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  .»قرآن را درک نخواهد کرد  شيرينیای از ذره ،د تقوا و تدبر نداشته باش ،علمکه کسی«

  ] 171/ 2[زرکشی: البرهان                    
  »!لذت ببرد آن از در عين حال نداند و را آن تاويلشود کسی قرآن بخواند و چگونه میبرای من عجيب است که «

  ] 18/63دباء [ابن جرير طبری: معجم اال               
حـافظ  ،باشد و اگر غير از اين مقصود ديگری وجـود داشـته باشـد می هاآنفهم معانی و عمل به  ،ده از قرآناهدف استف«

  .»[آن قرآن] نه از اهل علم است و نه از اهل دين
  ] 23/54[شيخ االسالم ابن تيمية: الفتاوی              

  »چگونه قلبت تعالی خواهد يافت؟ ،ر سوره برسیوقتی تمام همت تو آن است که به آخ !ای فرزد آدم«
  ] 150[حسن البصری: مختصر قيام اليل از مروزی ص               

بسا شبی آن آيه را صد بار و چه ،ست ای قلبش محتاج آنبرای شف که کند میای را مرور آيه -در قرآن تدبر کننده-وقتی «
 ،تر از قرائت کل قـرآنسودمند بهتر و برای قلب  ،تدبر و فهمبا اه همر که قرائت يک آيه بداند بايد  ،تا به سحر تکرار کند 

  .»دهد قرآن سوق می شيرينیباشد و [همان يک آيه] او را به کسب ايمان و می نبدون تدبر و فهميد 
  ] 221ص  ، [ابن قيم: مفتاح دار السعادة        

  
  مقدمه:

نمـان و از شـرور درو ،خـواهيمآمـرزش میرفتـه و او را حمد گفتـه و از او کمـک گ ،است  هللا یويژهستايش و سپاس 
ای نخواهـد داشـت و کسـی را کـه ه کننـدهااو را هدايت کند گمـر ألکه هللا کسی ،بريمپناه می أل به هللا، های اعمالمانزشتی

و  وجـود نـدارد  جز هللا هبـ  ،دهم که معبودی برحق برای پرسـتشای نخواهد داشت؛ شهادت میهدايت کننده ،گمراه کند 
  اما بعد: .ی اوست بنده و فرستاده ، محمد که دهم شهادت می

يـات و احاديـث و کـالم آ ،و منبع اين تشويقات  ،زيادی برای افزايش قرائت قرآن وجود دارد  هایمشّوقاز دور و اطراف 
زيادی در همين  ده تا در منابر و نشريات و مقاالت مطالب شغفلت مردم از قرآن نيز مزيد بر علت  ،باشد سلف صالح می

آن هـيچ شـکی وجـود  زيـاد و بـزرگ اجر ت که در فضيلت تالوت قرآن وزمينه انتشار يابد؛ بايد به اين مطلب توجه داش
 ،و بايد پرسيد در وقت يکسان کدام بهتر است آيد اين است: حکمت زياد خواندن آن چيست؟  ولی سوالی که پيش می ،ندارد 

پـذيريم تـاثير مـی هـاآن؟ تکرار آياتی کـه از باشد میتر بهتر و پسنديده در هنگام خواندن ملأيا ت بهتر است  تالوت زياد آيا 
خداوند سبحان  يیکامل بخوانيم؟ و عيب جو طوربهای را بهتر است يا صرف کردن وقت بيشتر فقط به اين نيت که سوره

-پس چرا در قرآن تـدبر نمـی « ؛]٢٤محمد: [چ  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ : فرمايد ها است که میاز کدام دسته از انسان
خواننـد و بـه آن گـوش کسانی هستند که قرآن می هات که اينشبايد توجه دا ه شده است؟!»قفل زد  ]يشان[هاکنند يا بر قلب 

 ،ن و جليـل اسـت أالشهيچ شکی وجود ندارد که قرآن عظيمدهند! سوال ديگر: اثر قرآن بر قلب قاری آن کجاست؟ نيز می
  اين عظمت و آن جالل هنگام قرائت کجاست؟  جدا از فضايل آن ولی

کـه پـس از جسـتجو و تـالش و خوانـدن کتبـی کـه در تا اين ،ذهن مرا به خود مشغول کرده بود  ،اين سواالت و مفاهيم آن
احـوال سـلف و اقـوال و  ،ی عملـیسـيرهاحاديـث و  يافتم؛ از تدبر در آيـات ونه تدبر وجود داشت امری عجيب را درزمي

  1تر و عمق اثرگذاری بيشتر در همان تدبر است!ر فضيلت قرائت يافتم ولی حجت قویداليل بسياری د 
پاسـخ آن  ،های آشکار و واضحی برای سواالتم پيدا کردم و جوانـب آن هنگـام قرائـت قـرآن بـرای مـن گشـوده شـد جواب 

و همين طور دارای الفـاظی مجمـل  ،درون تفسير نبودهمعانی نهفته در  ،صورت هسواالت به شکلی سری و پنهانی و يا ب
  باشد.شوند و آن کلمه تدبر میبلکه با يک کلمه شناخته می ،که هيچ معنای آشکاری را در بر ندارد نيز نيستند 

تدبر در نزد سلف صالح، به شکلی درسی شنيدنی و يا کتابی خواندنی در حدی نبوده است که قلـب قـاری را بـه ارتعـاش 
ای باشد که قلب قرآن مقصد وی شود، و چشمه  ای شود که هنگام تالوت و ميوه  را متوجه قرائت قرآن گرداند   رد و اودرآو

ای که در اختيـار دارد، لفظـی بيابـد کـه معنـايش را هنگام آموزش دين از آن سيراب شود، و اگر بين خودش و سرچشمه
ايستد و در مورد نزد آن می ،درک نکند را آن ا تشبيهی که ترکيب لغویرا نداند و يدرک نکند يا مثلی بيابد که مراد از آن

شـود بـه خـاطر قطـع نشـدن کند تا قلبش گوهری را که در آن نهفته است درک کند و راضی نمـیآن تحقيق و جستجو می
انـدن صـرف کنـد و منظـور از قرائـت فقـط خوچون اگر چنين کند هدف از قرائت تغيير مـی ،قرائتش از درک آيه بگذرد 

  بدون درک معانی آن خواهد شد که اين هم حداقل استفاده از قرآن است و باعث ترک خير کثير خواهد شد. ،قرآن
 ،همانطور که شخص مريض در جستجوی عالج خويش است   ،باشد دنبال بصيرت و بينايی میقرآن، به قلب تدبر کننده در

گردد؛ شخص تـدبر کننـده در قـرآن راهنمايی و هدايت میپی ن که در شته و حيراو يا به عبارتی ديگر مانند انسانی سرگ
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بـرای  ،شود؛ قرآن خوانـدن اوجز قرآن بر طرف نمیکه با چيزی به کند نيازی اساسی و حاجتی بزرگ حس می در قلبش
و حال  ،دهد یتی نداشته و استقامتی به خرج نمقصد و نهايتی است که منزل و پايانی ندارد و همچنين در قرائت خود سخ

  برسد. گشايشیکه به گيرد تا زمانینمیو وضع او آرام 
در آن هنگـام قلـب حـالوت تنهـا ه کبل ،قرآن و فهم الفاظ آن بيابد  ، راحتی خود را در تدبرکه قلب  ت عجيب نيس مسألهاين 

کـه بـا عـالم خـود بـه رقابـت چشد؛ آيا به غيـر از ايـن اسـت ی حق از باطل را میمناجات با کالم خالِق حاکم و جدا کننده
ای همراه ندد؛ و البته شايد زندگی در لحظهبه آفاق آيات بپيو کهايندهد تا و معانی کلمات را در ذهنش جای میپردازد می

و  ،های قلبی وی شود که در نتيجـه آن در قلـبش حيـات باعث رفع نگرانی ،باشد معانی قرآنی که چيزی جز سخن هللا نمی
  کند.و دعايش حالوت بيشتری پيدا می ،ادر قرائتش معن

کند کـه زبـان از وصـف آن نـاتوان و قلـم از نوشـتن آن دست پيدا می پردازد به مفاهيمیوقتی دوباره به قرائت کردن می
ضعف و سستی را  ،دهد که قلب و در جريان آن معانی به شکلی آراسته، در حالی به قرائت خود ادامه میشود می قاصر

هـی و اال يیعظمت راهنما ،آيد که ناشی از مخاطب قرار گرفتن کالم هللادهد و ترسی در آن بوجود میی نمیدر خود جا
 ،رسـد مـینفـس تعـالی يافتـه و بـه آرامـش است کـه بدين وسيله و سنگينی امانتی است که در حروفی معدود وجود دارد؛ 

ی ز اين است کـه در قلـب مفـاهيمبعد ا باشد آن می ینتيجهو خوف و رعب بر وی مستولی شده که گريه و هراس  1خشيه
اطمينـان  4رحيم 3رحمِت رحمانِ  2شود؛ و قلب توسط يادآوریهللا بزرگوار می سویبهيابد که باعث درک تقرب تجلی می

شـود؛ در هـر زمـانی کـه قلـب ست که نياز به قرائت قرآن و تدبر در آياتش احسـاس مـیو از اين رو .5کند خاطر پيدا می
شود و ِسّر عظمت اجری که برای قرائت هر حرِف نصيب آن میجان و آرامش  نور، ،گيرد توسط اين احساسات اوج می

  شود.کتاب هللا وجود دارد قابل درک می
يابند و برای حصول اين موارد نفس و غذای عقلشان را در قرآن میهمانا اهل قرآن کسانی هستند که شفای قلب و داروی  

و  ،داننـد و بدون آن خود را صاحب نعمـت نمـی از آن رجوع نکرده و و از چيزی غير از آن کسب نکرده به چيزی غير
شوند و بـه نسـيم آن صـاحب باشد، شاد میخطاب گرفتن [هللا] می مورد از قرائت آن به ستوه نيامده بلکه با لذتی که ناشی 

سـته نشـده و بعـد از چشـيدن آن هرگـز عبـادت بـه از لـذت خـود خ ،شـود و آن نور قلب و رفع عطششان مـی ،نعمت شده
  آورد.ها روی نمینظرشان سنگين نيامده و تکاليف دشوار حس نشده و در هنگام بال و مصيبت خشمگينی بر آن

ای معـارف و احـوالی تجديـد که بـرای خواننـدهبسا ، چهدارد  تالش اندکیای خواننده گرامی تفحص در اين ميدان نياز به 
وسـيله قلـب او بـه حيـات جديـدی بـدين ،که اصال با احوالی جديد آشنا شود دانسته است و يا آنرا در قبل می اهآنشود که 

ای شـود و شـايد هـم خواننـدهتوسط قرآن کامياب شده و راهی برای تدبر در آن و چشيدن حالوت قرآن بر وی آشکار مـی
اميـد اسـت کـه  ،تاثير پذيری از قـرآن را در وی تثبيـت کنـد صالح ما بيابد که روح سلف مسائلی بيش از اين کتاب را از 

  مطالبی از آن اکتفا نکند. نکامل اين کتاب را مطالعه کند و فقط به خواند  طوربهخواننده 
  آوری و کامل کردن اين مطالب ياری دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.مرا در جمعکه کسانیاز تمامی 

های مـا قـرار ی غمها و بر طرف کنندهبهار دلها و نور سينهرا آن نفع رسانده وما که با قرآن به  خواهمو از هللا توانا می
  و همانا که او شنوای داناست. بگرداند،برای ما حجتی [در روز قيامت] و نه بر عليه ما  راآندهد و 

  هجری قمری 1422رجب                                                                 
  سلمان بن عمر سنيدی                                                                    

  52185ص.ب. -11563الرياض                                                                                     

 
 شود.(مترجم)نوعی ترس است که از ابهت و عظمت چيزی پديدار می خشيت - 1
 يادآوری = ذکر.(مترجم) - 2
 ياد رحمت هللا دارد.(مترجم)صفت رحمان داللت بر وسعت ز - 3
 دارد.(مترجم)متعال رحمت هللا  مداومتصفت رحيم داللت بر وسعت و  - 4
  چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  باشد:و مصداق آن اين سخن هللا تعالی می - 5
ده است. کتابی همگون [و] مشتملِ بر (ترجمه: خداوند بهترين سخن را نازل کر ]٢٣الزمر: [

افتد. آنگاه پوستها و ترسند از [شنيدن] آن به لزره میمکررات. پوستهای آنان که از پروردگار می
  شود).قلبهايشان با ياد هللا نرم می
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  آماده سازی
  

  ی تدبر:ی کلمهامعن
تمام جوانـب ی نگريستن در ابه معن يک «کالم»،تدبر در  1.لهأمسيک امر و تفکر در  سرانجامتن به نگريستدبير يعنی: 

ع: جرعه جرعه نوشيدنباشد؛ تدبر بر وزن تَفَعُّل است؛ مانند می م: اندک اندک دريافتن ،: تََجرُّ تَبَيُّن: مرحله به مرحله  ،تَفَهُّ
باشد که همان انتها و عاقبت آن امور ه از نگريستن در پس امور میآشکار کردن؛ از اين روست که مصدر آن گرفته شد 

  .2کنند پس چرا در [اين] سخن تدبر نمی  ]٦٨المؤمنون: [ چٹ  ۀ  ۀ  چ فرمايد: میکه هللا تعالی  گونههمان ،است 
  ی تدبر در قرآن: امعن

رفـتن در که هدف آيه باشد همراه بـا فـرو  دیواقع تفکر کردن در مورد رهنموباشد در به معنی فهم اندک اندک الفاظ می
ی که چيزی بـه جـز لفـظ نبـوده هايشود؛ مانند فرامين و گوشزد ای که معنا بدون آن کامل نمیعمق معنی آن. همان گمشده

ها عبرت مرش خضوع کرده و از آنقابل اواکه در مقابل پندهايش خشوع کرده و در مطوریبهولی قلب از آن بهره برده  
  .3يرد گمی

ست خجسته کـه بـر (کتابی ]٢٩ص: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ درباره اين کالم هللا که فرموده است:  /طبری
هـای هللا کـه در آن تا در حجـت گفته است: « که خردمندان پند گيرند)،هايش تدبر کنند و تا اينايم تا در آيهتو فرو فرستاده

  .4وضع کرده است تدبر کنند و در نتيجه از آن پند گرفته و به آن عمل کنند»نی که هللا يوجود دارد و قوان
های گفتاری آن تدبر کن و خودت را به برپادشتن احکام آن تحريک کـن و فهـم فت اابوبکر بن طاهر گفته است: «در ظر

  .5در قلبت جای بده و از دانا شدن به آن مسرور شو»را آن معانی
ا عبرت گرفتن و يپيدا کردن  ،کر گرفتن بر سه چيز استوار است: سود بردن از پند و بصيرت نيز گفته است: «تذ   /هروی

  .6»ی تفکرشدن به نتيجهکامياب 
  باشد:ل امور ذيل میر در قرآن، شامتدبکه  شود برداشت میی تدبر ادر معن از کالم علما

  خواهد برساند.می که مفهومی فهميدن معنای کلمات و 
  در مسـائلی کـه چه که بر آن داللت داشته و يا با توجه به سياق آيه و آن ،آيه و يا آيات  يیراهنمادرنگ کردن در

 را برساند.خواهد آنترکيب جمالت میاز 
 دادن و ترساندن  که در آن وجود داشته و قلب توسط بشارت و داليلی  هاعبرت گرفتن به شکلی عاقالنه از برهان

 افتد.ها به تپش میآن
  شدر مقابل اوامر آن و يقين داشتن به اخبارخضوع. 

  
  باشند:که با تدبر در ارتباط می کلماتیمعانی 

  ی دارند.اانهولی معانی جداگ ،کلماتی است که در کنار هم به يک چيز رسيده ،آن معانی
  فهم: علم به معنای کلمات.

سخن من تامل  يدنشود: تفقه ما أقول: بر فهمگفته میطور مثال ؛ بهباشد همراه  تامل  با  سخن که   شرايط بيانفقه: آگاهی به  
  کن.

  بصيرت: به تکامل رسيدن آگاهی.
  خارج کردن چيز سوم. هاآنفکر: وارد کردن دو معرفت در قلب و با استفاده از 

  تفکر: به فکر وادار شدن.
اد شـده وقطعـی در قلـب اسـت؛ يزی يو حضور چ ،باشد مینسيان و فراموشی  متضاد آوری و ذکر و ياد  یاز ريشه :رتذکّ 

م)  ،ديدن مرحله به مرحله :مانند: (تَبَصُّر) ؛رساند و تدريجی بودن فعل را میدار زمان اين کلمه (تََفعُّل)،وزن  کـم کـم (تَفَهُّ
 ،تـوجهی بـه آن؛ تذکر ياد آوری علمی اسـت کـه بعـد از فرامـوش شـدن و بـیياد گرفتن مرحله به مرحله :(تَعَلُّم) فهميدن،

 
؛ 76؛ و کتاب تعريفات از جرجــانی، ص 58؛ الفروق اللغوية از عسکری، ص 4/273: لسان العرب، نگا - 1

 .5/180، 1/87؛ و جامع البيان فی تأويل القرآن از طبری، 5/290ع األحکام القرآن از قرطبی، و جام
 . 216مفتاح دار السعادة، از ابن قيم، ص  نگا - 2
؛ تيسير الکريم الرحمن 145، ص ابن قيم ز؛ و التبيان فی أقسام القرآن ا1/501تفسير ابن کثير،  - 3

؛ و القواعــد الحســان لتفســير القــرآن لــه: 733، ص 7ســير آيــه ی غافر، تف، و سوره15از سعدی، ص 
 .28)، ص 11القاعدة(

 . 23/153جامع البيان فی تأويل القرآن،  - 4
 . 19/38الجامع ألحکام القرآن،  - 5
  . 449-1/444مدارج السالکين،  - 6
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ــت د  ــردنش الزم اس ــب ک ــاره کس ــد آن ،وب ــالی مــیمانن ــد: چــه هللا تع  چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  چ فرماي
رسـد، [هللا را] يـاد ای از [سوی] شيطان بـه آنـان مـیکنند، چون وسوسهکه تقوا پيشه می(کسانی ]٢٠١األعراف: [

  .گردند)کنند، و از پس آن ناگهان بينا میمی
-دوباره تکرار مـی ،داند ها را میقلب در خود جای داده است و آن پيشتررا که  يیچيزهاکه اين لحاظ مهم است تذکر از 

توانـد چـه را کـه قلـب نمـید کـردن علـم و آنقلب خارج نگردد. تفکر نيز برای زيـااز تا در آن تثبيت گشته و اثر آن  کند 
شـود و در نتيجـه تفکـر و تـذکر و تذکر باعث حفظ و تثبيت آن می د کنواقع تفکر کسب میدر  ،باشد مفيد می ،بدست آورد 

  د.نخود را دار یجداگانه یهر کدام فايده
ملکه ذهن شده و بر قلب تجلی يابد و پـس  مسألهکه آن تا اين ،چه که ديده شده است به آن ،تأمل: مراجعه و مرور چندباره

