؛فتم: خبر دادن از آینده به شکل غیبیه

 باشد.لوقات با شعور میخزندگی تمامی م یمایهکه هشتم: شمولیت قرآن در علومی 

 از آدمی صادر شود.کنون عادت نبوده خاطر عظمتشان، تابه های کشدههای شکوفانهم: حکمت

 .1فیاختال گونهیا باطنی بدومن وجود هیچظاهری دهم: تناسب در تمامی مسائلی 

حکم گفته شرده ]در آن   کهبر این ستدلیلیو این  » دهد.پایان میخود  نیکوی هایرآن: اهلل تعالی آیات را با اسمهای ق* از اسلوب

خرتم   اهر در تمامی آیاتی کره بره آن اسرم   باید و سودمند است بینانه و ای ریزاین قاعدهبه آن اسم بزرگوار اهلل تعالی تعلق دارد،  ،آیه[

متعال که تمامی موارد قانونگذاری و امر و خلق، از اسما  و صفات اهلل بر این ستتناسب دلیلی این گردد.تبعیت  از این قاعده ود،شمی

-ترین علروم مری  و شری  این اسلوب بزرگ، برای شناخت اهلل متعال و احکامش و رساننده معارف ،شودمرتبط می هاآنصادر و به 

 .2«باشد

توضری    و رسراند میترین شکل به قلب باشد، معانی را به سادهدارای بهترین روش آموزش میقرآن »های قرآن: باسلوجمله * از 

مربروط بره    ،آندر قرر مثرال   سرودمند اسرت.   یتوضری  معناهرا   فقط شهدف .باشدمثال زدن می ،انواع آموزش آنجمله از  .دهدمی

تعرالی بره   هللا و لطر    فضرل بیند؛ این از میدر برابر چشمانش را  هاآناری قکه  گونهآنمحسوس و قابل درک باشد؛  هست کاموری

 .6«دشبابندگانش می

                                                 
ن جهت که الفاظ قرآن کوتراه ولری   بالغت قرآن: از آ»دارد: کند، از آنها موارد زیر را بیان میوجوه اعجاز را ذکر می /، و وقتی ماوردی1/73الجامع ألحکام القرآن  مختصر شده از - 1

شرود. خبرر دادن از مسرائل و    حوصرله نمری  ی قررآن خسرته و بری   پر معنی هستند، بیان و شیوایی قرآن، ناتوان بودن از آوردن الفاظی مثل الفاظ قرآن، توصیفات شگفت انگیز، و خواننده

: النکرت  نگرا « انرد ، گرد آوری علومی که عرب با آنها سر و کار نداشته، و علمای امت هم به آن آگاهی نداشتهدهدای که در آینده روی میرویدادهای گذشته، خبر دادن از مسائل غیبی

 .1/32و العیون 
 .11؛ قاعده 81ص  /القواعد الحسان از سعدی - 0
 و برای آنها مثالهای زیادی زده است. 00قاعده  78مرجع قبلی ص  - 3
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آینرده برا فعرل     خبر از  ،تضمین ،التفات ،استطراد ،تقدیم ،حذف ،آن جمله: تأکیداز  .شماردرا می یچهل و دو اسلوب قرآن 1/زرکشی

 کند.قسم را بیان می 21حدود  ،برای اسلوب تأکید یو .... و طباق ،توریة ،اعراض ،توسع ،ماضی و بر عکس

از اعتماد بره  حقیقت و لبریز  سویبهنو و جهشی  محسوس، ایجاد حرکتزنده و  طوربهتوصی  مطالب  ،های قرآناسلوبدیگر * از 

کنرد،  و مناظر را بیان مری  هاانوقتی حوادث و داست ،باشدگوید، مجسم و مرئی میسخن می باشد؛ وقتی در مورد بشرنفس دایمی می

وقتی  ،است یک کالمکند این فراموش میکه او گذارد تأثیراتی بر قاری می ،پردازدوقتی به گفتگو می است،شکلی برجسته و حاضر به

ا برا هرم جمرع    ر ؛ آفاق توضیحات و گفتگوها2داردبیان میرا آن بیند و نه کالمی کهقاری خود را در برابر آن واقعه می ،زندمثالی می

 ،پوشانندشوند که چشم و گوش را میشود و عبارات برای بیان تصاویر و مناظر اتفاق افتاده به شکلی میگذار میکرده و سخنی تأثیر

رساند؛ این همان اثر قررآن  گذرانده و به اعماق وجود میجدان درک شده و اثر خود را از مرحله حواس وبا حس و خیال و تفکر و 

 .6شود[این اداراکات تنها با خواندن کالم عربی آن ایجاد میکه ]ناگفته نماند  ،ای از معجزات آنمعجزه ،باشدمی

اهلل سبحانه تعالی گاهی جواب قسم را ذکر »گوید: را آورده و میهایی از آنمثال /باشد. ابن قیممی« حذف»* از اسالیب دیگر قرآن، 

)چه بسا  [١التکاثر: ] چڱ ڱ ڱ ں ںچرا در این فرموده حذف کرده است: « لو» که جوابچنانکند و گاهی حذف. هممی

-)و اگر قرآنی ]فرستاده می [١٢الرعد: ] چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    چ فرماید: اگر علم الیقین را بدانند( و نیز می

دیدی گر می)و ا [١٠األنفال: ] چۇ ڭڭ ڭے ۓ ۓ ڭ چشد(، ها به آن روان یا زمین به آن پاره پاره میشد[ که کوه

گاه که به حضور پروردگارشان )و اگر ببینی آن [١٠األنعام: ] چ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ، گیرند(روح کافران را می ،چون فرشتگان

ی عظیمی ، واقعهدیدیرا میکالم است؛ مراد این است که اگر آن هایاز زیبایی ،حذفیات در جواب قسم گونهباز داشته شوند( این

را برای فردی که حضور د آنخواهند و میبیامر عجیبی را میانسان وقتی  شیوه در میان نوع بشر نیز کاربرد دارد؛این  .شددیده می

 .5«دیدی چه اتفاقی در فالن روز افتادگوید: اگر میمی ،نداشته بازگو کند

ھ ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ .4باشدامر و نهی می در معنایخبری  آوردن ،های قرآناز اسلوبیکی دیگر * 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ

چه در آن هایی انبوه همراه او نبرد کردند، و از هربسا پیامبری که توده)و چه [٢١٥ -٢١٨عمران: آل] چۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  