  .1متمرکز کند  مسألهو فکر را بر تدبر و تعقل بر آن  ،پيدا کند بصيرت  مسألهاز آن قلب به شکلی دقيق به معانی آن 
سـت کـه دربـاره آن کسب چيزی ديگر و ديـدن مـاورای آن چيـزیمعنای به اين کلمه عبور و گذر است؛ ی: ريشه2اعتبار

ن از حـالتی عبـور آ و بيانگر آن است که فاعل توسط باشد بر وزن ِجلسة و قِتلة می .نامند را (عبرة) میشود و آنفکر می
 ]٢٦النازعـات: [ چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ   چ فرمايـد: گونه که هللا تعـالی مـیهمان ،کند تا به مقصود خود برسد می

آل [ چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ د: فرمايـ و مـيکه خشـيه پيشـه کـرده اسـت) ست برای کسی(همانا در آن عبرت بزرگی
  .گی است برای اهل بينش)(همانا در آن عبرت بزر ]١٣عمران: 

بـرای  يـک مسـألهروشـن شـدن و آشـکار شـدن  معنای بـه؛ سـت  مصدر بصيرت و ديدناز  وباب استفعال از استبصار: 
  3.4باشد میبه بصيرت رسيدن 

  
  

 
 . 1/451: مدارج السالکين، نگا - 1
ی عربی در ترجمه استفاده شده رو از همان کلمهبرای اين کلمه معادل فارسی پيدا نکردم، از اين  2

 است
ی مطالبی است از کتاب مفتاح دار السعادة از ابن از کلمه تفکر تا آخر برگرفته و خالصه شده - 3

 . 216، ص قيم
ی از کلمات استفاده شود ولــی در قسـمتهايدر ترجمه کتاب سعی شده است تا از معادل فارسی اين  - 4

خوانندگان گرامی توصيه می شود که لفظ عربــی ايــن کلمــات را به از اين حيث   غير ممکن بود، ،آن
ی فارسـی ااعتبار که در زبان عربی و در اين کتاب به معن یطور خاص کلمههخاطر بسپارند و بنيز به

بلکه در معنی شرح داده شده در باال استفاده شده است. و بـا  ؛باشدنمیآن يعنی مورد اعتماد بودن 
  باشد.(مترجم)معانی: عبرت گرفتن، تأمل و بررسی کردن را دارا می ،ه به مقتضای جملهتوج
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  مبحث اول
  اهميت تدبر در قرآن 

  
رآن و تامـل در معـانی آن و اثـر اهميت تدبر در قرآن ابعاد وسيعی دارد، و هر بعد آن کافی است که ما را به تـدبر در قـ 

  تواند موارد ذيل باشد:گرفتن ار قرائتش وادار سازد؛ مهمترين اين ابعاد می
  

  : برکت قرآن:يکم
ء،  شفا ،1فرقان  ،نور ، از جمله: کتاب عزيز و مبارک ،کتاب خود را به اوصاف عظيمی توصيف فرموده است متعال هللا 

هايی است  (اين بينش ] ٢٠٣األعراف: [ چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  فرمايد: هدايت و بشارت؛ هللا تعالی می
هللا دعوت به تدبر و تذکر و اعتبار   ،با اين توصيفات اند) که ايمان آوردهاز پروردگارتان، و هدايت و رحمتی برای کسانی 

ست خجسته که بر تو  (کتابی ] ٢٩ص: [  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ فرمايد؛ سبحانه و تعالی فرموده است: می
هللا   2باشد اب، کتابی پرخير و برکت میاين کت يعتی ايم تا در آيات آن تدبر کنند و صاحبان خرد پند بگيرند).نازل کرده
      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   چ فرمايد: ی اين کتاب میتعالی همچنين درباره سبحانه و 

(از سوی هللا نور و کتابی روشن نزد شما آمده است؛ هللا با آن   ]١٦ - ١٥المائدة: [ چک  گ  گ  گ  گ ڳ 
سوی نور  ها به کند و آنان را به توفيق خود از تاريکی های نجات هدايت میکسی را که خشنودی او را بجويد به راه 

  چ  چ   چ  ڃڃ  ڃ   ڃ   ڄ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچفرمايد: و ذات سبحانش می نمايد) برد و آنان را به راه راست هدايت میبيرون می 

هايی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است، پس هرکس [به حقيقت] بينا  (روشنگری ] ١٠٤األنعام: [ چ
ۅ ۉ ۉ   ۋ ۅ ۋۆ ۈ ۈ  ٷ ۇ ۆ ڭ ۇچ فرمايد: و میشود به [سود] خود اوست و هر کس نابينا بماند، پس به زيالن خودش است) 

ها  را برای آن ايم [و] تو آن ها کافی نيست که ما کتاب را بر تو نازل فرموده(آيا برای آن  ]٥١العنكبوت: [ چې ې 
ای که در  برای بنده ،در مورد برکت قرآن / ؛ آجریباشد) کنی، همانا در آن رحمت و ذکری برای مومنان میتالوت می

ه او اجر دهد،  کند تا موالی بزرگوارش ب که قرآن تالوت می کسی گويد: «می و اعتبار دارد،مقابل پروردگار خويش ادب 
يابد که اجرش هم دنيوی است و هم  آن وجود ندارد و به برکتی دست میشود که باالتر از منفعتی نصيب وی می
  چ           ی ي يېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   $ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ وئچفرمايد: اخروی... هللا تعالی می

ها روزی  چه برای آن کنند و از آن خوانند و نماز برپا می که کتاب هللا را می(همانا کسانی  ]٣٠ – ٢٩فاطر: [
های آنان  شود تا [هللا] پاداشکنند، اميد به سودهايی دارند که هرگز کم نمیصورت سری و آشکار انفاق میايم به مهيا کرده

  .3»ی قدرشناس است گمان او آمرزندهو از فضل خود [پاداشی هم به آنان] افزون دهد. بی را به تمام [و کمال] بدهد 
فرمايـد: توصـيف مـی گونـهديگر، ايـنبا معجزات پيامبران را آن و فرق ،و تاثير قرآننيروی فراوان  ،اثر برکت  پيامبر

آوردنـد هـايی ايمـان مـیها انسـانی آنوسيلهه بهک به هر پيامبری معجزاتی داده شد «: نمايد نقل می از پيامبر ابوهريرة
در نتيجـه  ،را بر من وحـی فرمـوده اسـت باشد و هللا آنای آمده است که وحی میفقط برای من معجزهها] [در بين آنولی 

  .4»را [بين پيامبران] در روز قيامت داشته باشم پيرواميد دارم که بيشترين 
مـومنی کـه قـرآن فرمايـد: «گونه بيـان مـیاين ،پذيرد خواند و از آن اثر میرا میکه آن برکت قرآن را بر مومنی پيامبر

ماننـد  ،خوانـد باشد و مومنی کـه قـرآن نمـیطعم و بوی آن خوب می مانند ترنجی است که ،کند خواند و به آن عمل میمی
که هللا تعـالی  گونههمان ؛باشد ايت میهد  ،آنقر. از برکات ديگر 5دارد...» نامرغوب و بوی  است که طعم خوب  يیخرما

 /سـعدیکنـد)، تـرين شـکل هـدايت مـی(همانا اين قرآن بـه قـوی ]٩اإلسراء: [ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ فرمايد: می
ترين اسـت و کمـال اسـتقامت و شدهترين و اصالحمايهرين و گرانت: داللت بر گرامیاين آيه گفته است: «أقوم» یدرباره

  .6رساند را میپابرجا بودن و اصالح برای امور  وعظمت 
حامـل قـرآن بايـد  به شکر اين نعمت عظـيم و مبـارک گفتـه اسـت:حامل قرآن در توجه  ،اين فضايل یدر ادامه /ابن مفلح

معتقد باشد که اگر شايستگی حفظ قـرآن را داشـته باشـد و دنيـا را نـزد خـودش حقيـر شـمارد و در شـکر و سـپاس از هللا 
  دارد.های زيادی به او ارزانی میتر باشد، هللا نعمت کوشا

  

 
  فرقان: جداکننده حق از باطل(مترجم). -  1
 . 4/430فتح القدير از شوکانی،  - 2
 . 17، 15،16اخالق حملة القرآن، ص  - 3
 . 152؛ و مسلم 4981به روايت بخاری،  - 4
 . 8/124؛ و نسائی 2869؛ ترمذی 830؛ ابو داود797؛ و مسلم 7560،  8844روايت بخاری ه با اين لفظ ب - 5
  . 145القواعد الحسان، ص  - 6
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  دوم: نياز قلب به تدبر در قرآن:
در آن نگرانی و   ،باشد گوی اين نياز نمیقلب نيازی دارد که چيزی جز ياد هللا و لذت از مخاطب بودن توسط وی، پاسخ 

هللا به   چهآن با  فقط ای دارد که و دغدغه اضطراب  ،پذيرد جز با انس گرفتن با کتاب هللاوحشتی است که پايان نمی
آوری توشه از حکمتهای قرآن و  با جمع  کمبودی دارد که تنها ،شود به آرامش تبديل می ،بندگانش بشارت داده است 

رعزت،  ی آن کتاب پها ان رابی است که توسط قرآن و بره قلب دارای سرگشتگی و اضط ،رسد نيازی میبی به  ،احکامش
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    چ فرمايد:می يابد. هللا تعالی ردگار هدايت میسوی نور پروبه 

ها همانا پندی از جانب پروردگارتان آمده است و  (ای انسان ] ٥٨-  ٥٧يونس: [ چڱ ڳ گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ
رحمتش شادمان گردند که  مؤمنان، بگو: به فضل هللا و به باشد و هدايت و رحمتی برای ها می چه در سينه شفايی برای آن 

هرگز از قرآنی که   ،من هر اندازه که دارای بار علمی و تقوا باشد ؤم  ینده ب .کنند بهتر است)چه جمع میآن از هر آن 
که  د در حالیشته باشتواند وجود دانيازی می گونه اين بی ه شود. چنياز نمیبی  ،کننده است کننده و کمکهدايت  ،کنندهتثبيت 

(يکايک   ]١٢٠هود:[ چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  فرمايد: هللا متعال به پيامبرش می
کنيم. و در اين [قرآن] حق و پند و  خوانيم، [اخباری که] با آن دلت را استوار میاخبار فرستادگان را برای تو می

تا   1گويد: «امت نيازی اساسی به فهم قرآن دارد»می /االسالم ست که شيخ از اين رو  باشد). ی يادکردنی برای مؤمنين م 
  ها اصالح شده و بر هدايت و دين ثابت قدم گردند. قلب 

کند و آنان را از پايان بدفرجامی که در  هايشان نکوهش می را از حيث خشوع قلب  هللا سبحانه و تعالی، وقتی صحابه
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ فرمايد: دهد، میشود، هشدار می ن تدبر در کتابش حاصل میاثر از بين رفت 

(آيا برای مسلمانان آن هنگام نرسيده است که   ]١٦الحديد: [  چائ   ائ  ەئ    ى ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ى
چه از حق نازل شده است، خشوع يابد و مانند کسانی نباشند که پيش  ردن آن هايشان به هنگام ياد هللا و هنگام به ياد آودل

از اين به آنان کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد و از پس آن سنگدل شدند و بسياری از آنان بدکارند)، محمد بن  
ها فزونی يافت، در نتيجه  ر آن نيز گفته است: «صحابه در مکه نيازمند بودند، وقتی هجرت کردند نعمت و ثروت ب /کعب 

ها بيدار  ها را موعظه فرمود و آن هايشان دچار قسوت شد، پس از آن، هللا آن چه در قبل بودند افترا بستند و قلب بر آن 
  شود. ها می ... اين نکوهش شامل تمامی مؤمنين از اولين تا آخرين آن 2شدند»

عبور  هاآنهای خوانند ولی از حنجرهافرادی هستند که قرآن میود: «فرم ،قلب از قرآن گيریبهره یدرباره ابن مسعود 
فرمايـد: میکالم هللا تعالی است که  ،؛ مصداق اين سخن3برد که قرآن بر قلب واقع شود»ولی وقتی قلب سود می ،کند نمی
ای نــازل شــود، ورهو چــون ســ ( ]١٢٤التوبــة: [ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ 

ها شـادمان گردد و آنگويند، اين [سوره] بر ايمان چه کسی از شما افزوده است، اما مؤمنان ايمانشان افزوده میبرخی می
   گردند)،می

 گفتـه اسـت: « شود. جندب ابن عبدهللاباعث زياد شدن نور و ايمان در قلب می ،پس تدبر در هنگام شنيدن قرآن
بـر ايمانمـان  ،سپس با آمـوختن قـرآنو قرآن آموختيم  آموختنايمان را قبل از  ،بوديم ه پيامبر همرا در زمان جوانی که

  .4افزوده شد»
قلـب را بـه حرکـت  ، بلکـهکه تنها به شکلی خشک بر زبان جاری نشـود است  ، بدون ترديد وقتی مؤثرقرآن در قلب  نفوذ 

آن قـرآن  ،کند ؤمن عاقل وقتی قرآن تالوت می: «مگويد باره میر ايند  /تغيير دهد؛ آجریرا آنانداخته و به شکلی حقيقی 
که مواليش او را  چهآناز  ،بيند که کارهای خوب و بد خود را در آن میطوریبه ؛گردد ای بر وی متجلی میبه شکل آينه

 ،کنـد را ترغيـب مـی وا چـهآنو بـه  ،ترسـد مـی ،ترسـاند که او را می چهآنو از عاقبت  جويد دوری می بدان هشدار داده،
همانـا آن [قـرآن] را بـه حـق  ،ن صـفات نزديـک کنـد يـ دارای اين صفات باشد و يـا خـود را بـه اکه کسی؛ شود مشتاق می

مراعات کرده است؛ و قرآن برای او شاهد و شفيع و انيس و حافظ  ،آن است   یچنان که شايستهتالوت کرده و آن  ،تالوتش
خود و اهلش سود رسانده و تمامی خير دنيا و آخرت را به والدين و فرزندانش عطا کرده  هشود و صاحب اين صفت بمی

گـردد، بـدون داشـتن گـروه و طايفـه، عـزت نيـاز میبدون داشتن مال، بیخواهد بود و  يی؛ «و قرآن برای او شفا5است»
تـالوت هنگـام ؛ کوشـش و همـت او دهـد چه ديگران از آن هراس دارند، آرامش میآن در برابرکه   يابد و انيسی دارد می

؟ بلکه فقط اين اسـت کـه: چـه زمـان ختم کردنش نيست  ،او [از خواندن قرآن] هدف ،باشد پند گرفتن از آن می يک سوره،

 
 .2مقدمة فی أصول التفسير، ص  - 1
 . 16/250الجامع ألحکام القرآن،  - 2
 . 1467؛ ابو داود  6/238؛ بخاری،  1858مسلم  - 3
 . 3/176حياة الصحابة،  نگا؛ 7ابن ماجه ص  - 4
 . 40ة القرآن، ص أخالق حمل - 5
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گـاه عبرت بگيرم؟ زيرا قرائت قرآن عبادت است و عبادت هيچ کیو  در مخاطب گرفتن هللا تعقل کنم؟ چه وقت اجر ببرم
  .1شود»میبا غفلت همراه ن

گونـه اين د، و هدف نيز همين است؛تدبر و خضوع باش ،دارای خشوع  قاری [قرآن]گفته است: «شايسته است که  /نووی
مارش باشـد و شـناخته ست که قابل شر از آنتداليل اين امر نيز بيش گردد؛ها نورانی میها فراخ شده و قلب سينه است که

  .2»داشته باشد ری يادآو به تر از آن است که نيازشده
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  فرمايـد:های خاشعان میهللا سبحانه و تعالی در وصف قلب 

خداوند بهتـرين سـخن را نـازل کـرده اسـت. کتـابی همگـون [و] مشـتمِل بـر مکـررات. ( ]٢٣الزمر:[چ  ڃ  چ  چ
-میهايشان با ياد هللا نرم ها و قلب پوست  گاهآنافتد. ترسند از [شنيدن] آن به لزره میهای آنان که از پروردگار میپوست 
  3باشد).ها و اطمينان و آرامش میبه معنای: تعالی قلب  چ ڃ  چو  شود)

ی هنـد دربردار ،کـه خـود  باشـد سودتر از قرائت قرآن همراه با تفکر و تدبر نمیپر گفته است: هيچ چيز برای قلب  /ابن قيم
 ،توکـل ،4انابـه ،اميـد  ،تـرس ،شـوق ،محبـت  اسـت،ن هـای عارفـاتمامی منازل سرگشتگان و احوال عمل کنندگان و مقـام

رسد؛ و نيز ب را زنده کرده و به کمال میکه قلآورد هايی را به بار میندی، تفويض، شکر و صبر و ديگر حالت رضايتم
دانسـتند مـی هـاانکند؛ اگر انسشود، جلوگيری میاد و نابودی قلب میناپسندی که باعث فس ها و کارهایويژگیاز تمامی 

قرائت همراه با تفکر حتـی بـه  کردند؛هرگز مشغول کار ديگری نمی خود را ،که در قرائت با تدبر چه چيزی وجود دارد 
حتی شبی تا بـه سـحر حال ممکن است اين عمل صدبار و يا  ؛باشد میها اندازه مرور يک آيه، نيازی برای شفای قلب آن

تر از  ختم تمـامی [قـرآن] بـدون تفکـر و برای قلب بهتر و پرمنفعت  ،صورت گيرد؛ قرائت يک آيه همراه با تفکر و تفهم
  .5»است راه اصلی اصالح قلب  ،باشد،... قرائت با تفکر قرآنتفهم می

تر از تدبر در چيزی پر منفعت  ،برای نجاتشترين راه گفته است: «برای بنده در زندگی و معادش و همچنين کوتاه  /و نيز
م خير و شر وجود ندارد و در واقع همان چيزی است که عالَ  ،قرآن و طوالنی کردن تامل در آن و تمرکز بر معانی آيات 

 ،شود. به قلبش قوت نای آن و استوار شدن ارکانش میساختن ب ،های ايمان در قلب . باعث تثبيت پايهدهد را به او نشان می
 در آن راه نيستند. معانی [قرآن]  هااندهد که انسيری سوق میدهد و او را در مسفراخی، درخشندگی و شادی می  ،حيات 

. درواقع در تامل و تدبر کنمقاوم می ،برد و قلبش را در برابر شک و دوری از حقسوی پروردگارش باال میبنده را به
  .6وجود دارد» ،ذکر کرديم چهآناز  يشب يیهاو حکمت  بسيار زياد فوايد  ،در قرآن

آنجـا کـه  ؛بخـوبی مشـهود اسـت  ،روايـت کـرده اسـت  از رسول هللا نياز قلب به قرآن در دعای عظيمی که ابن مسعود 
ی مـذکر و و پسر بندهتو هستم  یبگويد: خداوندا! من بندهو تی و غم بر وی غلبه کند حکه ناراکسی«فرمود:  رسول هللا
 هايینام قاطع در ُحکمت [و] عادل در قضاوتت؛ به تمامی پيشانی من به دست توست؛ [ای]  ،باشممونث تو می  یپسر بنده

ای  و يا در کتابت آن [اسم] را را ياد دادهای و يا به هر يک از مخلوقاتت آنناميده هاآنباشد و خود را به میکه برای تو 
هم که قرآن را بهـار خوامیخوانم] و از تو یم[تو را  ،ایالم غيب نگه داشتهبرای خودت در ع کهآنای و يا نازل فرموده

جـز هافتـد] بـ نمی[از پس اين دعا اتفاقی  دهی،قرار  ،امی ناراحتیو دور کننده اندوهمی کنندهام و برطرفقلبم و نور سينه
يـاد را آن اگفته شد: ای رسول هللا! آيـ  ،شود»کند و فرجی برای او حاصل میحتی او را بر طرف میو نارا مغ هللاکه اين

  .7را بياموزد»را بياموزد نيز شايسته است تا آنکه آنبگيريم؟ فرمود: «بله! برکسی
های شما اهل قرآن چه چيزی را به ثمـر رسـانده اسـت؟! همانـا قـرآن رو مالک بن دينار گفته است: «قرآن در قلب از اين
  .8آورد»وجود میهاران بهار زمين را بگونه که بمن است همانؤبهار م

گونه بيان کرد: قرائت بـا تـدبر در را اين هاآناولين –همين طور ابراهيم خواص گفته است: «داروی قلب پنج چيز است 
  .9قرآن»

 
 . 18أخالق حملة القرآن، ص  - 1
 . 60؛ و التبيان، ص 90األذکار، ص  - 2
 . 15/250: الجامع ألحکام القرآن، نگا - 3
  اند.(مترجم)کرده اتوبه و بازگشت معن - 4
 . 221مفتاح دار السعادة، ص  - 5
 . 453  – 1/451مدارج السالکين،  - 6
؛ 1/509؛ حاکم 2372؛ ابن حبان 3/174؛ و طبرانی در الکبير 1/156 ؛ ابو يعلی1/391به روايت أحمد  - 7

؛ ابن حجــر در تخــريج األذکــار آن را حســن از روايت ابو موسی اشعری 343و همچنين  335و ابن سنی 
کتاب (األذکار) تعليق  نگاباشد؛ دانسته؛ و ابولفضل بغدادی گفته است: حديث حسن با اسناد عالی می 

) 274آورده است؛ و ابن قيم در شفاء العليــل ( 123خ االسالم آن را در الکلم الطيب، ؛ شي104محقق، ص 
آن را صحيح دانسته است؛ و صحيح الکلم الطيــب،  199آن را صحيح دانسته است؛ و آلبانی در الصحيحة 

  .102ص 
 ، از عبد هللا صباغ.9فن الترتيل، ص  - 8
 .61التبيان، ص  - 9
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شـکلی و بـه  بيند تا معانی قرآن را بشناسد و از آن هـدايت بخواهـد؛هر مکلفی نياز می ،شناخته شود  مسأله«اگر علم اين 
  .1دهد» تفهم [قرآن] به بهترين شکل قرار شود تا کوشش و سعی خود را معطوف به تعلم وحقيقی بر بنده واجب می

  
  سوم: ستايشی که از تدبر کننده در قرآن و تاثير گرفته از آن وجود دارد:

الی خودشان اشکال  که در البه  رد وجود دا ، گيرند می که از کالم هللا عزوجل تاثير ستايش از کسانی  یآيات بسياری درباره 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ  : جملهآن  ازو احوال گوناگونی برای تدبر در قرآن و تأثير از آن در بر دارند. 

(مؤمنان تنها   ] ٤ – ٢: األنفال[  چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
- هايشان ترسان گردد و چون آياتش برای آنان خوانده شود بر ايمانشان افزوده میسانی هستند که چون هللا ياد شود، قلب ک

کنند، اينان به  ايم انفاق میچه به آنان روزی دادهگذارند و از آن که نماز میکنند، کسانی گردد و بر پروردگارشان توکل می
سبحانه و تعالی  هللا و همچنين گارشان درجات و آمرزش و رزقی ارزشمند دارند) راستی مؤمنند. [و] در نزد پرورد 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤچ فرموده است: 
گمان دانش يافتگاِن پيش از  د يا نياوريد، بی(بگو: خواه به آن ايمان آوري] ١٠٩-١٠٧اإلسراء: [ چ  ڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ  

گويند: پاک و منزه است  افتند. و میها سجده کنان [بر زمين] میبر چهره –شود چون بر آنان خوانده می –آن 
افتند و  کنان [بر زمين] میهايشان گريهی پروردگارمان انجام يافتنی است  و بر چهرهپروردگارمان. به راستی وعده

- ه گريه افتاده و خشوعشان زياد میاين افراد در نتيجه تاثير گرفتن از پندهای قرآن ب افزايد)،ها می] به فروتنی آن [قرآن
  تر شده واشک نرم  هاآن ی هاقلب بدين معنی که  ،شود بيشتر می  هاآن خشوع  ،شنوند و هر اندازه که بيشتر قرآن می ،شود 

  .  2شود میروی چشمانشان بيشتر ر ب

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ فرمايد: بحانه و تعالی در جايی ديگر میهللا س
خداوند بهترين سخن را نازل کرده است. کتابی  (]  ٢٣الزمر: [ چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چچ

پوستها   گاهآن افتد. ترسند از [شنيدن] آن به لزره میکه از پروردگار می های آنان گون [و] مشتمِل بر مکررات. پوست هم 
که هللا او را  کند و کسی؛ اين هدايت هللا است که توسط آن هر که را بخواهد هدايت میشود يشان با ياد هللا نرم میهاقلب و 

  يابد)ای نمیگمراه کند هدايت کننده
شود به  (چون آيات رحمن بر آنان خوانده می ]٥٨مريم: [ چ  ۀٹ        ٹ       ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻچ و همچنين: 

  باشد؛  گساری بدون صدا می به معنی گريه و غم  چٹ  چ افتادند)؛ سجده و گريه می
(و   ]٧٣الفرقان: [ چڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ فرمايد: می سبحانه و تعالی هللا همچنين 

گفته است: «احوال   / قرطبی )،افتند شود، بر آن، کر و کور [به سجده] نمی يات پروردگارشان يادآوری میوقتی آکه کسانی 
ی ناشی از  بود: شناخت هللا و گريه گونه اين هنگام شنيدن اندرزهای [قرآن]  – اصحابش و  يعنی رسول هللا –آنان 

ٱ   چفرمايد: میبيان  گونه اين گام شنيدن ذکر هللا و تالوت کتابش احوال اهل معرفت را هن متعال، رو هللاترس هللا؛ و از اين 
سوی  چه را که به (و چون آن ] ٨٣المائدة: [ چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
شود. [و]  ک ريزان میبينی که اش اند را میچه از حق يافتههايشان به سبب آن رسول فرو فرستاده شده است، بشنوند، چشم 

  .3دهندگان بنويس) ی گواهايم، پس ما را در زمرهگويند: پروردگارا ايمان آوردهمی
  

  نپذيرد:تدبر در قرآن را ترک کند و از آن تاثير که کسیچهارم: مذمت 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  چ فرمايـد: در مقابل آيات هللا برگزيند، می ای راودهبيه که مسألهکسیورد مهللا سبحانه و تعالی در 

شـود، تکبرکنـان روی گردانـد. (و چون آيات ما بر او خوانده می] ٧لقمان: [ چگ  گ  گ    کڑ  ڑ       ک  ک  ک
در مورد  /؛ قرطبیگويا در دو گوش او سنگينی است. پس او را به عذابی دردناک مژده بده) را نشنيده است.گويی که آن

کـرديم، (اگر اين قرآن را بـر کـوه نـازل مـی] ٢١الحشر: [  چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گچ : یآيه
 تکـاپور پنـدهای قـرآن [انسـان] را بـه مـل د أگويـد: «تديدی)، مـیخورده میخاطر ترسش از هللا، او را خاشع و شکافبه

اگـر ايـن  ،بيابنـد  رهنمـود ها دارای عقل بودند تا از پنـدهای قـرآن و عذری در ترک تدبر وجود ندارد؛ اگر کوه اندازد می
خورده خاشـع و شـکافاز هللا ذو الجـالل،  4خاطر خشـيت بـه ،با آن همه صالبت و اسـتواری ،شد خطاب می هاآنآيات به 

 
  .12تفسير السعدی،  - 1
 . 3/264: فتح القدير، نگا - 2
  . 7/366الجامع ألحکام القرآن،  - 3
 خشية به معنی ترس خاصی است که ناشی ار ابهت و عظمت چيزی می باشد.(مترجم) - 4
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شـويد و از نمـی مشـتاقهـای آن اعجاز آن [قـرآن] شـما را شکسـت داده اسـت! [آيـا] بـا وعـدهکه کسانیای  ،دند شمیديده 
  .1هراسيد»نمیوعيدهای آن 

کند، مانند آنجـا در جاهای مختلف نکوهش می ،کنند میه در آيات آن دوری کسانی را که از تدبر در قرآن و تفقّ متعال هللا 
-برخی از آنان به تو گوش فرا مـیو ( ]٢٥األنعام: [ چ  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ېې  ېۉ  ې  چ فرمايد: که می

ۇ  چ فرمايد: می همچنين ايم])،ای [گذاشتههايشان سنگينیرا نفهمند و در گوشايم تا آنای افکندههايشان پردهدهند و بر قلب 
  چى  ائ  ائ  ەئ                 ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ى     ېۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

کـه از نـزدت بيـرون رونـد، بـه دهنـد تـا وقتی(و برخـی از آنـان کسـانی بـه تـو گـوش فـرا مـی] ١٧-١٦محمد:[
د هايشـان مهـر نهـاده اسـت و از هـوای نفـس خـويافتگان گويند: همينک چه گفت؟ اينان کسانی هستند که هللا بر قلب دانش

ک  چ فرمايـد: و يا می اند [هللا] بر هدايتشان افزود و تقوايشان را به آنان عنايت نمود)،که راه يافتهکنند، و کسانیتبعيت می
هايشـان قفلهـايش افتـاده کننـد؟! آيـا بـر قلـب (پس چرا در قـرآن تـدبر نمـی ]٢٤محمد: [  چگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  

   است؟!)
آشکار در  طورگردانند، بهکه از آيات هللا روی بر میيخ و زشت شمردن کار کسانیتوب «آنگفته است:  /شنقيطی

 ،چـه در خوانـدن ،کننـد قرآن عظيم مشغول نمیخود را به تدبر در اين که که کسانیاست  واضحآيات بسياری آمده است. 
داده باشـد تـا  هـاآنگـر هللا فهمـی بـه باشند؛ اکننده از آن میاعراض  يات،چه در فهميدن و چه در درک معانی و عمل به آ

 گر آن است کـه بـرایمستحق توبيخ و نکوهشی هستند که در آيات آمده است. آيات ذکر شده بيان ،بتوانند در آن تدبر کنند 
گردانی طيف وسـيعی روی وجود ندارد.مسلمان گريزی از تدبر در قرآن و فهميدن و ياد گرفتن و عمل کردن به آن  يک

تـرين منکـرات و از عظيم ی واضـح،نان] از نگريستن به کتاب هللا و عمل به آن و [همچنـين] سـنت ثابـت شـده[از مسلما
ــیزشـــت  ــا مـ ــد»ترين کارهـ ــه ،2باشـ ــر دو آيـ ــون: [ چٹ  ۀ  ۀ  چ : یاگـ  چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  و ]٦٨المؤمنـ

کنـار هـم  حقّا که قوم مـن ايـن قـرآن را رهـا کردنـد)، را: پروردگارا، و اين گفتار رسول هللا  ]٣٠الفرقان: [
-از هجـران(دوری جسـتن) از آن مـی ،آنقـردر نکـردن رسيم که گفته است: «تدبر می /ابن کثير ديدگاهبه اين  ،بگذاريم
 )،کننـد؟!(پـس چـرا در قـرآن تـدبر نمی ]٨٢النساء: [چ  چ  چ  چچ در تفسير اين سخن سبحانه و تعالی:  /؛ قرطبی3باشد»

 .4»اند سرزنش شده ،از تدبر در قرآن و تفکر در آن و معانی آن هاگردانی ن به علت رویمنافقاگفته است: «
 هـاآنهـای ولی از حنجره ،کنند قرآن تالوت میکند: «روايت می پيامبرزبان از  ،توصيف خوارجدر  ابو سعيد خدری

داننـد [در شکل به قرائت قرآن مشغول شده و خود را ملزم به آن مـیبه اين  ؛5گذارد]»عبور نکرده [و بر قلبشان اثر نمی
بـه ايـن علـت بـوده کـه  هـاآنگفته اسـت: «نکـوهش  /؛ زرکشی6شناسند نمی راآنکه] در [قرآن] دقيق نشده و مقاصد حالی

د را در چيـزی آورده است: «سود خو /از نووی /؛ ابن حجر7کردند»رعايت کرده و فهميدنش را رها میاحکام لفظی را 
 هدف،زيرا  ها برسد؛های آنکه به قلب رسد، مگر آنها نمیهای آن، فضلی به حلقومديدند نمیجز مرور زبانی آن [قرآن] 

  .8باشد»آن و قرار گرفتن آن بر قلب میقرتعقل و تدبر در 
ز فاتحـه تـا آخـر ا ،داده شد  هاآنآن به قر ،داده شود  هاآنبه  نايما کهآنگفته است: «مردانی را ديدم که قبل از  ابن عمر

در کنـار  هـاآنکـه  نيست و شايسته  ،اند و از چه چيزی نهی شده ولی نداستند که به چه امر شده ؛کردند قرآن را قرائت می
  .9اهميتی انگاشتند»نثر بی هبرا آن[زيرا]  ؛[قرآن] باقی بمانند 

توقـف  شعجـايب برابربلکه در  ؛نثری ضعيف نخوانيد چون همد و ييگفته است: «قرآن را به شکل شعر نسرا ابن مسعود 
  .10باشد»نرسيدن به آخر سوره  هم و غمتانآن به حرکت اندازيد و با را  هاقلب کنيد و 

  گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گچ: دهد می نشان گونه را اين يهود با تورات متعال، برخورد زشت هللا 
(داستان آنان که [حکم] تورات بر   ]٥الجمعة: [ چ ں  ں    ڻ  ڻ    ٹ     ڱڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱ  ڳ   ڳ

 
  . 18/44الجامع ألحکام القرآن،  - 1
 . 7/428األضواء،  - 2
 . 6/108: تفسير ابن کثير، نگا - 3
 . 5/290الجامع ألحکام القرآن،  - 4
-آمده است: «و قلبهايشان عجز و ناتوانی را حس نمی و در روايت حذيفه 1063؛ مسلم 7562بخاری  - 5

 کند»
 . 2/226: االعتصام از شاطبی، نگا - 6
 . 1/538البرهان از زرکشی،  - 7
 .12/293فتح الباری،  - 8
اة الصحابة، حي نگا؛ 1/165؛ و هيثمی رجال آن را صحيح دانسته است 1/165طبرانی در األوسط  - 9
3/175 . 
؛ و از وی در االتقــان، 19؛ و آجــری ص 1/344؛ بيهقی در شعب اإليمــان، 4/407البغوی در تفسيرش،  - 10
 است. ی آمدهبا اسناد واه و به شکل مرفوع از ابن عباس و علی 1/140
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هايی چند وجود دارد. چه بد  که بايد] رعايتش نکردند، مانند درازگوشی است که بر او کتاب آنان تکليف شد، سپس [چنان 
؛ طرطوشی نيز بيان  کند)کاران را هدايت نمید. و هللا گروه ستم است داستان گروهی که آيات هللا را دروغ پنداشتن

را نفهميده و  که آن در حالی کنند باشد که قرآن را حفظ میدارد: «اين [آيه] شامل افرادی از ملت ما [مسلمانان] نيز میمی
  . 1کنند»به آن عمل نمی 

کنند؛ يعنی تالوتی که با تدبر نباشد و ريان قرآن بيان می، از بدعتهای قا2را (هذرمة) بسياری از علما، تالوت سريع قرآن
گفته است: «از جمله بدعتهای تـالوت قـرآن،  /فهمی از معانی آن حاصل و از پندهای آن تأثيری گرفته نشود؛ طرطوشی

  3باشد»توجه زياد به حفظ روخوانی، بدون توجه به معانی می
  است: خيرخواهی برای کتاب هللا ،پنجم: تدبر در قرآن

 از پيـامبر تمـيم داریکـه  گونـهداننـد؛ همـانخيرخواهی بـرای کتـاب هللا مـیرا  شتدبر در قرآن و فهميدن علوم ،علما
پيشـوايان گفتيم برای چه کسی؟ فرمود: بـرای هللا و کتـابش و رسـولش و  ،خيرخواهی است اش همهکند: «دين روايت می

  .4»هاآنو عموم  مسلمانان
باشـد؛ هـای آن مـیخـواهیاز خير ،مثالهايش عبرت گرفتن ازاند: تدبر در قرآن و توقف در احکامش و گفته گونهاين علما

که اند: خيرخواهی برای قرآن يعنی: ايمان به آنگفته علماگفته است: « گونهايندر بيان خيرخواهی برای کتاب هللا   /نووی
خشـوع در  ،نيک شمردن آن گونه که حق تالوتش ادا شود،آنکردنش تالوت  ،عظيم داشتن آن قرآن کالم هللا تعالی است،

عبـرت  ،احکامش و فهميدن علـوم و مثالهـايش توقف کردن در برابر ،برابر آن و دقت کردن در حروف آن هنگام تالوت 
ات و ص در کليـ بودن در برابـر متشـابهاتش و تفحـ  به محکمات آن و تسليم پندهايش و تفکر در عجايب و عمل از گرفتن

  .5آن» سویبهات و ناسخ و منسوخ آن و نشر دادن علومش و دعوت ييجز
ن ا آزيـر ش؛و عظـيم شـمردن قـدر و منـزلت ی شديد به آنعالقه: يعنی خواهی برای کتاب هللاگفته است: (خير /ابن رجب 

تـا آن معـانی را کـه رام د بـه تـدبرش و تـالوت آاشتياق شديد در فهميدنش و توجه زيـاهمچنين يعنی:  ،باشد کالم خالق می
کـه وصـيت  باشـد میاين خيرخـواهی از بنـدگان  چه که فهميده است.کار بستن آنو [نيز] به  ،بفهمد  ،مواليش دوست دارد 

بفهمـد  راآنشود کـه معنی می گونهکتاب پروردگارش، اين خواهی برایخير ،رو. از اينبفهمد ست را که خيرخواه اوکسی
را  چـهآنسـپس  ،عمل برسـاند  یرا به مرحله ،شود ه و دوست دارد و با آن راضی میآن امر فرمود  را که هللا به چهآنو 

الق خـود را مطـابق آن خـ ا ،گسـترش دهـد  راآنمدارس  ،فهميده است بين مردم نشر دهد و از روی محبتی که به آن دارد 
: ايمـان قرآن يعنیته است: «خيرخواهی برای گف /گرداند و ادب خود را نيز با آداب آن يکی سازد... ابوعمرو بن صالح

چه امر کرده و يا نهی نآ خور تالوت آن باشد، ايستادگی بر چنان که درآن  شتالوت  ،عظيم شمردن و پاک دانستنش  ،به آن
  .7)6»سوی آنبهتدبر در آياتش و دعوت  ،فهميدن علوم و امثالش ،فرموده است 

 است: رسول هللا حديث ابوهريرهاين  ،کند میبرای آن تاکيد  جلسات تشکيل  بر فضيلت تدبر در قرآن و تدريس و چهآن
نـازل شـده و  آرامـش هـاآنبـر  ،بين خود تدريس کنند را آنکتاب هللا را تالوت کرده و  اگر افرادی جمع شوند وفرمود: «

را ياد  هاآن ،نزد او هستند که کسانیقرار گرفته و هللا در بين  در اطرافشان فرشتگانگيرد و ها را میرحمت، پيرامون آن
  .8شوند»سوی او متمايل نمیندازد، اهلش بهبيا تأخيرعمل خود را به که کسیو  ،کند می

تـالوت  هاینشسـت اندازد...» اشاره به ترک  تأخيرعمل خود را به که کسیفرمايد: «و آنجا که می و شايد سخن پيامبر
از  ،بـه علـت کوتـاهی بـزرگ خـود  ،که عملی نکوهيده بوده و عمـل کننـده بـه آن ،اشد آن بتعليم و تعلم  قرآن و دوری از

شـوند تـا آن به سمت وی متمايل نمی ،از مفاخر دنيا برای وی است  چهآنشود و خانواده و هر برده محروم میفضايل نام
  اجرهای عظيم را که از دست داده است را درک کند؛ و هللا داناترين است.