دارد * و سخنِ آنان جز این راه اهلل به آنان رسید سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادند. و اهلل بردباران را دوست می

روز هایمان را استوار بدار. و ما را بر گروه کافران پینبود که گفتند: پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در کارمان بیامرز و گام

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ژ ڈچو این آیات:  گردان(،

                                                 
 .4/141تا  0/317تحت عنوان: اسلوبهای قرآن و هنرهای بالغتش از  در کتابش البرهان فی علوم القرآن - 1

 .1/85تفسیر ابن کثیر   - 0

ها منبع تأثیر گرفتن از قرآن در مسلمانان اولیه بوده است، و در د که این اسلوبکن، و در اول کتاب ذکر می041، 37ص  /،اقتباس از کتاب التصویر الفنی فی القرآن از سید قط - 3

 کند.های تصاویر هنری در قرآن را ذکر میهای زیادی بر بیان اسلوبش مثالکتاب

 .4التبیان فی اقسام القرآن ص  - 4
 از هشام حمصی. 34؛ و قبس من االعجاز ص 3/424 زرکشیز : البرهان انگا - 8
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)براستی در  [٢٢٢-٢٢٠عمران:آل] چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

را ایستاده و نشسته و ]در  که اهللهایی وجود دارد * کسانیها و زمین و اختالف شب و روز برای خردمندان نشانهآفرینش آسمان

گویند:[ پروردگارا این را کنند. ]و میها و زمین اندیشه میکنند و در آفرینش آسماناند[ یاد میحالی که[ بر پهلوی خویش ]آرمیده

ڭ   ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھچ و این کالم اهلل:  ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتشِ ]جهنم[ حفظ کن(،باطل نیافریده

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  

کردار است. ها[ برابر نیستند، از اهل کتاب گروهی راستی آن)]همه [٢٢١ – ٢٢١آل عمران: ] چى  ى  ائ  ائ  

دهند و از کار و به کار شایسته فرمان می آورندخوانند * به اهلل و روز قیامت ایمان میکنان میآیات اهلل را در اوقات شب سجده

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ و مثالی برای نهی و منع کردن: شتابند و آنان از شایستگانند(، ها میدارند و در ]انجام[ نیکیناشایست باز می

کند و ک ازدواج نمیجز با زن زناکار یا مشر)مرد زناکار  [١النور: ] چڎ  ڈ  ڈ   ژ    ڎچ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ آن بر مؤمنان حرام شده است( و مثالی دیگر: کند و جز با مرد زناکار یا مشرک ازدواج نمیزن زناکار به

های همدیگر را نریزید و )و وقتی از شما پیمان گرفتیم که خون [٦١البقرة: ] چپ  ڀ  ڀ     ٻ  پ  پ  پ

سوی مانند آن است که سرعت گرفته به ،دنباشاین موارد به صراحت دال بر امر و نهی می نید(،افرادتان را از دیارتان بیرون نک

 .1برداری و خبر دادن از مسألهفرمان

برای ایجاد تازگی و  ،دیگر اسلوبتغییر کالم از اسلوبی به  یعنی»گوید: می /. زرکشیباشدمی« التفات»های قرآن: از اسلوبیکی * 

وی . 2«کندحفظ می ،نواختی و شنیدن یک اسلوب واحدرا برگردانده و خاطرش را در برابر خستگی و یک شنشاط .شنوندهدر تنوع 

 شمارد:میرا برآن ذکر کرده و انواعرا آن اقسام و شروط سپس

حی آشکار را گشرودیم  )ما بر تو فت [٩ – ٢الفتح: ] چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ مثل:  :مخاطب از متکلم به« التفات»یکم: 

 فرماید تا تو را ببخشیم.* تا اهلل تو را بیامرزد(، و نمی

)ما به ترو حروض کروثر را عطرا      [٩ – ٢الکوثر: ] چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ مانند:  دوم: از متکلم به غایب:

 ذار.فرماید: برای ما نماز بگو نمیکردیم * پس برای پروردگارت نماز بگذار و قربانی کن( 

تررین  )بگو: اهلل در مکر کردن سرریع  [٩٢یونس: ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿچ مانند:  :سوم: از مخاطب به متکلم

 .نویسند(کنید میچه را مکر میاست، همانا فرستادگان ما آن

ها قرار گیرید و برا برادی   اه که بر کشتیگ)تا آن [٩٩یونس: ] چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  چ مثل:  :چهارم: از مخاطب به غایب

 فرماید شما را به حرکت اندازیم.و نمیرا پیش برند(، خوش آن

                                                 
باشرد. نقلری از البرهران    ترری بررای نهری مری    باشد و این روش بلیغمراد از آن نهی می : در هر دوی آنها لف  خبر است ولیگویدد از آوردن دو مثال میی آن بعدرباره /زمشخری - 1

3/424 . 

 .3/373البرهان  - 0

www.takbook.com



 82 

گوینرد: خداونرد فرزنردی    )و می [٦٢ – ٦٦مریم: ] چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ مانند:  :پنجم: غایب به متکلم

 .برگرفته * همانا چیزی ]بس[ زشت ]در میان[ آوردید(

-هایشان سیاه مری که صورت)پس اما کسانی [٢٠٨آل عمران: ] چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ مانند:  :ب به مخاطبششم: غای

 «.شود آیا کفر ورزیدید(

را  د آن،تغییر ضمیر از جمع به مفرد و مانند آن و تغییر افعال از مضرارع بره ماضری و ماننر     مانند ،مربوط به التفات ، مسائل/زرکشی

 .1«آوردمثال میهمراه را 

، یرادآوری  2فرراوانش امر و عظمت آن و تشویق بررای اجرر    یک: یادآوری عبارتند از های قرآن در ایجاد انگیزهاسلوبجمله * از 

دهد که اوامر را انجام میستایش کسی، 6یکحرتبر وی امر شده است و نیاز آن شخص به پروردگارش و نیز ترغیب و که کسیمنزلت 

، یادآوری مسائلی که 5آورد و یا ایجاد تمایل و یادآوردی حکمتی در پس آن اوامر وجود دارددست میبهو بیان برتری و فضیلتی که 

 آموزی و الگوبرداری از زندگی پیامبران و صالحان.، ایجاد عبرت4باشددر بین مردم عظیم می