 
 . 101، ص دع و الحوادثکتاب الب - 1
؛ و اصالح 21ين بدع القراء از محمد موسی، ص ؛ و همچن15بکر ابو زيد، ص  : بدع القراء شيخنگا - 2

 (القرآن). 519معجم البدع، ص  نگا؛ و 127المساجد از قاسمی، 
 . 529، از معجم البدع، ص 101-69، ص دعکتاب الحوادث و الب - 3
 . 55، شماره 2/37مسلم،  - 4
 . 2/170؛ و به همين ترتيب در المجموع، 113التبيان فی آداب حملة القرآن، ص  - 5
 . 1/222، نقلی از تعليق محقق جامع العلوم و الحکم،223، ص صيانة صحيح مسلم - 6
  . 2/78؛ و به همين معنی در معارج القبول، 1/221جامع العلوم و الحکم،  - 7
 .84؛ و ابن حبان 407، 2/252؛ احمد 225؛ ابن ماجه 3643؛ ابو داود 2646؛ ترمذی 2699مسلم  - 8
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  :مبحث دوم
  وضع شده است: ،اموری که برای تدبر در قرآن و تاثير گرفتن از آن

  
  نازل کردن قرآن و عبادت با قرائتش: -1

(کتابی خجسته کـه بـر تـو فـرو فرسـتاديم تـا در  ]٢٩ص: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ هللا تعالی فرموده است: 
قـرآن را نـازل فرمـود تـا در آن متعال گفته است: «هللا  /ابن قيم ،روناز ايآياتش تدبر کنند و اهل خرد از آن پند گيرند.) 

  .1فقط تالوت و از آن رويگردانی شود» کهايننه  ؛تدبر و تفکر صورت گيرد 
همـان هـدف  ،و جمع کردن فکر بر تدبر و تعقـل در آن ،قلب به معانی آن دقيقگفته است: «نگريستن  وی در جای ديگر

  .2فقط تالوتی بدون فهم و تدبر باشد» کهايننه  ،اشد بکردن [قرآن] می نازل
فکـر در معـانی آن قرآن را فقط بـرای تـدبر و ت و تعالی دليلی در اين آيه وجود دارد که هللا سبحانه«گفته است:  /شوکانی

  .3فقط تالوت شود و تفکری صورت نپذيرد» کهايننه  نازل فرموده است،
  قرائت با ترتيل و لحن خوش: -2

 پيـامبر کـه بايـد، شـمرده و شـيوا بخـوان)،(و قرآن را چنـان] ٤المزمل: [ چٿ  ٿ    ٿ  چ فرمايد:  تعالی میهللا
رمود: «بهتـرين فـرد در ف گويد: پيامبرمی $عباس. ابن4به قرائتش لحن زيبا ندهد»که کسیفرموده است: «از ما نيست 

آن صوتی زيباسـت  ،شرعدر گفته است: « /ابن کثير ،5بينی»میهللا  ا در خشيت او ر ،قرائت کسی است که هنگام قرائت 
 ،گفته است: «با ترتيل خواندن /قرطبی ،6شود»فهم آن و خشوع و خضوع و تسليم و اطاعت می  ،که باعث تدبر در قرآن

 نت درگفتـه اسـت: «سـ  /سيوطی ،7گيرد»نمی تدبر صحيح صورت ، خواندنسريع زيرا در  ؛از سريع خواندن بهتر است 
گوينـد: ترتيـل بـرای می علماگفته است: « /. نووی8هدف است»و مهمترين باشد که بزرگترين قرائت، تدبر و فهميدن می

. 9گذارد»تر است و اثر بيشتری بر قلب میرگ شمردن نزديکزيرا به احترام و بزاست؛ گر مستحب يد  یتدبر و موارد 
-از لحن دادن به قرآن خـودداری مـیکه کسیدر مورد  /ووین ،10»است خشوع  ،تالوت از گفته است: «هدف  /ابن حجر

  .11خارج شده است» ،يعنی خشوع و فهميدن ،که قرآن برای آن آمده است  چهآناست: «از گفته  ،کند 
  نماز شب و قرائت آن: -3

اری در د بـه يقـين شـب زنـده(] ٦المزمـل: [ چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ فرمايـد: مـی –سبحانه و تعالی  –هللا 
تر بـودن : شايستهچڄ  ڄ  چ عبارت گفته است: « $ابن عباس سازگارِی زبان و قلب مؤثرتر و در سخن استوارتر است).

 ،در تمـامی شـبهای رمضـان بـه رسـول هللا در مورد تدريس جبرئيـل /ابن حجر ،12رساند»برای تدبر در قرآن را می
زيرا در  رود شب برای اين انتخاب شده است؛میو گمان  ،باشد می[قلب] و فهميدن   حضور  ،گفته است: «هدف از تالوت 

  .13»کند ، کارهای گوناگون اسان را به خود مشغول میروز
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       چ فرمايد: میجمله هللا تعالی ارد. از آنشواهد ديگری برای تداوم قرائت قرآن در شب وجود د  ،در اين مورد 

: «هـر کسـی از اند نيز فرموده پيامبر کنند)، را در اوقاتی از شب تالوت می(آيات هللا] ١١٣آل عمران: [ چ
[در پرونده اعمال] او چنـان نوشـته  ،جا آورد ه] بين نماز صبح و ظهر برا آن[و  ماند بخواب  تالوت مقدار مشخص قرآن

 
 . 215ص مفتاح دار السعادة،  - 1
 ، همراه تصرف. 1/451مدارج السالکين،  - 2
 . 4/430فتح القدير،  - 3
 .1337؛ ابن ماجه 1470؛ ابو داود 792؛ مسلم 7527؛ بخاری 1476أحمد  - 4
؛ و صفة الصالة 1/100، 194، و صحيح الجامع شماره 1583شماره  4/111السلسلة الصحيحة شيخ آلبانی  - 5

 ).4، هامش (115است ص  . و روايات ديگری آمده125ص 
 . 125فضايل القرآن، ص  - 6
 . 15/192الجامع ألحکام القرآن  - 7
 . 1/140اإلتقان فی علوم القرآن  - 8
 .65التبيان، ص  - 9

 . 9/92الفتح  - 10
 . 6/80شرح النووی علی مسلم  - 11
 ؛ و آلبانی آن را حسن دانسته است.1304ابو داود  - 12
 . 9/45فتح الباری  - 13
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منشـين خـود در روز قيامـت ی هدر مورد شفاعت قرآن براهمچنين  .1در شب قرائت کرده است»را آن يیشود که گومی
  2از خواب منع کرده است» انگاهگويد آن شخص را در شبقرآن می: «اند فرموده

  درست تالوت کردن و رعايت دقيق قوانين تجويد: -4
 . مـاهر4خواهد بـود» 3همراه الکرام السفرة ،شود  ماهرقرآن بخواند و در خواندن آن که کسیفرموده است: « رسول هللا

کـه تالوت درست و رعايت قواعد تجويد. پر واضح اسـت  ،: کامل کردن محفوظات خود موارد زير است  لشدن وی شام
کنـد. امل و به تدبر بيشتر کمک میفهم را زياد و ادراک را ک ،و تالوت درست ی معانی آن است بردارنده، درظاهر کالم

شود؛ نتيجه تمامی ناقص و مبهم می عوض و يامعنی کلمات  ،در جای خود گفته نشود  حرکات اگر تالوت درست نباشد و 
رای تمـرين و بـ  5گفته است: «[روش قرائت] تحقيـق /باشد. سيوطیدور شدن قلب از تدبر و فهميدن آيات می ،اين موارد 

  .6»نيست تحقيق  ،و هر ترتيلی باشد میتفکر و استنباط  ،آموزش و[روش قرائت] ترتيل برای تدبر
  عاذة):پناه بردن به هللا (است -5

(پس هرگاه قرآن قرائت کردی، از شر شيطان رانده ] ٩٨النحل:[ چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ فرمايد: هللا تعالی می
فرمـود: در دعای افتتـاح چنـين مـی ،کرد مینماز را شروع  پيامبر وقتی :گويد می خدریسعيد ابو شده، به هللا پناه ببر).

شيطان [برای جلـوگيری از که واضح است پر ،8 7لشيطان الرجيم من همزه و نفحه و نفثه»«اعوذ با السميع العليم من ا
 سـبحانه تعـالی باشد؛ به همين دليـل هللاتر میاز هر موجود ديگری به انسان حريص  ،ن]نداختتالوت قرآن و يا به اشتباه ا

  ديگری هم دارد: 9اين خود فوايد که  از شر شيطان به او پناه ببريم ،هنگام تالوت قرآن امر فرموده تا در
  دارد.را از تلقينات شيطانی، پاک می الف: قرآن شفای دنيای درون است و پناه بردن به هللا قلب 

کنند و پناه بردن باعث گريزان شدن وند و بر قلبش آرامش نازل میشنب: مالئکه به قاری نزديک شده و صدای او را می
  شود.شياطين نيز می

، از هر جهـت بـه وی نزديـک ی ديگر قرائت هازمانکند و در نماز و ی ديگر مشغول میاری را به چيزهاق ،ج: شيطان
بيانـدازد؛ اهـداف  يیجـدا ،اسـت آن دنبـال هشود و تمامی سعی او بر اين است که بين قلب [قاری] و اهدافی که قرآن بـ می

  شود.شيطان دفع می یمتعال از حيلهاه بردن به هللا پن باباشد که هميدن و تاثير گرفتن از آن میف ،قرآن همان تدبر
شـود؟ بـا ونه مـیگچ ساير مردموضع  پس ؛کرد شيطان در قرائتش القاء می ،خواند مبری که قرآن میو پيا هر فرستادهد: 

پيـدا  مشـغوليتی ديگـر شقاری دچار اشتباه و فراموشی شده و زبانش به تشويش افتاده و يـا ذهـن و قلـب ،وجود اين مسائل
  باشد.دهد؛ اين خود دليلی ديگر برای پناه بردن به هللا میتمرکز خود را از دست می يیکند و توانامی

آن و تـدبر در آن دور کنـد، فهميدن قر ،خير ،نور ،از هدايت  راآنباعث فساد قلب شود و  کهاينشيطان را از  ،ه: استعاذه
  .دارد باز می

  ن:ساکت شدن به هنگام شنيدن قرآ -6
شـود، بـه آن گـوش فـرا (وقتی قرآن قرائـت می ]٢٠٤األعراف: [ چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ فرمايد: میهللا تعالی 

امـر کـرد تـا هنگـام  هـاآنبـه  سبحانه تعـالی گفته است: «هللا /شوکانی دهيد و ساکت بمانيد تا مورد رحمت قرار بگيريد).
  .10های آن تدبر کنند»ها و خيرخواهیآن نفع ببرند و در حکمت گوش دهند و ساکت شوند تا از  ،قرائت قرآن

  تالوت کردن با صدای بلند: -7
فرمـوده اسـت:  هللاکند؛ رسولپرتی وی جلوگيری میبر معانی متمرکز گردد و از حواس کند تا قلبشمیبه قاری کمک 
  .1قرآن را با صدای بلند و به شکلی زيبا تالوت نکند»که کسی«از ما نيست 

 
 . 747لم مس - 1
؛ و  4/252باشد، فيض القدير، احمد؛ و بيهقی در شعب االيمان؛ هيثمی گفته است اسناد آن حسن می - 2

 : رهبان الليل،نگا؛ و 1963، و تخريج المشکاة 1776آلبانی آن را صحيح دانسته است، صحيح الجامع 
1/169 . 
معنی نويسندگان و به مفهوم حامالن کرام به معنی بزرگواران و بزرگمنشان می باشد و السفره به  - 3

 و مبلغان می باشد که بعضی مفسرين آنرا به مالئکه نسبت داده اند و بعضی به رسوالن هللا.(مترجم)
 . 3779؛ ابن ماجه 2904؛ ترمذی 1454؛ ابو داود 798؛ مسلم 4937بخاری  - 4
شود و به کوشش بستن زبان میدن قرآن است که هنگام تعليم از آن استفاده تحقيق: روشي اؤ خوان - 5

: بغية المريد از نگاجز در زبان تعليم. هباشد بباشد. گفته شده است جايز نمیبرای تالوت سالم می
 . 79حرازی ص 

 . 1/132اإلتقان،  - 6
؛ 201؛ دارالقطنی 1/282؛ دارمی 2/132؛ نسائی 804؛ ابن ماجه 775؛ ابو داود 242؛ ترمذی 3/50احمد  - 7

باشــد. و آلبــانی آن را در ؛ و در مورد آن ترمذی گفته است: مشهورترين حديث در باب می2/34بيهقی 
 صحيح دانسته است. 201صحيح الترمذی 

 برم.های آن پناه میترجمه: به هللا شنوای دانا از شر شيطان رانده شده و از انواع وسوسه - 8
 /از ابن قيم 1/109إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  نگابطور تفصيلی  - 9

 . 2/280فتح القدير،  - 10
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قرائـت  ،ی چـوبی خـود بـودمکـه در خانـهکنـد: «در حالیروايت می& ام هانی .فرمود عمل می گونهاينخود نيز  پيامبر
او گفــت: «اگــر کســی  ،در شــب ســوال شــد  در مــورد بلنــدی صــدای پيــامبر $؛ از ابــن عبــاس2شــنيدم»را مــی پيــامبر

؛ دليـل ديگـری کـه قرائـت 3حفظ کند» راآنتوانست میبود که]  قدر بلند بود [صدا آن ،حفظ کند  راآنخواست [مطالب] می
در را  شـبی [از خانـه] خـارج شـد و ابـوبکر باشد: «پيامبرمی ی ابوقتادة کند اين گفتهد میييقرآن با صدای بلند را تا

وقتی  .خواند میند نماز با صدای بلاو  گذشت و ديد که   از کنار عمر بن خطاب  ،خواند ديد که با صدای آرام نماز میحالی
خواندی! گفت: گذشتم که با صدای آرام نماز می در حالی ت از کنار !فرمود: ای ابوبکر پيامبر ،آمدند  دو نزد پيامبرآن

در حـالی گذشـتم کـه بـا  ت را] شـنيدم؛ بـه عمـر فرمـود: از کنـار صـدايم[ ،ای که مرا نجات دهد به اندازه !ای رسول هللا
 پيـامبر .بـرای فـرار از خـواب آلـودگی و دور کـردن شـيطان بـود  !خواندی! گفـت: ای رسـول هللایصدای بلند نماز م
 گويـد:می ابـو موسـی اشـعری ؛4»تر بخـوانه عمر فرمود: کمی آرامکمی صدايت را بلندتر کن! و ب !فرمود: ای ابوبکر

در کـه طوریبـه ،دهمها تشخيص میآن آنرا با صدای تالوت قر شاناشعريون و منازل هنگام شب،فرمود: « رسول هللا
  .5باشم»نمی هاآنروز قادر به تشخيص منازل 

مانند [کسی] است کـه صـدقه دادن  ،کند آن را آشکار می[قرائت] قرکه کسیشنديم:  : «از رسولگويد می عقبة بن عامر
-ت که صدقه دادن [خود] را مخفی می] اسمانند [کسی  ،کند که [قرائت] قرآن را مخفی میکسی  و  ،کند را آشکار می  [خود]
  .6کند»

زيرا وقتی صـدای نيکـو  ؛به بلند کردن صدا در قرائت قرآن و آهنگ دادن به آن اجازه داد  ایهطائفگفته است: « /قرطبی
  .7شود»بهتر شنيده می هاقلب در درون جای گرفته و با بهتر  ،شود به آن داده می

 ،خواننـد نمـاز را [در نمازهـای جهـری] آشـکار نمـیکه کسانی و مستحب است  ،بلند گفته است: قرائت با صدای  /زرکشی
مشغول نماز خوانـدن در  هاآن ،برای [ديدن] اصحابش بيرون رفت  شود]؛ پيامبرمیپرت [و حواسشان فکرشان مشغول 

صـدای خـود را  ،ام قرائت در هنگ ،باشيد مناجات با پروردگارتان میمشغول ای مردم! تمامی شما «فرمود:  .مسجد بودند 
  .9 8يد»نبر يکديگر بلند نک

 ،شوددر مورد حکمت مشروعيت آشکارا خواندن قرآن گفته است: «اين عمل باعث رساندن [قرآن] به ديگران می  /نووی
  .10شود»قرآن] میقرائت [فقط متوجه وی  يیکند و شنوافکر وادار میتقلب را بيدار و وجود شخص را به 

  اسب شروع به قرائت کردن و تمام کردن آن در جای مطلوب:از جای من – 8
کـه در آخـر آن تمـام گفته است: «شايسته است که اگر قاری [قرائت خود را] از وسط سوره شروع کرد و يـا ايـن /نووی
ديگر تمـام کنـد کـه بـا يکـ  يیطـور در جاهـاهمين .باشند که به يکديگر مرتبط میشروع [به قرائت] کند  يیاز جاها ،نکرد 

، کـه ايـن تقسـيمات در وسـط و خود را مقيد به [قرائت] يک دهم قرآن و يـا جـزء خاصـی از آن نکنـد  ارتباط داشته باشند 
بـدين دليـل  (و زنـان پـاک ...)] 24اء:النس[ چٻ  ٻ  ٻ  چ شود: که با اين سخن هللا شروع می يیمثل جز .باشند مباحث می

بهتر  اندازه،به همان  ی بزرگسورهيک از قرائت قسمتی از   ی کوچک،ورهقرائت کامل يک سگويند:  است که علماء می
  .11گردد»ها] باعث قطع ارتباط بعضی مردم با بعضی مطالب میسوره تقسيماست و [

شروع [قرائـت] درسـت  ،[هللا] وجود دارد  کالمِ ی پيوستهگفته است: «مصلحت عظيمی در قرائت  /شيخ االسالم ابن تيمية
کـه هللا  باشـد می يیجـاقرائـت] درسـت آنو خـتم [ جا] شروع فرموده است [مطالب را از آنمتعال است که هللا  يیجااز آن

 . 7527به همين لفظ بخاری  - 1
 ؛ و شيخ آلبانی در صحيح نسائی آن را حسن دانسته است.132؛ مختصر قيام الليل 1013نسائی  - 2
 . 133مختصر قيام الليل از مروزی  - 3
ت؛ و حاکم و ذهبی آن را صحيح دانسته اس 3/391؛ و النووی آن را در المجموع 1329ابو داود  - 4

 . 109ص  تائيد کرده است و آلبانی در صفة الصالة النبی
 . 2499؛ و مسلم 4232بخاری  - 5
و گفته است حديث حسن غريب است و آلبانی در صحيح الترمذی آن را صحيح دانسته  2119ترمذی  - 6

 . 3/13ری، و بيهقی در الکب 158، 5/151؛ أحمد 5/80؛ و نسائی 1333است؛ ابو داود 
  . 1/11حکام القرآن، الجامع أل - 7
کند پس هر کس به آنچه کــه بــه عزوجل خود مناجات می با لفظ «نمازگزار با پروردگار ،2/67أحمد  - 8

مناجات مشغول است توجه کند و بعضی از شما بر بعضی ديگر با قرائت خود صدای خود را بلند نکند»، 

، 315ليل، باب: رفع اصوت بالقراءة فــی الصــالة الليــل شــماره و ابو داود آن را در ابواب قيام ال

 آورده است.