یرادآوری زیران و    هرا، آنو اسرتهزا   کاران بدو یا طعنه زدن به  کار بدهای قرآن در خصوص نهی: ایجاد بغض نسبت به * از اسلوب

 باپند دادن  ،ناپسند است هاانکه در بین انس چهآنزشتی آن اعمال و یا  نمایشبا  هشدار دادن شخص بدکار، عقوبت دنیوی و اخروی

 .3بدکارهای ظالم و بیان زندگی ملت

تقردیم   گویی،، اختصاص، شرح، خالصهتأکید داستان،بیان  ،یسهمقا ،شمولیت دادن ،کنایه ،: تشبیهایجاد انگیزهنهی و  های* از اسلوب

ایجراد   مطالب آیره و با  متعال در ارتباطاهلل  صفاتشاهد آوردن و بیان حکمت و پایان دادن آیه با اسما  و  ،التفات اشارات ،و تأخیر

 سوره. تناسب میان آغاز و پایان

آوردن داستان پیامبران علیهم السالم مثرل نروح و   »گوید: باره میدر این /طبیان. شاهای قرآن: گوناگونی در داستاسلوبدیگر * از 

با که جا را محکم گرداند؛ آن شآرامش داده و دل به محمدکه برای این بوده است  ،هود و صال  و لوط و شعیب و موسی و هارون

 ،هرای مختلر   حالرت در رو از این همین حالتش بود؛ا شد که مطابق بداستانی برای وی بازگو می شد،میتکذیب کفار روبرو و عناد 

 .7«شدهای گوناگون از یک داستان بیان میقسمت

 

 ششم: درس دادن قرآن:

                                                 
 .3/353: البرهان نگا - 1

جارتی رهنمون شوم که شرما را از عرذاب   اید آیا شما را بر ت)ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده [12الصف: ] چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ  مثل این کالمش: - 0

 دهد(.دردناک نجات می

 .57المتقدم ص  /نگا کالم ابن کثیر - 3

 )ترجمه: و پروردگارت حکم کرد که غیر او را عبادت نکنید و به والدین احسان کنید(. [03اإلسراء: ] چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ مانند این کالم اهلل تعالی:  - 4

ی خویشراوندی تقروا   کنید، و از ]گسستن[ رابطه)ترجمه: از اهلل که به ]نام[ او از همدیگر درخواست می [1النساء: ] چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  این کالم اهلل تعالی:مانند  - 8

 پیشه کنید(.

 .58ص  /نگا: تعلیق قرطبی - 7
 .3/581الموافقات  - 7
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نبایرد   پرسش و پاسخ و مباحثره،  –توسط اهل علم و فضیلت، به روش کسب علم  قرآن آموزش ،هایی که در قبل گفتیمروش جزبه

: کنرد مری روایرت   از پیرامبر  ابروهریره  ست کره یحدیث ،درس آموختن قرآن وجود دارداز دالیلی که در فضیلت  .فراموش شود

جرز ایرن    ،افرادی که در کنار یکدیگر جمع شده و کتاب اهلل عزوجل را تالوت کنند و به تدریس آن در بین خودشان مشغول شوند»

نزد که کسانیدر بین متعال را در بر گرفته و اهلل  هاآنئکه گیرد و مالرا می هاآن پیرامونمت حآرامش نازل شده و ر هاآننیست که بر 

 .1«فرمایدرا یاد می هاآن ،باشندوی می

 

 :درس آموختن قرآن توسط رسول

بخشرندگی او بیشرتر    ،ترین مردم بود و در هنگام مالقاتش با جبرئیل در ماه رمضانبخشنده رسول اهلل»گفته است:  $ابن عباس

از براد پرثمرر و    ، این ]امر[ بررای رسرول اهلل   آموختکرد و قرآن به وی میهر شب از رمضان او را مالقات میجبرئیل در  .شدمی

 .2«بخشودگی بیشتری داشت سودمند،

 است کره مرؤمن،  مستحب . باشددرس خواندن می ،شودای که از آن میاستفاده»گوید: در مورد این حدیث می /شیخ عبدالعزیز بن باز

آموخت تا فایده ببرد؛ زیرا جبرئیل شخصی بود از جبرئیل درس می وزد تا برای او مفید و پر منفعت گردد؛ زیرا رسول اهللقرآن بیام

 ،شک جبرئیل هم توسط حروف قرآن  از جهت معانی آنرسان بین اهلل و فرستادگانش بود؛ بیپیغام آمد واز نزد اهلل جل و عال میکه 

به هردف   ،بیاموزد چیزیحروف و برداشتش از قرآن در اگر انسان از فهم  ،رساندبهره می به پیامبر ،باشدچنان که مقصود اهلل میآن

 رسیده است.

در کره  و واض  است قرآن در شب بود  یادگیری ،زیرا در حدیث ؛بهتر از روز است ،در شب یادگیری: کهاین این حدیث ی دیگرنکته

مشرروعیت   ی دیگر ایرن حردیث،  نکته .آن از درس آموختن در روز بیشتر است یفایده س؛ پبیشتر است قلبو حضور مرکز ت ،شب

شوند[ سودمند است و حتی در غیر رمضان؛ این برای هر دو ]نفری که دور هم جمع می ،است عنوان یک عمل صال به درس آموختن

برد و او را به قرائت تشویق کرده و به او روحیه ی میاهر کسی برای خودش فایده ،وجود نخواهد آمدهر بیشتر هم باشند مشکلی بگا

کنند و در تمامی ایرن مسرائل   های آن این است که یکدیگر را یادآوری کرده و مسائل مبهم را به یکدیگر گوشزد میاز فایده ،دهدمی

 .6«خیر زیادی وجود دارد

 

 درس آموختن قرآن توسط صحابه:

ه قرآن بودند، یادگیری ب هاانترین انسنزدیکقرآن، چه زبان و چه از لحاظ فهم  ،دگی با قرآنچه از لحاظ زن صحابه کهآنبا وجود 

-به شخصی از ما مری  ایمان را قبل از قرآن رسول اهلل ،های طوالنی را گذراندیمسال: »گویدمی $ابن عمر .کردندقرآن را ترک نمی

                                                 
 .54؛ ابن حبان 427، 0/080؛ احمد 008بن ماجه ؛ ا3743؛ ابو داود 0747؛ ترمذی 0711مسلم  - 1