 . 1/547البرهان از زرکشی  - 9
 .76التبيان ص  - 10
 . 2/167؛ و مثل آن در المجموع 91؛ و األذکار ص 82التبيان ص  - 11
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شـود و نـه بـا کامـل بيـان مـی طـوربـهبدين ترتيب است که منظـور سـوره  ؛] ختم فرموده است هاآن[مطالب را در متعال 
  .1»تقسيمش
 گونهاين؛ زيرا از سنت طور خاص صورت گيرد که بهمگر وقتی به اين کار عادت نشود؛ ترين حکم آن است که«درست 

  .2همين بوده است» ،برداشت شده و عادت سلف اعم از صحابه و تابعين

 
بــن حجــاج  ،ها را درســت کــردپنجمها و يکدهمکند اولين کسی که يکو ذکر می 414-13/405الفتاوی  - 1

 .103: کتاب الحوادث و البدع ص نگايوسف بود. 
  . 13/412الفتاوی،  - 2
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  مبحث سوم
  امور مرتبط با تدبر و فهميدن معانی قرآن:

  
ولـی در صـورت عـدم  -د باشـ کسب اين منـافع، اميدوارانـه مـی -آيد دست میبهبا تدبر در قرآن  بسياری،منافع و مصالح 

آيد؛ وجود و يا ن میييپا شآن کم و منزلت یغير ممکن شده و يا بهره ،دست آوردن و يا نزديک شدن به آن موارد هب  ،تدبر
 يد،[بيدار] شـد که : «برای خواندن نماز شب فرمود  پيامبررو به تدبر بستگی دارد؛ از اين ،عدم وجود فضيلت آن موارد 

  توان موارد ذيل را نام برد:. از اين امور می1د»يپس بخواب ،د يگويمیکه چه  يد د و اگر متوجه نشد يانبا صدای آهسته بخو
  عظمت پاداش تالوت:  -1

 ،باشـد مـی عبرا گرفتن از آيات تدبر و  افزايشی نتيجه ،اجر تالوت  افزايشولی  ؛شود تالوت، با انجام آن حاصل می اجر
گفتـه اسـت:  /ابـن حجـر ،2باشد»بهترين ذکر است و هدف نيز قرائت همراه با فهم میگفته است: «تالوِت [قرآن]  /نووی

انـدن [در خوکه کسـیصدقه داده اسـت و  یمانند کسی است که جواهر بزرگ ،[قرآن را] با ترتيل و تأمل بخواند که کسی«
يکـی اسـت و قيمـت آن يـک  کـه قيمـت آنیطـوربـه ؛مانند کسی است که چند جـواهر صـدقه داده باشـد  ،قرآن] عجله کند 

  .3عکس»ر بزرگ] از بقيه بيشتر است و بال[جواه
اند: ثواب قرائـت بـا ترتيـل از لحـاظ انـدازه، بيشـتر اسـت و ثـواب زيـادی «تعدادی از پيشوايان گفتهگفته است:  /سيوطی

 کلمـات ت معنـی شـناخ ،عـراب [و حـروف]عراب قـرآن گفتـه اسـت: «هـدف از اِ در مورد اِ  یو ،4قرائت از لحاظ تعداد»
باشـد. إعـراب، بـرای جلـوگيری از میاصطالحاتی نيست که در بين علمـای نحـو مرسـوم  ،باشد و مراد از آن[قرآن] می

  .5ممکن نبوده و ثوابی هم ندارد» شناخت معانی الفاظ،زيرا قرائت بدون  عاميانه خواندن قرآن است؛
از  ،همـراه بـا ترتيـل و تـدبرکم اما لف برگزيدند؛ قرائت گفته است: «روش درست همان است که بزرگان س /ابن جزری

  .6باشد»بهتر می قرائت صحيح و زياد،
  کسب برکت از قرآن و بهره بردن قلب از آن: -2

خوبی در  به  ،کالمش را بشنود و در شنيدن آن ادب را رعايت کند که کسی به متعال گفته است: «هللا  / در اين مورد آجری 
که فرموده است:   گونه همان  ؛دهد گترين ثوابها را به میری تمامی خيرها و بزعمل کند، مژده شواجبات  به و  بهره گيرد آن 

(و  ] ١٨ – ١٧الزمر: [ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ۀں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ ڱ ڱ ڱچ
که  گردند، پژده باد. بندگانم را بشارت ده، کسانی باز می سوی هللاورزند و بهکه از از پرستش طاغوت دوری میکسانی 

ها را هدايت فرموده و آنان صاحبان  کنند، آنان کسانی هستند که هللا آنشنوند و از نيکوترين آن تبعيت میسخن را می
چه  (و چنان ] ٢٠٤ألعراف: ا[  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ اند: که اين سخن هللا متعال را شنيدهکسانی همان  باشند)،خرد می

  باعث پند  درست گوش دادن، شود، به آن گوش فرا دهيد و ساکت بمانيد تا مورد رحمت قرار بگيريد)، قرآن قرائت می
  .7» شود چيزهای خوب و بد میگرفتن 

 ،فهم ،تدبر کند گوش فرا داده و با قلبش در آن  هوشيارانه به کالم هللا و سخن پيامبرشکه  کسیگفته است: «/شيخ االسالم
شـعر منظـوم  ،؛ [چـه آن کـالم]نيسـت که در هيچ کالم ديگری  شود ی قلب، برکت و منفعتی نصيبش میشفا ،هدايت  لذت،

  .8نثر»چه باشد و 
کـه هنگـام کسـی .همـراه اسـت  ،جا آوردن اوامـرهبـ  و تـدبر ،درک و فهم یمقولهگفته است: «شنيدن قرآن با سه  /ابن قيم
و  و انديشـيدن در آيـات ، پندی بـرای معرفـت برای عبرت گرفتن یبصيرت ،برای دليل قاطع داشتن يیراهنمارا آنشنيدن 
ای است برای] حفـظ و شفا و [وسيله،غذا ،ست برای قلب و حياتی ،شود هرگز هالک نمی ،برای هدايت برگزيند  يیراهنما

  .9و نجات و از بين رفتن شبهات»
 ،ی که از روی علم نباشـد تگفته است: «در عباد  ا بر خود حرام کرده است؛ علیهای بسياری رنيکی ،کند نتدبر که کسی

  .10خيری وجود ندارد و [همين طور] قرائتی که در آن تدبر وجود نداشته باشد»
  قرائت از روی کتاب: يا واز حفظ ترجيح بين قرائت  -3

 
 بوده است. ، و راوی اول آن ابوهريره3/16؛ بيهقی  1311؛ ابوداود 787مسلم  - 1
 . 85األذکار ص  - 2
 . 9/89الفتح  - 3
 . 1/140اإلتقان  - 4
 . 1/149اإلتقان  - 5
 . 1/297النشر از ابن جزری  - 6
 . 17ق حملة القرآن ص أخال - 7
 ، چاپ دوم، السنة المحمدية.384اقتضاء الصراط المستقيم، ص  - 8
  . 1/484مدارج السالکين  - 9

 . 12/344الجامع ألحکام القرآن،  - 10
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-فته شود: اين اختالف به خود اشخاص بـر مـیدر اين مورد گفته است: «گرچه گ /نووی ؛گردد میبه تدبر بر  مسألهاين 
پس قرائت از  ،خشوع وتدبرش برای او يکسان است  قرائت از حفظ، دردو حالِت قرائت از مصحف و که در گردد؛ کسی
 زيرا اين حالـت، برگزيند؛را  حفظقرائت از  ،شود تر میخشوعش کاملاز حفظ با قرائت که کسی؛ و برگزيند مصحف را 

 برايش بهتر است]؛ باشد  از حفظ [پس همان خواندن ؛شود خشوع و تدبرش بيشتر می ،دن از روی مصحفحالت خوان زا
  .1ن نيز بر اين روش استوار بوده است»الشعمکالم سلف و که قول نيکويی باشد، 

  ترجيح بين قرائت در نماز و خارج آن: -4
دلی و ز زنـدهولی اگر در قرائت خارج از نما ؛هتر است نماز ب جارخقرائت در نماز از قرائت «گفته است:  /شيخ االسالم

  .2»وشی برايش بهتر است که سودمندتر باشد ر ،کند فهم بيشتری پيدا می
  ترجيح بين قرائت آشکار و يا مخفی: -5

د انـد: بايـ گفتـه و نيز آرام خواندن، اسـنادی وجـود دارد؛ علمـا ت بلند کردن صدا هنگام قرائت لگفته است: در فضي /نووی
کـار در حـق او اين ،ترسـد ] مـیکه از آن [ريـاکسـیکنـد و مـیجلوگيری  آرام خواندن از رياکار گرفت؛ هب با همرا  هاآن

خواندن بهتر  اآشکار ،... ديگران نشود  مزاحم نماز يا خواب و يا کهآنبه شرط  از ريا ترسی ندارد، سزاورتر است؛ اگر
شود و قلب است که عمل آن بيشتر است و باعث سود رساندن به ديگران هم میاست؛ اما دليل برتری آشکار خواندن آن 

جـا کـه نتـا آ –کنـد» نوايی او را صرف شـنيدن [قـرآن] مـیدهد و شرا بيدار کرده و تمام همت وی را به تفکر سوق می
  .3بهتر و برتر است» ، بايد گفت: قرائت آشکار،آيد وجود میه«از آنجا که اين مسائل ب -گفت: 

  يت صحيح به مسائل علمی: لووا -6
 پرسيدند: /از شيخ االسالم .باشد ترين چيزها میای برای پرمنفعت د و تدبر مقدمهدارثواب کمتری    ،قرائت قرآن بدون تدبر

 ،در ذکـر برخـیگفـت: « ویفراموش نشـود و يـا تسـبيح گفـتن و امثـال آن؟ که در حالیيک بهتر است: قرائت قرآن کدام
يابـد کـه در آيد و زياد شدن آرامش و نور و هدايت را میکه به سراغ وی می يیها، قوت ايمان، دفع وسوسهضور قلب ح

 ؛کنـد نفهميده و يـا حضـور قلـب و فهـم پيـدا نمـی راآن ،کند میوقتی قرآن قرائت بسا ؛ چهکند ها را پيدا نمیرآن آنقرائت ق
ه در نماز گردد کچنان متمرکز میآن بشانقل ،ائت قرآن و فهم و تدبرشکه در بين مردم کسانی هستند که در قر  گونههمان

بلکه هرکدام برای هر کس  ؛گيرد. بدين صورت نيست که يکی از اين کارها برای همه بهتر است اين تمرکز صورت نمی
  .4شود»برای وی در نظر گرفته می ،برتر باشد 
گفت: «کالِم هللا با هيچ کالم  /شيخ اإلسالم ؟ الوت مکرر قرآن يا فقه: تيک بهتر و دارای اجر بيشتری است کدام  پرسيدند:

خود بايد تشخيص دهد؛ اگر در حال حفظ قرآن  ،توجه به نياز و منفعتشباشد؛ ولی هر شخص با مخلوقی قابل مقايسه نمی
 ،باشـد ی کـه محتـاج آن نمـیکه از تکـرار تالوتـ  ياد بگيرد بايد آن مورد را  دارد،است و نيازمند به يادگيری چيز ديگری 

باشـد، نيـز را حفظ کرده است و برای او کافی میقرآن  که با قرائت مکرر،کسیدر مورد  مسألهبرای او بهتر است؛ اين 
] شفهـم معـانی قـرآن [بـراي ،فهمـد نمـیرا آنو معانی را حفظ کرده آنقرآن و يا قسمتی از که کسیهمچنين  ؛کند صدق می

عبادت بهتـر  ؛کند می که برای عبادت، فقه مطالعهکسی. ولی در مورد فهمد نمیرا آنکه معنای  ی است آياتبهتر از تالوت 
  .5بهتر است» ،از تدبر در سخنانی که نياز به تدبر ندارد  ،و تدبر در معانی آناست  تالوت قرآناز 
  کوتاه کردن مدت ختم [قرآن]: -7

وقتی از زيد بن ثابـت سـوال شـد:  دارد. آندر آن و تاثير گرفتن قلب از  تدبر ،فضيلت اين کار بستگی به مقدار فهم قرآن
در نصـف مـاه و يـا ده [روز] بيشـتر  راآنولـی قرائـت  ؛خوب اسـت  بينی؟ گفت:می ه«ختم قرآن در هفت روز را چگون

در آن تدبر کنم  کهيناگفت: برای  د ؟ گفته شد: من [از تو اين] سوال را دارم؟ زيدارم؛ از من سوال کرد: برای چهدوست  
  .6و دقت بيشتری داشته باشم»

بلکه مهم اين  ؛در مورد قرائت امام در نماز تراويح گفت: «مهم نيست که [قرآن] در آن ختم شود  /شيخ عبدالعزيز بن باز
ان خـاطر نـ ن وسيله است که بهره بـرده و اطميبه مردم بهره برساند؛ بدي ،است که [امام] با نمازش و با خشوع و قرائتش

-مهمتــر از خــتم [قــرآن] مــی هــا،آنکننــد. در واقــع توجــه بــه مــردم و حــريص بــودن در خشــوع و بهــره بــردن مــیپيــدا 

 
حقيقتا سخن ابن عبدالسالم را در  1/242: اإلتقان نگا؛ و 91؛ و مثالش در األذکار ص 71التبيان ص  - 1

قرآن از حفظ را بيان کرده است: (چون در قرائت از حفــظ نســبت بــه قرائـت  مورد علت برتری قرائت
ی، بــاب : فتح البارنگابرای توضيح بيشتر  قرآن از روی خود قرآن(مصحف) تدبر بيشتری وجود دارد).

 .9/78القراءة عن ظهر القلب، 
 . 23/63الفتاوی  - 2
 . 2/166به همان ترتيب در المجموع  ؛ و76؛ و در التبيان با توضيح بيشتر، ص 91األذکار ص  - 3
 برای آنچه بيان داشته است در نظر گرفته است. /، و شواهدی63-23/56الفتاوی،  - 4
 . 23/55الفتاوی،  - 5
 . 1/201موطأ مالک  - 6
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دنبال آن، عـدم خشـوع و آرامـش در بهباعث عجله [در تالوت] و تامل نکردن در قرائت و نبايد  ،ختم عالقه به.«1باشد»
  .2باشد»میختم  الش برایتر از تمهم ،شود؛ بلکه توجه به موارد فوقنماز 

 
 . 12الجواب الصحيح من أحکام صالة الليل و التراويح ص  - 1
 م الق:؟:گ. برای توضيحات بيشتر نگا: فقرة (مدة خت14قبلی ص  - 2
 چ
 -ج
 . 119چج=رآن) ص -ج=0=چپگکح9-0
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  مبحث چهارم
  موانع تدبر:

  
  قلب و اصرار بر گناه: های بيماری -1

دارد. بـاز مـی ،آنقـرها و احکام حکمت گيری از بهرهرا از پند گرفتن و قاری اين امر از بزرگترين موانعی است که قلبِ 
(کسـانی را کـه در زمـين ] ١٤٦األعـراف: [ چچ  چ   ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ فرمايد: می باره هللا سبحانه و تعالیدر اين

ولـی  ؛شـود است که مانع فهـم [قـرآن] مـی یگفته است: «موارد  /ابن قدام باز خواهم داشت).هايم ورزند، از نشانهکبر می
شهوات مانند  ،نفس؛ قلب مانند آينه 1تبعيت از هوای بر و غرور،کِ  ،مانند اصرار بر گناه جويند؛آن دوری میرهروان از 

اننـد جـال م ت،تمرين قلب برای دور کردن شهوا ؛شود تصاويری است که در آينه ديده می و مفاهيم قرآن مانند  آينه ارزنگ
  .2باشد»دادن به آينه می

وی آشکار  برفهم معانی کالم وحی حاصل نشده و اسرار  ،نگرد که [در قرآن] میبدان! برای کسیگفته است: « /زرکشی
يـا خـودرأيی  ی يـا ضـعف ايمـانايمـانبـی  بـر گنـاه،اصـرار  ،حب دنيا ،تکبر ،بدعت  ش،زمانی که در قلب مگر ،شود نمی

ديگر که يک ،ای هستند در مقابل تدبر در قرآنو پردهزنگار    ،باشد. تمامی اين موارد   ناآگاهانه در تفسير قرآن، دجود داشته
  .3کنند»را تشديد می

قلب  ،است؛ در اين حالت  يیو شهوات دنيا هویبه  دارد، وابستگیباز میلب را از تدبر  ترين گناهانی که قيکی از بزرگ
رود و رنـگ و بـوی تعفـن و نمـیبه سـمت کـالم هللا  ،خاطرکند و مشتاقانه و با اطميناننمیکسب  یيافته و فضايلتتعالی 

های غنا و گوش دادن به آهنگ ،ی بارز آننمونهشود؛ ی فاسقان و اراذل میدغدغه اش،گنديدگی به خود گرفته و دغدغه
  باشد.می شلذت بردن از جمالت

  دارد:میبيان  گونهايناثر غنا بر قلب و ايمان را  ،نونية خود  یدر قصيده /ابن قيم
  و هللا إن سماعهم   فی   القلب                   و االيمان؛ مثل السم فی االبدان

  حبا  و  اخالصاً   مع  االحسان                فالقلب بيت الرب  جل  جالله   
  فإذا   تعلق   بالسماع    أحاله                   عبًد    لکل    فالنة    و    فالن

  4وُحبُّ ألحان الغنا                    فی   قلب  عبد   ليس  يجتمعانُحبُّ الکتاب 
  .است  نند سم برای بدن؛ مادر قلب و ايمان هاآنقسم به هللا اثر شنيدن 

   است. به شکل دوست داشتن و اخالص همراه با نيکوکاریو  ی پروردگار جل جاللهخانه ،قلب  
  .کند او را به بنده اين مرد و آن زن تبديل می ،وقتی تعلق خاطر به شنيدن [غنا] پيدا کرد 

  .شوند جمع نمی جادر قلب بنده يک ،حب کتاب [هللا] و حب آهنگهای غناء
  قلب و عدم تمرکز آن: سرگشتگی - 2

ولی  باشد،میاگرچه قلب زنده  ؛شود گرفتن از آن، به علت غفلت قلب می باعث دوری از تدبر در قرآن و تاثير مسألهاين  
کـه شـخص دارای رو با وجود ايـن؛ از ايناست  به دور مسألهاز  کهست به چيزهای ديگر مشغول است و در واقع غايبی

ولـی  ،که دست بر بـاالی ابـروی خـود گذاشـته تـا بنگـرد مانند کسی ؛تواند ذکر را در آن جای دهد ولی نمی ،باشد قلبی می
  .5بيند را نمی شهدف
 کـهايـنبـدون  ؛گذارد تا سوره را به انتها برساند ی تمام هم و غم خود را بر اين میاين است که قار ،هامشغوليت جمله از 

گفته اسـت: «ای فـرزد  / رو حسن بصریاز اين داشته باشد. شو مقاصد  هاتن از آيهپند گرفسعی و تالشی در فهميدن و 
  .6چگونه قلبت تعالی خواهد يافت؟» ،آدم! وقتی تمام همت تو آن است که به آخر سوره برسی

ب مشـغول ولی آن قلـ که دارای قلب زنده است، که قلبش مرده است، کسیاند: کسیهسه دست هاانگفته است: «انس /ابن قيم
باشـد؛ وقتـی آيـات مـی آمادهدارای قلب زنده و که کسی سوم کند؛ وبر اين شخص ذکری اثر نمیو بوده و حضور ندارد؛ 

شـنود فقـط بـه چيـزی کـه مـیحضور داشـته و  شقلب رساند،می و به قلبش شنيده راآنبا گوشش  ،شود برای او تالوت می
 

هوای نفس قسمتی از نفس  ؛کندهوای نفس با هوس نفس فرق می ،بر خالف تصور بعضی از فارسی زبانان - 1
، زنــديم: فالنی از روی هوای نفس حرف مــیباشد و اگر بگوياست که تهی بوده و فاقد فهم و آگاهی می

 ست يا فالنی حرفش ارزشی ندارد.(مترجم)ی هوای حرفش از رويم: فالنمانند اين است که بگوي
 . 68 – 67مختصر منهاج القاصدين  - 2
 . 2/197البرهان فی علوم القرآن  - 3
ی النونية و الميمية ص دو قصيده نگااز القصيدة النونية از ابن قيم در فصل شنيدن اهل بهشت،  - 4

224 . 
دارد حالتی بين قلب مرده و ه ابن قيم رحمه هللا بيان می؛ آنجا ک1/422: مدارج السالکين نگا - 5

 باشد.، میقلبی که مستعد است
: نگــانيز در اين مورد بيانی داشته است،  ؛ عبدهللا بن مسعود150مختصر قيام الليل از مروزی ص  - 6

  .102، ص 18: ص نگا، /و همچنين آجری ،24ص 
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 . همچنـين1برنـد»واقع اين گروه از افراد هستند که از آيات بهره مـی در ؛؛ قلب اين شخص، حاضر است باشد مشغول می
باشـد. گاه دريـافتش: قلـب زنـده مـیاگر به دست آورده شود: همان قرآن است. جاي ،گذار است چه که تاثيرآنگفته است: «

دن قلـب و تمرکـز همان مشغول کـر همان شنيدن با دقت است. از بين بردن موانعی وجود دارد که شرطی وجود دارد که
-چه که غير از [قرآن] است، میهر آنو [در عين حال] دور کردن آن از  هد شلماتی است که به آن خطاب  آن بر معانی ک

  .2»است همان بهره بردن و پند گرفتن  اثر یباشد؛ نتيجه
  کم کردن خشوع در حالتهای خاص و آياتی معين: -3

وال حـ آوری جهـنم و امام و يا هنگام تالوت آيات عذاب و يـاد هنگام خشوع ا ،در قنوت  ،افرادی هستند که در ماه رمضان
نيـز بـدين  رسول هللا ؛ فعلاست متعدد  ،د باشهند؛ پرواضح است داليلی که باعث خشوع میکااز خشوع خود می ،قيامت 

-کرده و تسـبيح مـیيـاد  ، هللا را بـه پـاکیدر آيات اسماء و صفات  ،خشوعِ همراه تدبر داشت  ،شکل بود که: هنگام تالوت 
آتش و عذاب، به ياد  با  و   کرد طلب میمتعال  اين موارد را از هللا    ،ها و رحمتهايشدر هنگام ذکر بهشت و فضيلت  ،فرمود 

  .3برد»هللا متعال پناه می
اسـی کـه کند: «واکنش احسمیرا بدين شکل بيان  ،شود مسائلی که باعث خشوع از قرآن و تاثير گرفتن از آن می /ابن قيم

  داليلی دارد: ،شود برای شخص ايجاد می ،هنگام شنيدن قرآن يا ديگر چيزها
در  ؛يابـد ن نبـوده اسـت و از پـس آن آرامـش مـیصـاحب آ پيشـتررسد کـه ای از معنويات میيکم: هنگام شنيدن به درجه

  گردد.ه شکل شوق پديدار میصورت برای وی واکنش احساسی باين
  شود.ظاهر میبر او  ترس و خشيت و واکنش  ،فتد امی دوم: به ياد گناهش
-مـی نـاراحتی و غـمار واکنش چدر اين صورت د  ؛باشد تد که قادر به برطرف کردن آن نمیافخود می سوم: به ياد نقص 

  شود.
 واکنش احساسـی او ؛بيند مسدود میرا آنچهارم: برای او کمال صفات خالقش نمايان شده و [در عين حال] راه رسيدن به 

  شود.أسف و حسرت نمودار میبه شکل ت
درهـا  بينـد،میجمال را  در نتيجه آن ؛کند می دور او را از ياد ديگر چيزها پنجم: به ذکر پرورگارش مشغول شده و قرآن

  گردد.شادی و سرور برايش پديدار می احساس ،آن یشود و در نتيجهو راه آشکار میباز  شبراي
و قلـب از تحمـل چنـين مفـاهيمی، گيـرد ، ورود معانی عظيم به قلب قـوت مـینش احساسیبه علت واک ،در تمامی حاالت 

سـت کـه ايـن آن کنـد؛ بهتـرچه که بايد بزرگ بدارد و کارهايی که بايد انجام دهد، کوتـاهی مـیناتوان است و نسبت به آن
بسا چه ضعيف شده و شاثر ،شود  4شود و اگر آشکارتر میتر و با دوامدر درون جای گيرد و بدين صورت قوی ،مسائل

يا توفيق  شود: راستگو ودچار واکنش احساسی میکه کسیکامال از بين برود. اين واکنش احساسی شخص صادق است و 
  .6»است و يا منافق 5يافته

  تدبر را ترک کردن: ،که قرآن کالم هللا استی اينآگاهی و به بهانهاز روی نا -4
، و آن مهم است و نبايـد همـراه بـا تـدبر و تامـل باشـد؛ تامـل در قـرآنقرقرائت کلمات  ،برای قاریکه  اين افراد، معتقدند 

قاری کوشش خود را معطوف به زياد کردن تالوت و درست بودن آن  ؛کنند ن را ترک میرجوع به معانی علما و مفسرا
ان هللا نسبت بـه تـدبر در قـرآن يجاد تنفر در بندگا ،های شيطان:باره گفته است: «از حيلهدر اين /دهد؛ ابن هبيرهقرار می

نـاکی گويد: اين کـار خطررو [به وسوسه] میشود و از همينتدبر در قرآن حاصل می باهدايت که  داند باشد؛ زيرا میمی
  .7گويم تا باعث دوری من [از حق] نشود»گويد: من از قرآن چيزی نمیرساند که میاست و انسان را به جايی می

فهمـيم و ندانسـته و نمـیرا آنباشد و مـا [تاويـل] بگويد: آن [آيات] دارای تاويل میکه کسیگويد: «می /باره ابن قيمر ايند 
  .8کند»احساس میو فشار کنيم؛ در قلب خود نسبت به [قرآن] تنگی د را منحصر به تالوت الفاظ آن میعبادت خو

 
 .1/442مدارج السالکين  -  1
 .1د ص کتاب الفوائ - 2
  . 125شاهدهای آن: ص  ه شود بهنگا - 3
شود و احتمال مردن در او وجود دارد و جهت شناخت کسی که نسبت به او نسبت به او احساس ترس می - 4

؛ و الجامع األحکام القرآن از قرطبی: 2/305: اآلداب الشرعية از ابن مفلح نگااحکام مربوط به آن؛ 
7/366 . 
به گريه کرد و زن او نيــز بــه گريــه  روايت شده است: عبدهللا بن الرواحة در اين مورد اينگونه - 5

افتاد، او به زنش گفت: چه چيزی تو را به گريه انداخته است، گفت: همان چيزی که تو را به گريـه 
ام گرفت که [روزی] به آتــش جهــنم خــواهم گفت: من از اين گريه انداخت مرا به گريه انداخت، عبدهللا

 .144کنم يا خير؟، مختصر قيام الليل، دانم از آن نجات پيدا میو نمیافتاد؛ 
 . 1/184: زاد المعاد نگا؛ و برای انواع گريه 198با تصرف از کتاب فوائد ص  - 6
 . 3/273ذيل طبقات الحنابلة از ابن رجب رحمه هللا،  - 7
 . 60، فصل 144التبيان فی أقسام القرآن ص  - 8
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از آوردن چيـزی هماننـد اشخاص با فصـاحت و دارای بالغـت را  باشد،یماست: «از آنجا که قرآن معجزه  هگفت /شاطبی
آسان اسـت؛ اگـر  ،بر زبان عربیتسلط به شرط  و اوامر و نواهی او،هللا  کالمعاجز و درمانده کرده است؛ فهميدن  خود،

امت [اسالم] خواسته نشده  از نبود؛ اين امر کسی قادر به انجام تکاليفش ،فهميد نمیرا آنعقل معانی  ،آنقربه علت اعجاز  
باشـد کـه چـه از حيـث زبـان و چـه از حيـث آن میقر اعجازتکليف شده است]. اين از  توانش ی[و بر هر کسی به اندازه

ن بيـاورد. تواند حتی يک سـوره مثـل آولی کسی نمی ،و برای عقل مفهوم است  ،معانی و اسلوب از جنس کالم بشر بوده
(و همانا قرآن را برای پندگيری آسان کرديم پـس  ]١٧القمر: [ چں  ڻ  ڻ     ٹ                 ٹ  ۀ     ںچ فرمايد: هللا تعالی می

 هللا متعـال ؛منعی برای کسب مفاهيم قرآن و تعقل در آن وجود نـدارد  که آيه، بدين معناست اين  آيا پندپذيری وجود دارد)؛
(کتابی خجسـته بـر تـو نـازل کـرديم تـا در آيـاتش تـدبر شـود و  ]٢٩ ص:[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  فرمايد:می

  .1ست بودن تدبر و تفهم در قرآن»رد  صاحبان خرد پند بگيرند). اين آيه، دليلی است برای
-به آن، فقط برای مجتهد مجاز مـیفهميدن و عمل  ،: تدبر در قرآِن عظيمگويند مین متاخر اگفته است: «اصولي /شنقيطی

که قادر به يادگيری  هر مسلمان بر که هيچ شکی در اين نيست  ،بلکه [برعکس]ندارد؛ هيچ سند شرعی  يدگاه،؛ اين د باشد 
  دو عمل کند.دو را ياد گرفته و به آنواجب است تا آن ،باشد میو فهميدن و درک معانی کتاب و سنت 

بهـره بـردن از  ،ناگر به اصطالح اصـوليا اند؛از شرايط قرآن دور بودهن و کفار بودند که منافقا ،اولين مخاطبان [قرآن]
کـافران را تـوبيخ کـرده و هـدايت نيـافتن متعال، هللا  چرا ،برای مجتهد جايز باشد  فقط ،های آنبا هدايت  راه يافتنو  قرآن

ه داد  ه ايـن ديـدگاهبوی پاسخی مفصل  کرده است». سپسرا بر آنان تمام را نکوهيده و حجت  های قرآنراهنمايی ها باآن
  2است 

نبايـد بـه آن علمـی کـه از کتـاب و سـنت  ،اجتهاد مطلق نرسـيده اسـت  یبه درجهکه کسی گويند:برخی می: «گويد وی می
در  ،در روز قيامـت  بايـد  مسـلمانکنـد. ی مسلمانان حرام می، بهره بردن از قرآن را برای همهعمل کند؛ اين سخن ،دارد 

ن ايـ از هـر چـه زودتـر  کـه کنـد تـالش می ؛ در ايـن حـال،شـود نمايش گذاشته مـیه ب ايستد و اعمالشمیمقابل پروردگار 
سـاس احو دلـيلش،  ند توجه و کوربه اين واقعيت بی ،از مردمزيادی  اما تعداد يابد؛  يیگرفتاری عظيم و بالی بزرگ رها

حـدود  ،معـامالت  ،ام عبـادات در تمـامی احکـ کـه طوریبـهباشد؛ می نسبت به کتاب [هللا] و سنت رسولش هاآننيازی بی
  دو رکن دارد: مسألهاين  .دانند مینياز کنند و خود را از کتاب و سنت بیبه مذهبی مدون رجوع می ...،و 

  باشد.ن جايز میفقط برای مجتهدا ،: عمل به کتاب و سنت يکم
  دوم: مجتهدی وجود ندارد.

د شـوند، بايـ نياز مـیبی ،دوناياز  رباشد و با چيزی غينمی نيازی به يادگيری کتاب و سنت اين است که  هاآناگر منظور 
دو سـخت اسـت و اين اسـت کـه يـادگيری آن شان. اگر منظورعادالنه است ن بهتانی بزرگ و زشت و سخنی غيرگفت: اي

يری ر از يـادگتآسـان ،زيـرا يـادگيری قـرآن و سـنت  ؛ايـن نيـز گمـانی باطـل اسـت  ،باشـد نمی هاآنکسی قادر به يادگيری 
ں  ں  ڻ  ڻ     چ فرمايـد: مـیقمـر بيـان  یبسيار محکم و به کّرات در سـوره سبحانه تعالی هللا .باشد ها و اجتهادات میديدگاه
متعـال آن کتابی آسـان اسـت و هللا پس قر ايم، پس آيا پندپذيری وجود دارد)؛(و قرآن را برای پندپذيری آسان کردهچٹٹ  ۀ   

  آسان فرموده است.  ،يابد را میق عمِل به آنکه توفيی کسیبرارا آن
يی روشـنا ،بر زمـين نـازل فرمـوده اسـت تـا توسـط آنرا متعال آنباشد که هللا شک اين قرآن، عظيم 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 فرمايـد: هدايت آشکار شود. هللا سبحانه تعـالی مـی
دانستی که کتاب و ايمان کرديم. نمی  روحی از کالم خود به تو وحیی]  چنين [قرآن را به مثابه(و هم  ]٥٢الشورى:  [ چ   ٹ

  کنيم).خواهيم هدايت میايم، با آن هرکس از بندگانمان را که میچيست. ولی آن [وحی] را نوری گردانده
باشد. می های نخستينسالتر از سنت، بسيار آسان و قرآنبه مربوط  ی معارفکه اکنون، امکان يادگيری تمام بايد دانست 

  .3ن بزرگ شناخته شده است»، تابعين و مفسراصحابه و عمل قرآن، با سنت پيامبر از هر آيه
 هللابـدين شـرح اسـت: « هـاآن یبا بيانی قاطع داليلی آورده کـه خالصـه ،چنين نظری دارند که کسانیدر برابر  /صنعانی
کـه فهـم نعمت قرار داده است. بايـد در نظـر داشـت  هاآنرا کامل کرده و فهميدن کالمش را برای  شعقل بندگان ،سبحان

چيـزی کـه ايـن  دارد و نه به علم اصول؛ بلکههيچ احتياجی نه به علم نحو  و احاديث پيامبر  تعداد زيادی از آيات قرآن
چ سواد هم باشد اگر] بشـنود: باشد؛ شخص [عرب زبانی که حتی بیو عقل میکند: فهم و سرشت انسانی میکار را آسان 

يابيـد) معنـای فرسـتيد نـزد هللا مـیش میچه که از خير برای خود از پي(و هر آن] ١١٠البقرة: [ چ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ
بـه و «تجـدوا»: نيـز مجـزوم بـه فهمد، بدون اين که بداند کلمـه «مـا»: کلمـه شـرط اسـت و «تقـدموا»: مجـزوم میرا آن

کنند؛ سخن م طلب فتوا میعموم مردم از عالِ که شود میمانند اين آيه بسيار است. ديده  جواب شرط است؛چون  «تجدوا»

 
 . 3/805الموافقات  - 1
ی جاللــين آورده اســت و ای که أحمد الصاوی در حاشيه، مقاله7/447آن را در تفسيرش آورده  /شـنقيطی - 2

  دهد و کافی است، دارد.نطق کوتاهی در بيان بطالن کالمش برای آنچه شفاء می /وی
 . 437، 7/430أضواء البيان  -  3
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همچنـين وقتـی قـرآن را  ؛فهمنـد باشد، میای میاغلب اوقات دارای کلمات ناشناختهکه در را با وجود آن و جواب آن علما
داننـد و نـه میاصول نه که در حالی ،کنند میگريه  با شنيدن آيات هولناک عذاب،شوند و متوجه میرا آنی شنوند معنامی

کننـد نسـبت بـه درک میعظمت بيشتری  ،شنوند قلب می از درونرا آن بسا وقتیچه چيز ديگری [از قواعد زبان عربی].
ی مردم در نمازهای جمعه و . همان عامهدهند به آن گوش میتيزبينی و به نيت بررسی،  ده و با  شقواعد    متوجهزمانی که  