 .0327؛ مسلم 4/11بخاری  - 0
 .10الجواب الصحیح فی احکام صالة اللیل و التراویح ص  - 3
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چه در و هر آن آموختمیرا  شهیوانو و اوامر  شحالل و حرام ،شخص شد و آننازل می ای بر محمدآموخت و بعد از آن سوره

 .1«مورد آن سوره الزم بود، یاد بگیرد

بره مرا    ،]مثلِ[ عثمان بن عفان و عبداهلل ابرن مسرعود   ،کردندقرائت میما ]قرآن[ برای که کسانی»گفته است:  2عبدالرحمن سلمی ابو

گفتنرد:   ،بیاموزنرد  در آن وجرود دارد را که از علم و عمرل   چهآنتا  گذشتنداز آن نمی ،وختندآمده آیه می اند: هرگاه از پیامبرگفته

 .6«آموختهم به ما میبا [ قرآن و علم و عمل را ]پیامبر

وامرر  حالل و حرام و ا کهاینرفتیم تا بعدی نمی یبه سراغ ده آیه ،آموختیموقتی ده آیه از قرآن را می»گوید: می یدر روایت دیگر

 .5«قبلی[ را یاد بگیریم یو نواهی ]آن ده آیه

گشرت  باز مری  ،فهمیدشنید و نمیاگر چیزی را می& نیز بود؛ از عبداهلل ابی ملیکة آمده است: عایشه & این راه و منهج ام المؤمنین

نفرمروده  متعرال  فرت: آیرا اهلل   گ &عایشره «. شودعذاب می ،به حسابش رسیدگی شودکه کسی»فرمود:  پیامبرباری  ،بفهمدرا آن تا

ی ]اعمرالش[ بره   کره کارنامره  )پس اما کسری  [٦ – ٥االنشقاق: ] چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ است؟: 

[ است اشآن فقط به نمایش گذاشتن ]پرونده»فرمود:  اهللرسولشود( ]دست[ راست او داده شود * به حساب او آسان رسیدگی می

 .4«شودعذاب میگرفتار  حتما ،قیامت به حساب و کتاب او رسیدگی شود در روزکه کسیو 

از رجوع کردن به  و پیامبر رساندحرص بر فهم معانی احادیث را می ،بیان شده است &حدیثی که از عایشه»گفته است:  /ابن حجر

برای افرادی به غیر  ،به غیر از این مورد ،ده استشد. در جواز مناظره و قرار دادن سنت در کنار قرآن بیان شقرار نمیمسائل علمی بی

وارد جهنم  ،اندی بدر و حدیبیة را دیدهاحدی از افرادی که غزوه»شنید: که وقتی &مثل حدیث حفصه ،نیز دیده شده است &ایشان از

و جرواب  که وارد آن شود( جز آن)از شما کسی نیست به [٥٢مریم: ] چ  ک  ک  گ   گچ گفت: آیا اهلل نفرموده است:  ،«شودنمی

. همچنین صحابه وقتی این آیه نازل دهیم(کردند را نجات میکه تقوا پیشه می)سپس کسانی [٥٩مریم: ] چڱ  ڱ  ڱ  ں    چ گرفت: 

سروال   که ایمان آوردند و ایمان خرود را برا ظلمری در نیامیختنرد(،    )کسانی [٦٩األنعام: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ شد: 

]نوعِ[ شرک آن اسرت. در ایرن سره     ،باشد؟ جواب گرفتند: منظور از ظلم هآیا بین ما کسی وجود دارد که به خودش ظلم نکردکردند: 

داده شرده اسرت    هاآنحالت کلی مورد حساب قرار گرفتن و داخل شدن ]به جهنم[ و ظلم آمده است ولی با توضیحی که برای  ،مثال

پرسیدند و علرت آن کمرال   صحابه کمتر سوال می ،مانند این مواردبه و البته  ،گرفته شده استبرای هر کدام نوع خاصی از آن در نظر 

 .3«مذمت وارد شده است ،پرسیداز روی سرسختی سوالی میکه کسیوگرنه در مورد  ،و معرفتشان به زبان عربی بود هاآنفهم 

                                                 
 .3/78: حیاة الصحابة نگا؛ 1/78باشد طبرانی در األوسط، هیثمی گفته است رجال آن صحیح می - 1

 .1/425: تقری، التهذی، نگا؛ ی قوی است و ظاهراً پدرش هم صحابی بوده استتابعین و شخصی قابل اعتماد و دارای حافظه قاری قرآن از بزرگاناو عبد بن حبی، کوفی  - 0
د کره در اواخرر   ؛ امام احمد آن را روایت کرده است که در اسناد آن عطاء برن السرائ، وجرود دار   1/4؛ زاد المسیر 1/31؛ جامع ألحکام القرآن 1/12؛ تفسیر ابن کثیر 1/05طبری  - 3

 .05؛ القاعدة المراکشیة ص 13/420؛ الفتاوی 1/178: مجمع الزوائد نگادچار اختالل حافظه شده؛ عمرش 
 .3/178: حیاة الصحابة نگا. 103؛ الکنز 8/412؛ احمد 1/178؛ هیثمی 7/70؛ و آن را به عبد الرزاق نسبت داده است؛ ابن سعد 1/31الجامع ألحکام القرآن  - 4

 .11/422، الفتح 123، 7837، 7837اری بخ - 8
 .1/117الفتح  - 7
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چره را  که آن)کسانی [٨٠المؤمنون: ] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  چ در مورد این آیه پرسیدم:  از پیامبر»آمده است:  &از عایشه

کننرد؟  نوشرند و دزدی مری  شرراب مری  که گفتم: آیا آنان کسانی هستند  ناک است(،هایشان بیمدهند و قلبباید ]در راه اهلل[ بدهند می

ترسند ترا از  میکه در حالیدهند ه میخوانند و صدقگیرند و نماز میفرمود: نه ای دختر صدیق! بلکه آنان کسانی هستند که روزه می

بخشند و اینران در انجرام آن   )آنان در خیرات سرعت می [٨٢المؤمنون: ] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  قبول نشود هاآن

 .1«پیشتازند

 .2«بدی و راحتیکند و منافق مؤمن ]برای خود[ نیکی و خیرخواهی جمع می»ی این آیه گفته است: درباره /حسن

 هرا آنا قرآن و سنت به ما بیاموزند. مردانری را بررای   ترفتند و گفتند: برای ما افرادی قرار بده  گفته است: مردم نزد پیامبر انس