کـه در  هـايیکتـاب  حتـیافتنـد. پر از اشک شده و به گريه و زاری می هايشانعيدين در جلسات سخنرانی حاضر و چشم
هـا و اعتمـاد کـرده و در فتوا هـاآنو بـه فهمنـد می مطالبشـان را ،خواننـد مـیرا ی فرعيـات ديـن نوشـته شـده اسـت زمينه

  کنند.اختالفاتشان به آن رجوع می
هـای آن دو را منـع کـرده و هـا و پايـهدانستم! چه کسی فقط شـناخت معـانی قـرآن و سـنت و فهـم ترکيـب پس ای کاش می

چيـزی از آن قـرار داده اسـت؛ نشين خانهرا مثل زنانی  هاآنمعانی  ،ممنوع دانسته است  ،دواستخراج هر چيزی را از آن
شـديداً از مانند چيـزی حـرام، شدت کنار گذاشته شده و تکرار الفاظ و حروف؛ استنباط معانی از آن به مگرته باقی نگذاش

  .1آن منع شده است»
 که به علت نادانی چيزی را به هللا نسبت دهد، ترک کند و تفسير قرآن را مخصوص از ترس آن تدبر در قرآن راکه کسی

تذکر و پنـدگرفتن و محاسـبه نفـس  ،بايد آگاه شود که فهم ،ن بداند ص علما و مفسراتنباط احکام شرعی را مخصو و اسهللا
  عذری از وی پذيرفته نخواهد بود. ،با اين فکر و انجام ندادن اين مراتب  .دارد گوناگونی درجات  ،در قرآن

  :زياد قرائت خاطرتدبر کم به -5
ايـن  ،در آيـات و احاديـث زيـادی با اين وجـود،ولی  ؛است  د رسيدهييدر آيات و احاديث صحيح به تازياد، فضيلت تالوت 

  نهی شده است. ،به شکلی آشکار و صريح ،داشته باشد  ، منافات ر گرفتنيثأعمل در صورتی که با تدبر و خشوع و ت
اسـاس روايـات رسـيده از سـلف امـت کـه بـر واعظان، برن و ای زيادی از مبلغيشود که عدهمیله وقتی دردناک اين مسأ

و از عجلـه در  کننـد،کوتاه، توصيه می زمانقرآن در  درپیپیهای به قرائت زياد و ختم ،ت دارد لدالزياد لت قرائت فضي
کننـد. نقل نمی ،تاثير گرفتن از تالوت و توقف در معانی وجود دارد  ،تدبر ت ماياتی را که بر عظتالوت نهی نکرده و رو
از سـه   کمتـراز خـتم قـرآن در ده اسـت کـه آمـ گويد: «در روايت د که میفی باشاک هاآنبرای  /شايد اين سخن ابن رجب 

 تـالوت زيـاد،ی با برکت مثل ماه رمضان و... کـه هازمانحتی در  ؛باشد نهی شده است و اين برای هر زمانی می روز،
ر دادن ايـن حکـم .  قـرا2»و عملکرد ديگران هم داللتش چنين است  باشد ... میاست. اين فتوای احمد و اسحاق ومستحب 

ای ايـن نهـی عـدهبيان کرده است: « گونهاين /شيخ عبدالعزيز بن بازرا آناحتياج به دليل دارد و دليل  ها،زمانبرای همه 
اند:] هيچ مشکلی وجود اند و [گفتهجدا کرده ،باشد که دارای فضيلت می هايیزمان[ختم قرآن در کمتر از سه روز] را از 

از ظاهر سنت  ؛ ولیباشد ... میرآن ختم شود و اين فتوای شافعی و] در يک شب و يا يک روز قهازمان[در آن  که  ندارد 
آن تـالوت قـردر ماه رمضان اسـت کـه  ها وجود ندارد و شايستهزمانهيچ فرقی بين ماه رمضان و ديگر که  معلوم است 

به عبدهللا ابـن عمـر  رت گيرد تا با امر پيامبرترتيل صو طورا اطمينان خاطر انجام شود و بهعجله صورت نگرفته و ب
همچنـين  .بـه وی اجـازه داد  او و اين کمترين زمانی است کـه ،3باشد: «آن [قرآن] را در هفت روز قرائت کن» مطابق

در مـاه  جـزبههرگز نفرمود:  4کند»روز کمتر شود، چيزی از آن درک نمیاز سه  شقرائت قرآنکه کسیفرموده است: «
ن بـه ؤمآن اسـت کـه مـ ؛ ولی قول ارجـح اند ماه رمضان دانستهاز ؛ بعضی از سلف اين امر را برای زمانی غير رمضان

سـعی بـر تـدبر و توجـه بـه معـانی داشـته گونه عجله، يکويی داشته و بدون هيچقرآن توجه کرده و کوشش کند تا قرائت ن
باشـد حتـی گونه مـیزيرا سنت اين ؛از سه روز صورت نگيرد  . بهتر است که ختم در کمترباشد میالبته هللا داناتر  وباشد 

  .5در ماه رمضان»
تدبر ترک شود و  ،برای کسب اين ثواب که  بديهی است، ولی بدين معنا نيست امری  ،ی پرفضيلت هازمانقرائت زياد در 

ها کسی را و از بين آن دهگفته است: «افرادی را ديدم که مردم را جمع کر /بگيرد؛ ابن جوزیرا آنجای  هذرمةعجله و 
را  قـرآنکـردن  خـتمو داننـد میعيـب  کـم را سه بار [قرآن] را ختم کند؛ قرائـت  ،کنند تا در يک روز طوالنیانتخاب می

کنـد کـه وانمود می گونهها اينليس برای آنکنند و ابها را تشويق میفراد جمع شده و آناين ا پيرامونناس العوام  .ارزش
برای هللا تعالی باشد نـه بايد باشد؛ زيرا قرائت می شيطانتوجه داشت که اين از مکرهای  د باي .است زياد ئت ثواب در قرا

عزوجل  –که هللا  گونههمان  ،باشد  آرامشروش صحيح [قرائت] آن است که با مکث و    .برای [مردم] تا او را تحسين کنند 
چ و نيـز فرمـوده اسـت:  را با درنگ برای مردم بخوانی)،(تا آن ]١٠٦اإلسراء: [ چٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  چ فرموده است:  –

 
سائل منيرية، جز اول با تصرف و آسان ، ضمن مجموعة الر36إرشاد النقاد إلی تيسير االجتهاد ص  - 1

 شده.
 . 202لطائف المعارف ص  - 2
 . 121، و بسط المسألة فی فقرة (مدة ختم القرآن)، ص 123تخريج الحديث ص  نگا - 3
 مرجع قبل. - 4
 . 27الجواب الصحيح من أحکام صالة الليل و التراويح ص  - 5
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زيـاد، بـرای مـردم قرائـت  ،بدين ترتيـب [و  1(و قرآن را چنان که بايد، شمرده و شيوا بخوان.) ]٤المزمل: [ چٿ  ٿ    ٿ  
تيـل را رعايـت کننـد و که مـوازين تربدون آن ،دهند شدت به قرائت خود سرعت میها بهشود و در نتيجه، آنباارزش می

از سلف قرآن را در يک روز و يـا در يـک  برخیدرست است که  ؛شکلی ناپسنديده دارد  توسط آن، ثبات يابند؛ اين عمل
ه و تـداوم داشـت هـاآندر بين  ،گرفت و قرائت با ترتيل و به نيت ثبات ندرت انجام میلی اين کار بهو اند،کردهرکعت ختم 

کمتر ختم  قرآن را در سه روزکه کسیفرمود: « رسول هللا اند؛بهتر دانسته ا نيز اين عمل رالمعشد. مجاز محسوب می
  .2.»}کند، متوجه آن نخواهد شد 

  کوتاهی در قرائت درست و تالوت نيکو و تمرکز حواس همراه با ترک تدبر در قرآن و سستی کردن در عمل به آن:  -6
؛ شـود باعث دور شدن شخص از فهم معانی مـی ،چيزهابرخی ل شدن فکر به در اين مورد گفته است: «مشغو /ابن قدامة
-اداء نشده است و قرائت صحيح نمی کند که مخرج حروف درست مشغول می مسألهکه شيطان ذهن را به اين یتمانند وق

 گونـهايـنافراد را وصف حال اين  /آجری ؛باشد می هاآندر بعضی افراد به مانند آن است که قرآن برای دنيای  ،3».باشد 
ی برای جاي شدر قلب ،جويند هستند، برتری میقرآن  چون حاقظ فروشند وتوسط قرآن بر مردم فخر میبيان کرده است: «

سـخنان نـاقص  ،کنـد ، مشـغول مـیرسـاند خشوع وجود نداشته و زياد خنديده و خـود را بـه مسـائلی کـه بـه وی سـود نمـی
رغبت او به کالم  ،دهد ها برای وی واجب است، گوش میدن آنتر از سخنانی که شنيباشند را دقيقکه اطرافش میکسانی
تمام  ،کند خشوع نکرده و غمگين نشده و گريه نمی ،و هنگام شنيدن قرآن  باشد بيشتر از کالم پروردگار عزوجل می  ،مردم

در  شمقـام و منـزلتکـه پنـدارد ا میزير ؛شود ناراحت می ،باشد و اگر در تلفظ حروف اشتباه کند کوشش او حفظ قرآن می
شـود؛ از هد و در اين هنگـام او غمگـين و ناراحـت ديـده مـید تری قرار مینييی پاکم شده و وی را در رتبه بندگان،بين 

] که قرآن بـه آن يی[عهدها همان ؛کند پروايی میکرده و در مقابل آن بی احساس تنگی ،عهدی که بين او و هللا وجود دارد 
؛ او را بـزرگ بپندارنـد ديگران  تاکند میده و نهی فرموده است؛ بيشترين کوشش خود را صرف يادگيری علومی امر کر

خود دليلی بر کراهت درونی او از قرآن و در عـين حـال زيبـا جلـوه  ششکل تالوت داند،چيزی از حالل و حرام  نمی اما
کـار ست کـه چـه موقـع اينآن ، هدفشو آموزش قرآن هنگام آموختن است،تظاهر  برای ديگران است، خشوعشدادن آن 
دقت الزم را ندارد؛ خود را صرف کسب رضـايت  در آيات بشارت و هشدار، انديشد،نمیقرآن  یمثالها شود، درتمام می
رو خـتم کرده و ترسی از خشم پروردگار جهانيان ندارد؛ دوست دارد که به زيـاد آمـوختن مشـهور شـود و از ايـن بندگان

قش و اخال شود،تر میکنند و او گمراهقدر شود. پس جاهالن او را ستايش میها گرانتا نزد آنگويد؛  میرا به همه    شنقرآ
. ولـی برخـی افـراد، هـر چنـد کـه قسـمت کند رابطه با نرديکانش بدون آگاهی عمل میدر مايه است، آدابش جاهالنه و بی

اعـم از فـرائض دينـی و دوری جسـتن از  ،هللا بر وی واجب فرموده است  که چهآناز اند، کوچکی از قرآن را حفظ کرده
  .4»گردد سويش با انگشتان اشاره نمیشود و بهدهد، هر چند که در ميان ديگران توجهی به او نمی، را انجام میهاحرام

  :ترتيب علم و عمل را رعايت نکردن و مشغول شدن به آن و فاصله گرفتن از تدبر ،بدون تدبر -7
 /کـه شـافعی گونـههمـان .باشـد علم و مقاصـدش، و عمـل و منـافعش مـینظمی در اولويت بخشی به بی یاين مورد نتيجه

نهايت کوشش را در نگهداری معلوماتش  کهاينگويد: «حقی بر گردن جويای علم وجود دارد و آن میکتاب هللا  یدرباره
چـه آن ،در کسب علـم ،صبور باشد  ،د گرد و به او عرضه می شود ه میخواست آنکه غير از  چهآنو برای هر  داشته باشد 

 ،د بخواهاز هللا را  و آن اخالص  گرداند خالص متعال نيت خود را برای هللا   ،آيد دست میچه با استنباط بهآنو   آشکار است 
اعم از مسـائل  ،ابش را درک کند علم احکام هللا در کتکه کند، کسیعلمی کسب می متعال، به کمک هللافقط [بايد بداند که] 

در ديـن و دنيـا پيـروز  ،با فضـيلتی کـه کسـب کـرده اسـت  ،دهد وی  بهو هللا توفيق علم و عمل را  ،صريح و يا استنباطی
  . 5شود»میشک وی از بين رفته و قلبش با حکمت نورانی شده و در دين مستوجب مقام امامت  ،است 

 طـوربـهآموختن علم يا آموختن قرآن؟ جـواب داد: «علمـی کـه  :دام يک بهتر است سوال شد: ک /از شيخ االسالم ابن تيميه
نهی فرموده است و اين واجب بر آن  يا به آن امر کرده و يا از متعال  ست که هللا  آن مطالبی  باشد،میيقين بر انسان واجب  

و واجـب بـر  ،باشـد مـیتحب مسـ  ،واجـب و کسـب [علـم] دوم ،و کسـب علـم اول ،پيشی دارد  ،حفظ قرآن که واجب نيست 
  مستحب مقدم است.

 ل] که بعضی باطيیها[علم .برتری دارد  ،نامند از چيزهايی که مردم علم میبر کسب بسياری  ،حفظ قرآنتالش برای اما 
تـرجيح دهـد؛ علوم] ديگر [بر را بايد آن ،خواهد اصول و فروع دين را بياموزد میکه کسیباشند؛ و بعضی کم منفعت می
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فهـم معـانی و  ،نيت استفاده از قـرآن ،باشد آن اصل علوم دينی می چنين شخصی بايد شروع به حفظ قرآن کند؛ زيرا چون
  .1آن حافظ [قرآن] نه از اهل علم است و نه از اهل دين» ،باشد و اگر چنين نيتی وجود نداشته باشد می هاآنعمل به 

گفته اسـت: «شـايد ديـده شـود کـه  ،کند ود را مشغول ظواهر علم میتر خدر مقابل مسائل مهمکه کسیدرباره  /ابن جوزی
بسـا و چهکنـد د چه چيز نماز را فاسد و باطـل مـیدانکه نمیدر حالی ،قرائت به صدای خود پژواک دهد در  ،امام مسجدی

نشـيند و از ن وی علمـاکـه در جلـ  -ی جاهالن قرار نگيرد که از زمرهبرای اين- بينی و باالنشينی او را وادار کند خودبرتر
 سـپس ،باشـد مـیآن  خوانـدنحفظ قرآن و درست  ،هدفاگر فکر کنند به اين نتيجه برسند که کند و شايد نعلم کسب  هاآن

و سپس موفقيت در اصالح نفس و پاک کردن اخالق و بعد از آن مشغول شدن بـه علـوم مهـم  سپس عمل به آن فهميدنش،
  . 2که مهم نيستند ضايع کرده است» يین را برای چيزهابا تاسف شديد بايد گفت زما .شرعی

بـه ميـان  ،ای و يا احوال خاصی که گذشـته اسـتت در مواقعی که سخن از قوم گذشتهدر نظر گرفتن معنای کامل آيا -8
  آيد:می

که باعث شده  ،يد شود؛ نداشتن اين د داخل نمی ،گریارتباط با هدايت و ارشاد و روشنبیمسائلی    ،در قرآن  دانست کهبايد  
گويـد: مـی /ابـن قـيم .بسياری از مردم از نگريستن دقيق به قرآن و جستجوی هدايت در آن و طلب شفای از آن باز بمانند 

قوم  یپندارند [آن آيات] دربارهو می کنند درک نمی ،کليت بعضی مسائل را که در [قرآن] وجود دارد  ،«بسياری از مردم
هـا و فهـم قـرآن ای بـين قلـب آنباعث ايجاد پـرده مسألهاين پيروانی ندارند. کردند و زندگی میيگری آمده است که قبالً د 

خود وارثان آن قوم گذشته [در عقيده و عمـل و ...] بـوده و درسـت مثـل  ،که آن [مردم]بسا به هللا متعال قسم چه .شود می
مثل خطاب قرآن به آن [قوم  هاآنت است که] خطاب قرآن به ! [و در اين حالهاآنتر از بسا بدتر و پست ، و چهباشند   هاآن

شنيده باشند که فـالن مفسـر گفتـه اسـت: ايـن  هاآنگويد: «شايد بعضی از . شيخ عبداللطيف آل شيخ می3باشد»میگذشته] 
که خطاب کند ، و اين يکی برای صائبين! شخص کم خرد فکر میپرستان است و آن [آيات] برای مسيحيانآيات برای بت 

  .4»مانع ميان بنده و فهم قرآن است اين بزرگترين  گردد.، و شامل ديگران نمیباشد می هاآنآن [آيات] فقط مختص 
و در  کننـد محصـور مـی ... ،زکـات و  ،روزه ،نمـاز ،هدايت قرآن را در شعائر محدودی مثل طهارت بسياری از مردم، 

در ايـن  کهاينچيزی نيست جز  هاآندليل  ،مانند های آن دور میهدايت  ازآموزش، تبليغات و  ،مسائل ديگری مثل اقتصاد 
  ندارد. يیقرآن جا ،مسائل جديد 
باشد که   گونهاين  شو نگاه  متوجه خود ببيند   راآنخطاب    ،ای داشته باشد خواهد از قرآن بهرهمیفردی که  که   شايسته است 

ود را امر شده و نهی شده بداند و به همين ترتيب اگـر وعـده و خ ،شنيد  اینهی؛ اگر امر و کل قرآن، خطاب به وی است 
هـدف عبـرت  ،باشـد بلکـه فقـطنمی يیسراء را شنيد، بايد بداند، مقصود قصهو اگر داستان گذشتگان و انبيا ،وعيدی شنيد 

بايـد بدانـد کـه او  ،بود  هاسانو اگر خطاب به کليه ان ،را نياز دارد بگيرد  چهآن هاتکرار آنبوده و بايد از  هاآنگرفتن از 
.  ]١٩األنعـام: [چ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ فرمايـد: مـیهللا تعـالی  .جدا نيست  هاانباشد و از ساير انسمی هاآنيکی از 

هللا با او سخن گفته است و اگر چنين برداشتی داشته  گويا ،رسد قرآن به او میکه کسیحمد بن کعب قرظی گفته است: «م
 ،کنـد بنده کتاب موالی خود را قرائت میکند که به مانند آن قرائت می راآنبلکه  ؛قرائت قرآن را عمل خود ندانسته ،باشد 

  .5رده و به مقتضای آن عمل کند»کمل که برای او نوشته شده تا در آن تأ[کتابی] 
اند و شاهد حـوادث زمـان گذشته بودهدر که کسانیو فقط برای بيان حال  است  آمدهدر هر زمان  ن«قرآن برای عمل کرد 

  .6دارد»را در درون هر انسانی  قرآن آمادگی برای عملی کردننيست.  ،اند خود بوده
  مشغول شدن به چيزهای مبهم: -9