 ،آموختند و در روز آبمیرا قرآن  در شب ،آن مشغول بودندتدریس قرآن را قرائت کرده و به  ،شدگفته می« قرا » هاآنگمارد که به 

را بررای آمروزش    هرا آن پیامبر بدهند. نند و به اهل صفه و فقیرانغذا تهیه ک تافروختند می و کردههیزم جمع  د،آوردنمیبه مسجد 

از پشت سرش آمد و  - دایی انس –. مردی ]به نام[ حرام بن ملحان کشته شدند ،جا برسندبه آن کهآنقبل از  ،]قومی دیگر[ برگزید

برادران شما کشته شدند »فرمود:  زد و حرام گفت: قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم! رسول اهلل ای به او زد تا او را به زمیننیزه

 .6«ما پروردگارمان را مالقات کردیم و از تو راضی شدیم و از ما راضی شدی ،گفتند: خداوندا ما را به پیامبرمان برسان کهدر حالی

ای از ما در مورد قررآن از وی  عده ،گشتبه سمت ما بر می، کردب  را تمام مینماز ص وقتی پیامبر: »گویدمی ابو موسی اشعری

 .5«ای دیگر در مورد واجبات دینپرسیدیم و عده

]که در آیراتی از سروره کهر      نشین حضرت موسی ی همآمده است: وی و حرِّ بن قیس بن حصن فَزاری درباره $از ابن عباس

ابن  .گذشتمی هاآناز کنار  گفت: او خضر ]پیغمبر[ است. ابی بن کعب ، ابن عباستادنددرباره آن صحبت شده است[ به شک اف

[ در راهرش او را مالقرات   که موسی] نشین موسیی هممن و شخصی که با من است درباره»و گفت:  زداو را صدا  $عباس

 ز رسرول اهلل ای این شخص چیزی گفته باشد؟ گفت: بله! ای که دربارهشنیده آیا از پیامبر ،کرد و از او سوال کرد به شک افتادیم

ترر  شناسی کره از ترو عرالم   ل بود و مردی نزد وی آمد و گفت: آیا کسی را میییاسراگفت: موسی در بین جمعیتی از بنیشنیدم که می

 .4«سیدن به وی را سوال کردباشد. و موسی راه ری ما خضر میاو بندهه، باشد؟ موسی گفت: نه و اهلل به موسی وحی فرمود: بل

                                                 
؛ أحمد 7/08، و آن را صحیح دانسته و وافقه؛ بغوی در تفسیرش 314، 0/313؛ حاکم وجود دارد ، و نزد وی روایتی از حدیث ابوهریره15/07؛ ابن جریر 0/021ترمذی  - 1

 کند.و متبعاتی از حدیث را ذکر می 1/324، 170؛ و آلبانی آن را در الصحیحة صحیح دانسته است 028، 7/181
 .382الزهد اؤ ابن مبارک  - 0

 .147شماره  3/1811باشد   از وی می؛ مسلم که این لف7/14بخاری  - 3
داود و ابو زرعة او را ضعیف دانسته اند و ابن حبران   ؛ و در مجمع الزوائد گفته است: در بین راویان آن محمد بن عمر وجود دارد که ابو3/017: حیاة الصحابة نگاطبرانی در الکبیر،  - 4

 ثقه دانسته است.
، و باب: خروج فی طل، العلم. ابن حجر گفته است: در آن فضل زیراد کرردن علرم    ، باب: ما ذکر ذهاب موسی فی البحر الی الخضر علیهما السالم3/75، 1/175، الفتح 3/74بخاری  - 8

باشرد کره کره بره پیرامبرش علیره       آموزد و وجه داللت آن قول اهلل تعالی مری و به سفر منجر شود و همچنین خضوع زیاد در برابر کسی که آن را میوجود دارد حتی اگر با مشقت باشد 

ی آنان اقتدا کرن( و  یوه)ترجمه: اینان کسانی هستند که اهلل آنان را هدایت فرموده است پس به ش 12األنعام:  چ ۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ  الصالة و السالم فرموده است:

 .1/178باشد؛  الفتح موسی از آنها می
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ  ؟این آیه در مورد چه کسی نازل شده اسرت »گفت:  روزی به یاران پیامبر گفت: عمر /بید بن عبیرع

و گفرت:   داناتر است. عمر عصربانی شرد  متعال گفتند: اهلل  )آیا کسی از شما دوست دارد باغی داشته باشد؟( [٩٨٨البقرة: ] چڄ    ڄ  

 !چیزی در درونم در مورد آن وجود دارد. عمر گفت: ای پسر بررادرم گفت: ای امیرالمؤمنین!  $عباسدانید. ابندانید یا نمید میییبگو

زده شده است؛ عمر گفت: چه عملی؟ ابن عباس گفت: برای عمل.  بگو و خودت را کوچک نشمار. ابن عباس گفت: مثالی برای عمل

کند و او بره گنراه آلروده    شیطان را بر وی چیره میمتعال طاعت اهلل عزوجل مشغول است سپس اهلل که به  ثروتمندیعمر گفت: برای 

بررای   کنرد ی را تشرویق مری  آموزعالم دانش ،در این حدیث». ابن حجر گفته است: 1«شودباطل می شود تا آنجا که اعمال نیکشمی

همچنین ایجاد نشاط و اعتماد به نفرس در  . بینددر وی استعدادی را میآن استاد، حاضر بوده و تر مسن استادگاه سخن گفتن در پیش

هرا و تربیرت،   در آن تشویقی جوان به درس خواندن در جوانی است: تا سربب تعلریم آن   .2«رساند وی و ترغیب به کسب علم را می

گرردد و بررای   حافظه و بلند همتی می، تقویت سرزندگیگار برای جوانان سبب هایشان شود. اینها و عقلپرورش و پاک شدن جان

 ها و پیروی از راه روششان در استنباط احکام.عالمان، سبب کسب علم از آن

بررای مرن از زنرده     ،هرا یادآوری علم در بعضی شرب »گفته است:  $. ابن عباس6«تعلیم و تعلم نماز است»گفته است:  ابن مسعود

باشرد و  هرا مری  ی خررد بارور کننرده  ،مالقات مردان با یکدیگر»گفته است:  /قیمابن  .5«تر استنگهداشتن آن ]شب[ دوست داشتنی

 .4«ی عقلبارور کننده ها،آننظر تبادل

                                                 
 .4835بخاری  - 1
 .5/020فتح الباری  - 0

 .1/00 از ابن عبدالبرجامع بیان العلم  - 3
 .1/04قبلی مرجع  - 4
 .017مفتاح دار السعادة ص  - 8
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 مبحث هشتم

 مواردی از تدبر در قرآن

 

هرا و  مرت اسرتخراج حک  ،سوال از آن ،تعلیم و تعلم قرآن جمله:ازآن ؛های زیادی وجود داردمثال ،در تدبر قرآن و تاثیر گرفتن از آن

مرورد  کره  سعی شرده   ،ده استآمکه در ذیل  ییهاحدودش. در مثال برو توق   شالتزام به انجام اوامر ،در معانی آن أملت ،احکامش

 د:بخشمناسبی برای هر روش آورده شود و هر کدام ممکن است روشهای دیگر را نیز بهبود 

 

 التزام به انجام اوامر آن:

گفرت:   &عایشره مادرمران   .باشرد ی نصر مری بعد از نزول سوره ،و طلب استغفاراهلل متعال تسبی  و حمد به  التزام رسول اهلل مانند

گفت: سربحانک  در آن می کهآنخواند مگر نمازی نمی ،نازل شد چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ی[ ]سوره کهآنبعد از  پیامبر»

 .1«خداوندا مرا بیامرز[ گوییم،میتو را حمد  ،دگار ما هستیخداوندا پاک و منزه و پروربنا و بحمدک، اللهم اغفرلی ] اللهم ر

ایرن   ،اللهم اغفرلی ،گفت: سبحانک اللهم ربنا و بحمدکبسیار در رکوع و سجودش می رسول اهلل:»گویدمادرمان در جای دیگر می

 .2«از تأویل وی از قرآن بود مسأله

 

 به یاد آوردن آیه در مقتضای آن:

گراه در آن روز حتمراً از   )آن [٦التکباثر: ] چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  شد:یادآور می قول اهلل تعالیبه این مردم را  رسول اهلل

برخرورد و   $شبی ]از خانه[ خارج شد و با ابوبکر و عمرر  پیامبر»کند: روایت می ابوهریرهنعمتِ ]دنیا[ بازخواست خواهید شد( 

در دسرت   مجانذاتی که فرمود: قسم به  .اهللاید؟ گفتند: از روی گرسنگی یا رسولهایتان خارج شدهدر این ساعت از خانه رافرمود: چ

[ بلند شدند. پس از آن به نزد مرردی از  دو همراه ]پیامبرآن ، بلند شوید!امخارج شده ،ایدبه همان دلیلی که شما خارج شده ،اوست

 فرمرود: فالنری   د. رسرول اهلل ییگفت: خوش آمدید بفرما ،( را دید)پیامبر که زنشوقتیی خود نبود. در خانه آن مرد .انصار رفتند

و دو همنشرین   به رسرول اهلل  ،رفته است تا برای ما آب گوارا بیاورد. وقتی آن مرد انصاری آمدزن گفت: )شوهر آن زن( کجاست؟ 

ی خرمرا درسرت   و با ظرفی که از شاخه تسرعت رفبه ،امروز کسی مهمانانی بهتر از من ندارد ،وی نگاه کرد. سپس گفت: الحمد اهلل

ها بخورید. سپس چاقویی در درست گرفت ]ترا  ی خرما و خرما و رطب بود. او گفت: از ایندر آن ]ظرف[ غوره ،بازگشت ،شده بود

فند آن گوس از هاآنسر برید و  [گوسفندی] هاآنوی برای  ،فرمود: از گوسفندان شیرده بر حذر باش گوسفندی سر ببرد[. رسول اهلل

جان مرن در دسرت   که ذاتیاهلل به ابوبکر و عمر فرمود: قسم به رسول ،خوردند و آشامیدند و سیر شدند و ظرف خرما خوردند. وقتی

                                                 
 .4/011؛ مسلم 4177بخاری  - 1
 .4/017؛ مسلم 4175بخاری  - 0
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هایتران[  بره ]خانره   کره آنهایتان خارج کرد و قبرل از  این نعمت سوال خواهد شد؛ گرسنگی شما را از خانه زاوست! در روز قیامت ا

 . 1«ن نعمت رسیدیدبرگردید به ای

 

 :2هاتبعیت از بهترین

در مقابل  جا»داشت. آ را بیشتر دوستبیرحا   ،اموالش میاندر مدینه ثروتمندترین انصاری بود و از  گفته است: ابو طلحه انس

آل ] چ  پ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ ی آیه کهایننوشید تا می شاز آب پاک رفت،میبه آن  د قرار داشت و رسول اهلل جمس

رفت و گفرت:   پیامبر سویبهابوطلحه  .ازل شدچه دوست دارید انفاق کنید( نکه از آنرسید مگر آن)هرگز به نیکی نمی [٢٩عمران: 

 ،ترین اموالمو دوست داشتنی [٢٩عمران:آل] چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ گوید: در کتابش میمتعال اهلل  !خدا ای رسول 

هرر طرور کره    ! رسرول اهلل  ایشرود؛  متعال ای نزد اهلل نیکی و ذخیره تا ،دهمقرار میمتعال ای برای اهلل را صدقهآن ،باشدبیرحا  می

بین را آن بینم کهطور میگویی و اینشنیدم که چه می ست.یفرمود: آفرین! این مال پرمنفعت توزیع کن. رسول اهللرا ، آندوست داری

 .6«بین نزدیکان و پسر عموهایش تقسیم کردرا آن طلحه نزدیکانت تقسیم کن. و ابو

چیزهایی را که اهلل به من عطا کررده    [٢٩عمران:آل] چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  به این آیه برخوردم:»گفت:  $ابن عمر

را و اگر چیزی  آزاد است متعالاهلل گفتم: این برای رضای  ،مرجانه نیافتم ،تر از جاریة رومیداشتنییاد آوردم و چیزی دوستهب ،بود

 .5«آوردم تا نفعی به من برسددادم، او را به نکاح خود در میقرار می اهلل متعالبرای 

آمرد و   دانی هیچ مالی را بیشتر از این اسبم دوست ندارم. نرزد پیرامبر  ! میبار الها»گفت:  زید بن حارثه ،آیه نازل شد اینوقتی 

 .4«پذیرفتاز تو متعال  فرمود: اهلل پیامبر. لمتعا راه اهلل درگفت: این 

 

 من دوست دارم که اهلل مرا بیامرزد:

که ]در قبل از این بهتان[ به مسط  بن أُثاثرة بره علرت قرابرت و      ابوبکر ،گناهی مرا اعالم نمودبیمتعال وقتی اهلل » گفت:  $عایشه

متعال اهلل  ،بعد از آن .کنمهرگز به او انفاق نمی ،مورد عایشه گفت رمسط  د چهآن! بعد از متعال گفت: قسم به اهلل ،کردق میافقرش انف

ژ  ڑ  ڑ  ک    ژڈ  ڈ  ڎڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎچ نررازل فرمررود: 

جران در راه اهلل چیرزی  که به خویشاوندان و بینوایان و مها)و توانمندان نباید سوگند خورند بر آن [٩٩النور:] چگ  گ  گ     کک  ک

پس ابوبکر گفت: بله س دارید که اهلل شما را بیامرزد؟ و اهلل آمرزنده مهربان است(.ندهند، و باید که ببخشند و درگذرند. آیا دوست نمی

                                                 
 بود. کند که آن انصاری هیثم بن التهیان؛ و در روایتش ذکر می0372؛ ترمذی 0/130؛ مالک در الموطأ 0235مسلم  - 1

در زاد  [15الزمر: ]  چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  : معنی قول اهلل تعالی:نگاباشد و دست گرفتن به آنچه که سنت است، ها و فضائلش میئیبه معنی تبعیت از توانا - 0

 .7/47، 3/11المسیر 
 .115؛ مسلم 8711، 0771، 0758بخاری  - 3
: تفسریر قرطبری   نگاباره، عمر در این. برای دست یافتن به شأن و منزلت ابن3/875، و مانند این روایت در المستدرک 5/004: الفتح نگا، انددهعبد بن حمید و بزار أن را تخریج کر - 4

 .4/85، ارشاد العقول از ابی سعود 4/133
 .7/810طبری تفسیر  - 8
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و گفت: قسم بره اهلل  دوباره شروع کرد  ،دادو انفاقی را که قبالً انجام میادوست دارم که مورد آمرزش قرار گیرم. متعال! و قسم به اهلل 

 .1«کنمرا از وی دریغ نمیدیگر آنمتعال! 

 

 موضوع سوره:

در درونشران ]از ایرن    هاآنرسید که بعضی از طور به نظر میو این ،کردمرا در بین بزرگان بدر حاضر می عمر»گفت:  $ابن عباس

گفت: او به  ا فرزندانی مثل او وجود دارد؟! عمر منزد که در حالیکنی کار[ ناراحت بودند و گفتند: چرا او را در جمع ما حاضر می

دانشم ] تا]ابن عباس گفت:[ به نظرم رسید مرا فرا خواند  جمع بزرگان نشاند.روزی او را صدا کرده و در  ه است،مانند شما علم آموخت

)وقتری   [٢النصبر:  ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦچ د: ییگوی این قول اهلل تعالی چه میگفت:[ درباره ]عمر .نشان دهد هاآن[ به را

او را  ،به ما امر کرده است تا وقتی ما را یاری کرد و گشایشی برای ما حاصل نمرود متعال ای گفتند: اهلل عدهیاری اهلل و پیروزی آمد(، 

اسرت؟ گفرتم    گونهنایآیا  !ی ساکت شده و چیزی نگفتند. ]عمر[ به من گفت: ای پسر عباسرخبگفته و از او آمرزش بخواهیم.  حمد

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ گفت:  ،باشد تا او را از آمدن اجلش آگاه کندمی گوید؟ گفتم: این برای رسول اهللخیر. گفت: چه می

)پس پروردگرارت را   [١النصر: ] چڌ      ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ  ،باشداین عالمت آمدن اجلش می [٢النصر: ] چ

-را به معنای دیگری نمیآن ،تو گفتی کهآن جزبهعمر نیز گفت: پذیر است( زش بخواه، که او بسیار توبهتسبی  و حمد بگو و از او آمر

 .2«شناسم

 

 ارتباط بین آیات:

 «الرحمن الرحیم»خود را به  [٩الفاتحة: ] چپ  پ  چ اهلل تعالی بعد از »گفته است:  /قرطبی :ی فاتحهی سورهمثال اول: درباره

ی را قرینره و آناسرت   گرر هیبرت و خشریت   وص  نموده که بیران « رب العالمین»فرماید؛ خود را به ( وص  میورزمهر مهرگسترده)

 هرم کنرار   موجب رغبت اسرت، و صفاتی که موجب هیبت صفاتی که گونه، این؛ باشدایجاد رغبت  سببکند که می« الرحمن الرحیم»

 .6[«ش دور گردندابندگان، بهتر او را فرمان برند و نواهیگذاشته تا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱچ: فرمایدمیتعالی اهلل سبحانه مثال دوم: 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ها و در آفرینش آسمان ) به راستی  [٢٨١ – ٢٨١بقرة: ال] چ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

و در آبی که اهلل از آسمان فرو وری مردم روان است ای که در دریا برای بهرهزمین و ]در پی یکدیگر[ آمد و رفتِ شب و روز و کشتی

سخّر بین و در گرداندن بادها و ابرِ م پراکندای گاه زمین را پس از پژمردگی، با آن حیات بخشید و در آن از هر جنبندهآن فرستاد،

گیرند که هایی است * و برخی از مردم، به جای اهلل، همتایانی را ]برای او[ بر میورزند، نشانهآسمان و زمین برای گروهی که خرد می

                                                 
 .4782بخاری  - 1
 .3381؛ ترمذی 4172بخاری  - 0
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قدرت و عظمت  ،دلیلی بر وحدانیت در این آیه،»در این باب گفته است:  /قرطبی ها را مانند دوست داشتن اهلل دوست دارند(،آن

ها حاکم و چیره بر تمامی که اهلل متعال بر آن –فرماید: با وجود تمامی این آیات ؛ اهلل سبحانه و تعالی میاهلل متعال وجود داردیی توانا

 .1«دهندر میاافرادی برای اهلل شریک قر - هاستانسان

وحدانیت خود را بیان و  ،اهلل تعالی ،وجود داردآیا نیکوتر از ارتباط بین این آیه با ]آیات[ قبل از آن » باره گفته است: در این /سعدی

در ایرن هنگرام    .گرداندو هرگونه شکی را بر طرف می ،دهدیقین سوق میلعلم ا سویبهواض  کرده و با دلیلی قاطع و برهانی روشن 

 .2«گیرندشریک میمتعال را برای اهلل کسانی بعضی از مردم  ،شود: با وجود این بیان کاملمتذکر می

 

 وصی  اهلل با توجه به مقتضای آیه:ت

)به راسرتی   [٢المجادلة: ] چٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺچ : فرمایدمی اهلل تعالی

گمان اهلل . بیشنیدبرد، شنید و خداوند گفتگویتان را میکرد و به اهلل شکایت میی همسرش با تو گفتگو میاهلل سخنِ زنی را که درباره

وسرعت وجرود    یانردازه است که وسعت شرنیدنش بره  متعال گفت: ستایش برای اهلل آیه بعد از شنیدن این  &عایشه شنوای بیناست(،

 6«را شنیدم]آن زن[ سخن  ودر خانه بودم  ،سخن گفتاهلل وجود آمد و رسول هوقتی بحث ب ،باشدصداها می

 

 م خورد:بر چه کسی غضب کرد که قس اهلل متعال

)پس سروگند بره پروردگرار     [٩١الذاریات:] چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  این قول اهلل تعالی را شنید 5یک اعرابی

فریاد زد و گفت: پاک و منزه است اهلل! ]اهللِ[ پر جالل و جبروت  (.گویید، حق استآن مانندِ همین که شما سخن میآسمان و زمین که 

 .4کنند؟!که قسم خورده است! آیا کالم او را تصدیق نمیبر چه کسی غضب کرد 

 

 :ترس از عذاب

 ،نزدیرک شردم   ترسیدم که نزدیک شوم. امرا براالخره   .کردو گریه میمصحفی در دست داشت  .آمدم $گفت: نزد ابن عباس /عکرمة

داسرتان   سرپس  .دانرد! گفرت: آن کاغرذها   چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ اهلل مرا فدای تو گر !نشستم و گفتم: ای پسر عباس

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  چ د: کرر قرائت و این آیه را اصحاب السبت )اهل شنبه( را بیان 

چه را به آن پند یافته بودند، فراموش کردند، کسانی را که از بدی باز )پس چون آن [٢٨١األعراف: ] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   

که نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیم(. سپس گفت: دیدم کسرانی را  ند، نجات دادیم و ستمکاران را به ]سزای[ آنداشتمی

ناپسند ما چیزهای  .پذیرفتندشدند اما نمیداده میهایی که پند کردند، نجات یافتند و دیگران را ندیدم که نجات یابند، همانکه نهی می

                                                 
 .0/023الجامع ألحکام القرآن  - 1

 .1/101تیسیر الکریم الرحمن  - 0

 .0/371، و ذهبی آن را صحیح دانسته و وافقه، محقق جامع األصول: با اسناد صحیح 0/451؛ حاکم 1، ب/17ی تعلیقی ک/؛ بخار0273؛ ابن ماجه 7/175؛ نسائی 7/47احمد  - 3

 شد)مترجم(.اعرابی به بادیه نشنینان حول مدینه گفته می - 4

 .17/40الجامع ألحکام القرآن  - 8
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کارشان ناپسند است ولی دسرت  که دانند می شانمرا فدای تو کند! خودمتعال کنیم. گفتم: اهلل نمی نهی هااز آنولی  ،بینیمزیادی را می

دهیرد؟!( گفرت:   اندرز می ،چرا گروهی را که اهلل آنان را نابود کرد) [٢٨١األعراف: ] چپ  ڀ    پٻ  پ  پچ    کشند و گفتند:نمی

 .1بر من بپوشانند درشتپس به من امر شد تا دو لباس 

 ای مرا تا صب  بیدار نگهداشت:آیه

 [٩٨٨البقبرة:  ] چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ،خواب کررد ای خواندم که مرا بیامشب آیه»گفت:  $ابن عباس

متعال ان گفتند: اهلل منظور از این آیه چیست؟ بعضی از حاضر )آیا کسی از شما دوست دارد که نخلستان و باغ انگوری داشته باشد؟!(،

بدین دلیل این سوال را مطرح کردم تا اگر کسی در مورد این آیه چیزی  ؛داناتر استمتعال اهلل که دانم گفت: من خودم می. داناتر است

فرتم:  خودت را کوچرک نشرمار. گ   !مرا دید ]و[ گفت: ای برادرزاده اهمش .همه ساکت شدند .مرا بهرمند سازد ،شنیده استداند یا می

 .باشرد عمرل مری   ،منظور از آن ،درست گفتی سیر نمود و گفت: ای برادر زاده!تفچنین باشد. قبول کرد و آیه را عمل می ،منظور از آن

بیشتر از هر وقتی  یابد؛ در روز قیامت، انسانگردد، به بهشتی که دارد، بیشتر نیاز میشود و اهل و عیالش زیاد میوقتی انسان پیر می

 .2«ای برادرزاده، درست گفتینیاز دارد به عملش

را  $ابرن عبراس   پس .داشت ]آن آیه[ او را تا صب  بیدار نگه ؛ای را خواند و در آن تامل کردآیه $ابن زیبر»گفت:  /مطلب بن عبداهلل

)ایمان  [٢٠٨ یوسف:] چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ دم که تا صب  مرا به خود مشغول کرد: خوانای صدا کرد و گفت: آیه

د. باش، منظور آن فقط مشرکان میخوابی به سرت نزندگفت: بی $؛ ابن عباسورزند(که شرک میجز آنها به اهلل بهآورند بیشتر آننمی

ها کنی: چه کسی آسمانها سوال می)وقتی از آن [٩١لقمان: ]   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ سپس قرائت نمود: 

 .6«آورندولی برای اهلل شریک می ،در این مورد مؤمن هستند هاآن گویند: اهلل(،؟ حتما میو زمین را آفریده است

  

 

 

                                                 
 .0/047کند، ابن کثیر از عبدالرزاق با سندش آن را ذکر می - 1

: نگرا . 1/034؛ کنرز العمرال   3/840اند و حاکم بطور مختصر که آن را صحیح دانسته استآن را عبد بن حمید ابن منذر و ابن مبارک و ابن جریر و ابن ابی حاتم آن را تخریج کرده - 0

 .143ای نزد بخاری است که شاهد آن است و در قبل آن را ذکر کردیم، ص ، و قصه3/011حیاة الصحابة 
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