ن از بسـياری از آای نشـده اسـت؛ در قـرآن و درک منظـور آيـات عظـيم، توصـيهبه مواردی که بـه تـدبر در  توجه يعنی
ايـن بـر آشکار نکـرده و توضـيح نـداده اسـت؛  هللا را رسول هاآنعداد مبهمی صحبت شده است که بزرگان و اماکن و ا

تعـداد اصـحاب  ،ود؛ هللا به شکلی آسـانشنمی گرفته سودمند،علم با منفعتی  هاآنباشد و از نمیمترتب هيچ عملی  ،موارد 
 ]٢٢الكهف: [ چک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ    ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ فرمايد: میبيان   گونهاينکهف را 

ی دانند. پس بـه گفتگـويی روشـن دربـارهها را نمیجز اندکی [تعداد] آنتر است [و] بهها آگاه(بگو پروردگارم به تعداد آن
ای نـدارد؛ سود و فايده ها،آندانستن تعداد  ی] آنان از کسی از آنان [چيزی] مپرس)؛ يعنیها احتجاج مورز. و در[بارهآن

 
 . 23/54الفتاوی  - 1
 .109تلبيس إبليس ص  - 2
 . 1/343مدارج السالکين  - 3
ص   162، نقل آن در مجله البيان شماره 59آل شيخ ص  تحفة الطالب و الجليس از شيخ عبداللطيف - 4

13 . 
چاپ دارالفکر،  84موعظة المتقين من احياء علوم الدين قاسمی، کتاب آداب تالوة القرآن ص  - 5

 بيروت.
  . 2836ص  ،5الظالل ج - 6
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کـه تحقيـق کـردن در آن  باشـد زيـاد مـی ،نـدارد  هـاآنای در دين و دنيای انديشان فايدهامور که برای دين گونهبه مانند اين
  .1موارد نيز سود و منفعتی ندارد 

  نگريستن با درک کم به قرآن: -10
کليـت خـود را از دسـت داده و  ی کلـی،يـک مسـأله ،ين حالدر ع شود وتفسير می شبا درک کم نيز آيات فهميده و اهداف

آيد، قاری از قرائت قرآن چه که به صراحت از [قرآن و سنت] بدست میگردد. با نگاه کوتاه نگريستن از آنمیمقيد    کامالً 
ش از منظـور شود، و او الفـاظ را تکـرار کـرده و قلـبباشد برای او حاصل نمیچه که هدف تدبر میخود سود نبرده و آن

  شود.معانی منحرف شده و ديد او کوتاه شده و دچار کج فهمی می
  باشند:می موارد ذيل شواهدی از اين مسأله

را بـه هالکـت نسـپاريد) أسـلم بـن عمـران  تـان، خـود با دست خود ( ]١٩٥البقرة: [ چ  ۀۀ  ہ  ہ      ہچ : در تاويل: يکممثال 
ما گسيل شدند، مسلمانان نيز [با نفراتی]  سویبهيم و صف عظيمی از روميان روم بود   سرزمين: در کند میتجيبی روايت  

ور شـد، سپاه روم حمله قلب دند. مردی از مسلمانان سالح برداشت و به کرحرکت  سويشانبه ،ها و يا بيشترآن یاندازهبه
 !. ابو ايوب انصاری گفت: ای مـردمخودش را به هالکت انداخت  ،دا بلند کرده و گفتند: سبحان هللا! با دست خود مردم ص
اين آيه در بين ما  نمود،را زياد  شبه اسالم عزت بخشيد و يارانمتعال وقتی هللا  کنيد!برداشت می گونهآيه را اينشما اين 

را  هللا متعـال، اسـالم نـابود شـد و نمـاگفتـيم: اموالکـديگر مـیبه ي دور از چشم رسول هللاشد؛ مخفيانه و به لانصار ناز
 –بـر پيـامبر در پاسـخمان. هللا شـدند را زياد کرد، اگر در کنار اموالمان مانده بوديم، ضايع نمـیعزت بخشيد و ياران آن

را بـه هالکـت  ، خويشـتندر راه هللا انفاق کنيد و به دست خود ( ]١٩٥البقرة: [ چ  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀۀ  ہ  ہ      ہچ نازل فرمود: 
  .2باشد]»از طرف ما بود [و می جهاد آيه] مشغول شدن به اموال و اصالح آن و ترک نسپاريد). هالکت [در اين 

آمده است: ای مردم! شما  خويشتن را [از گناه] نگاه داريد)، از ابوبکر( ]١٠٥المائدة:  [ چ  ڦ  ڦچ  مثال دوم: در تاويل:  
گمراه که کسی] نگاه داريد. اگر هدايت يافته باشيد خويشتن را [از گناه(  ]١٠٥المائدة:  [  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڦ  ڦچ آيه:  

شـنيدم کـه  از پيامبر کنيد و برداشتی غير از برداشت صحيح آن داريد.رساند) را قرائت میشده باشد زيانی به شما نمی
عـال متعقوبـت هللا  از روی هـاآنکـور شـدن  ،ظالم را ببينند و جلـوی کـار او را نگيرنـد شخص فرمود: «هر وقت مردم 

  .3»شود مینزديک 
(احبار و بزرگان دينی خود را به جای هللا، به  ] ٣١التوبة: [ چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋچ مثال سوم: در تاويل سخن هللا تعالی: 

  .اند)خدايی گرفته
گفـتم: ای  ]٣١التوبـة: [ چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ رفتم و او قرائـت فرمـود:  گفت: «نزد پيامبر ماتعدی ابن ح

حـرام کـرده بـود، بـرای شـما حـالل را که هللا  چهآننبود که  گونهاينفرمود: آيا  ،کرديمرا عبادت نمی هاآنرسول هللا! ما 
حـالل را آنکردنـد و شـما نيـز حـرام مـی ،را که هللا حالل کرده بـود  چهآنو  ،دانستيد را حالل میآنو شما نيز  ،کردند می
  .4بود» هاآنفرمود: اين عبادت  : بله. پيامبردانستيد؟! گفت می

شود شنيده میبه کرات  (برای شما آيين شما و برای من آيين من)،  ]٦الكافرون:  [ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ مثال چهارم: در تاويل:  
بـرای هـر  کـهشود برداشت می گونهاين شود.به ترک امر به معروف و نهی از منکر توصيه می ،که با استناد به اين آيه

که ست در حالیاين  ؛انسانی راهی وجود دارد و اعتراضی به کسی وارد نيست و هر کسی برای خود روش و دينی دارد 
بـه او  ،کنـد در دين مخالفـت مـیکه کسیکفر يعنی ؛ تاييد آنباشد نه اين نظريه میرد دليلی بر شرايط، اين آيه با توجه به 

ور در هـا، راهـی غوطـههـا نـدارد و راه آنآنمشترکی با  یدارد که نقطهد و بيان میجويزاری میاعالم کرده و از او بي
  دين و عبادت است. پندارند کافران میکه ؛ در حالیکفر و گمراهی است 

 

ذکر  زيادی که در قرآنهاي ابهام /، و4/43يرش آورده: أضواء البيان آن را در تفس /شيخ شنقيطی - 1
ی ای در جستجو کردن درباره گويد: «فايدهها میدارد، سپس در مورد آنیها آمده است را بيان مآن
 دارد».ها وجود ها وجود ندارد و دليلی هم برای تحقيق کردن در مورد آنآن

؛ حــاکم بــه شــرط شــيخين. و 2512و گفته است حديث حسن صحيح است؛ ابو داود  2972ترمذی ظ به لف - 2
؛ و ابن حجر گفته 8/99؛ و بيهقی 4060؛ طبرانی در الکبير 599؛ طيالسی 2/275هبی با موافقت داشته ذ

: العجــاب فــی البيــان األســباب، نگــااند، است: ابن خزيمة و ابن حبان و حاکم آن را صحيح دانسته
 باشد.، اسناد آن صحيح می3/88؛ و محقق زاد المعاد گفته است 1/480
، 1/2؛ و أحمد 4005باشد؛ ابن ماجه ، و گفته است حديث حسن صحيح می3057؛ و ترمذی 3843ابو داود  - 3
بــاب امــر بــه  106و آن را صحيح دانسته است، و نووی در رياض الصالحين  1837؛ و ابن حبان 9، 7، 5

 معروف.
وی گفــت: و در نزد او آمده اســت کــه  3095با همين لفظ؛ ترمذی  10/116بيهقی در السنن الکبری  - 4

آن را حــالل دانســته و  كردنــد کردند، وقتی آنها چيزی را حالل مــیچگونه است که آنها را عبادت نمی
؛ و طبــری بــه 16631دانستند؛ به روايت ابن جرير، کردند آن را حرام میوقتی آنها چيزی را حرام می

، يح موقوفی است از حذيفة، در جامع بيان العلم و فضله از ابن البر ،روايت صح 16634روايت حذيفة
2/997.  
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گونه است؛ به مقتضای اين نيز همين ،باشد تری از کفر میی پايين، و فسق و گناه که درجهوضعيت اهل بدعت و مخالفت 
ورزنـد و حـق مخالفـت مـی با اعمالشان بـا هاآنزيرا  دوری نمود؛ هاکار آنشود که بايد از صراحت برداشت می به ،آيه
  دين قرار ندارند.راه ای در ذره
  مگر در حالتهای خاص: ،کوتاهی در قرائت قرآن -11

وقتی در حالـت سـالمت  اما ؛بيماری مگر در هنگام ،دهد از خود نشان نمی مانند کسی که هيچ کوششی برای شنيدن قرآن
  بندد.بدين طريق راه تدبر را بر خود مینيدن قرآن و قرائتش ندارد؛ شز شوقی به گهر ،و کمال عقل قرار دارد 

رونـد. سوی قـرآن مـیو يا شروع برنامه تلويزيون و مناسبات عمومی، به 1اند کسانی که فقط در هنگام عزاداریگونهاين
  و اعتبار و تاثير گرفتن در اين مواقع چگونه خواهد بود. البته بايد ديد وضع تدبر

  

 
اين کار سر زده است و نه از صحابه  هيچ پوشيده نيست که اين کار بدعت بوده و نه از پيامبر - 1

 . آن حضرت
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  5مبحث 
  درجات تدبر

  
  1: تفکر و نظر و اعتباريکمدرجه 

است که هللا آيات را بـرای شـما روشـن  گونه(اين ]٢١٩البقرة: [ چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ي  ي  چ فرمايد: میسبحانه و تعالی هللا 
ها پند دارد تا آن(و آياتش را برای مردم روشن می ]٢٢١البقرة: [ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  فرمايد:و میکند تا تفکر کنيد) می

  گيرد).جز خردمندان، کسی پند نمیو به(] ٧آل عمران: [ چې  ې     ې   ى  ى  چ فرمايد: و نيز میبگيرند) 
 اهل علم با تذکر به تفکر بر  ويد: «جز اين نيست کهگمی  /حسن بصری گذارد،اين کار، بر اهل علم بسيار اثر می

گويـد؛ و تـذکر نجا که [قلب] از روی حکمـت سـخن مـیبا يکديگر سخن گفته تا آ هاقلب  ،گردند و با تفکر به تذکرمی
 .2باشد»میالقاح آن  ،و يکديگر را متذکر شدن ،بذر علم بوده و با يکديگر سخن گفتن آبياری آن

 ابـو سـليمان گفتـه  است و عبادت، کـار اعضاسـت.قلب  کار ،زيرا انديشه ؛باشند باشرفترين اعمال می ،اين اعمال
ولـی انديشـه در مسـائل  عقوبـت؛حجابی در مقابل آخرت اسـت و بـرای اوليـاء  يی،است: «فکر کردن در مسائل دنيا

 باشد».اش حکمت و تجلی قلب مینتيجه ،یوخرا
 حقايق امور است که تفکر  دهد؛ بامی سوق نيز انايمبه  بلکه سمت عمل ظاهری،تنها بهنه صاحب خود را ،تفکر

ارزش يـا بـیاز مـوارد  شفکـر ،افتد. اگر بنده به عواقب امور فکـر کنـد می يیجدا ،کشف شده و بين حدس و حقيقت 
وقتی نفسش به گناه و يا شـهوتی متمايـل . گيرد میياد را آنو مراتب  گردد میمستحکم  شفراتر رفته و بناي ارزش،کم

کـه لـذت و  شـود چنان ناراحت مـیآن ،دهد نفسش به عاقبت وخيم آن تغيير می فکر خود را از لذت و شادی ،می شود 
 گيرد.آن لذت شهوانی هرگز بر وی پيشی نمی آورد؛ در نتيجهشادی کاذب، دوامی نمی

 را ارد شـود، آنهمچنين اگر به راحتی و دوری از انجام عبادات و تحمل سختی آن متمايل و يا کسالت بر قلبش و
ور ای غوطـهکنـد و ذهـنش در مسـألهی آن اعمال است، فکر مـیو خيراتی که نتيجهها با فکرش دور کرده و به لذت 

های آن اعمال بـرای او آسـان شـده و بـا اشـتياق بـه در نتيجه سختی ی او نسبت به آن بيشتر است؛شود که انگيزهمی
 رود.می هاآناستقبال 

 ســت بــرای قــدرت گــرفتن اراده و نيــت؛ ايــن قصــد و اراده، ســت در قلــب متفکــر و سببیالتیح ی تفکــر،نتيجــه
هـا خواهـد شـد، ايـن مسـأله، فضـيلت و گردد. پس تفکر آغاز و کليدی برای تمام خيرها و نيکـیی عمل میسرچشمه

و در  گيـرد قـرار مـی ترين و پرسودترين اعمال قلب ی افضلکند؛ تفکر در زمرهبزرگی و منزلت تفکر را روشن می
گردد و خود ست که فضل تفکر و شرف آن ظاهر میدر همين زمان ا .شود مبدا و کليد تمامی خيرات می ،نتيجه فکر

از عبادت يـک سـال  ،شود: ساعتی تفکرباشد؛ تا آنجا که گفته میمی هاآنترين نيز از بهترين اعمال قلب و پرمنفعت 
 بهتر است.

 سوی زندگی بيدار سوق داده و از مکر به دوست داشتن و از حرص ز زيرکی مرگ بهست که افکر همان چيزی
سـوی وسـعت و فراخـی علـم و از سـوی آخـرت و از تنگـی جهـل بـهسوی زهد و قناعت و از زندان دنيـا بـهو آز به

ا شدن از سوی هللا و خارج شدن از سرزمين گمراهی و جد سوی سرزمين شفای توبه و بازگشت بهامراض شهوات به
باشند سوی نعمت ديدن و شنيدن و فهميدن و تعقل که از جانب هللا متعال میمصيبت کوری و کری و اللی و رفتن به

 سوی يقين.و از امراض شبهات به
 باشد، منـزه وی نمی یشايسته چهآنپروردگار را  از  ،گردد صفات و افعالش می شناخت باعث  ،تدبر در کالم هللا

 گرداند.توصيف می د،باشی وی میکه شايسته و را با صفات جاللا ،گرداند می
 آورد که وجود می؛ ايمانی را در بنده بهکه هللا متعال بر اولياء و دشمنانش گذرانده است های کسانیتدبر در داستان

وقـت مـتش را همـهعقوبتی سنگين دارد و بسيار آمرزنده است و رحبر هر کاری تواناست و متعال هللا  :گويد بنده می
انجـام  ،را کـه بخواهـد  چـهآنهـر  هللا متعـال ،باشد حکمت میاو بسيار باعزت و هميشه با فرستد؛بر بندگانش فرو می

- ی حکمت و رحمت و عدل و اصالحايرهتمامی افعال وی در د  ،بر هر چيزی گسترده است   شدهد و علم و رحمتمی
 .ج نيست و هيچ چيز از اين دايره خارباشد گری وی می

  هيچ راهی برای رسيدن به اين ثمره و نتيجه جز با تدبر در کالم هللا و تفکر در نتـايج عمـل بـه آن وجـود نـدارد؛
و در  ] ٨٢النسـاء: [ چ  چچ  چچها نکوهش فرموده است، در اصل اول فرموده: دو اصل که بندگانش را توسط آناين

(بگو برويد در زمين بگرديـد و ببينيـد  ]٤٢الروم: [ چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      چ اصل دوم فرموده است: 
 چگونه بوده است). های گذشتهعاقبت انسان

 
 برای دانستن معنی اين کلمات می توانيد به بخش آماده سازی رجوع فرمائيد. - 1
  . 217مفتاح دار السعادة، ص  - 2
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  است: تفکر در آياتی که مشخص شود منظور و مراد خداوند از اين آيه چيست و تفکر در تفکر در قرآن دو نوع
های قرآن يیتفکر در راهنما ،فکر کنند. تفکر نوع اولخواسته شده است تا در آن ت طور صريحآياتی که از بندگان به

شـود و تفکر در آياتی است که شنيده می ل،اونوع های ديدنی [خارج از قرآن]. يیتفکر در راهنما ،است و تفکر دوم
نـه  ،عمل شـود  هاآندو تفکر و به تفکر در آياتی است که مشهود است و هللا قرآن را نازل فرموده تا در آن توع دوم،

 .1گردان بود تالوت کرده و از آن رویرا آنفقط  کهاين
  .2باشد»میهای اعمال: پرهيزگاری و تفکر گفته است: «از بهترين /حسن بصری

  درجه دوم: تاثير گرفتن و خشوع قلب: 
به گريه افتاده   و چشم  اوج گرفته ر اين هنگام است که روح د ؛ 3باشد می در مقابل هللا قلب خشوع قلب: ذلت و آرام گرفتن 

نمايان   خضوع ظاهر  ، آن یدر نتيجه  ؛کند شود و خضوع میپذيرد و نفس در برابر خالقش ذليل میو جوارح تاثير می
ٹ   چ  فرمايد: میدر تفسير کالِم هللا تعالی که  / قرطبی 4که محل خشوع، قلب است  اند اجماع کردهخردمندان همگی شود. می

خداوند بهترين سخن را نازل کرده است. کتابی همگون [و]  ( ]٢٣الزمر: [ چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ 
گفته است: «از آنجا که   ) ،افتد ترسند از [شنيدن] آن به لزره میهای آنان که از پروردگار میمشتمِل بر مکررات. پوست 

ُحسن ايجاد شادمانی و ترس   ،عجيب آن یشود؛ نکته باشد، مو بر بدن راست میآوری می قرآن در نهايت بالغت و زبان 
اولياء   – هاآنوقتی خبری از پيامبران و يا پيروان که کسانی . هللا عزوجل 5وجود دارد»طور همزمان] [به است که در آن 

ڃ      ڃ      ڃ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ چ : فرمايد افتند را در کتابش مدح کرده و میکنند و به گريه میدريافت می –
گمان  نياوريد، بی (بگو: خواه به آن ايمان آوريد يا] ١٠٩ – ١٠٧اإلسراء: [ چڈڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڎ

گويند: پاک  افتند. * و میها سجده کنان [بر زمين] میبر چهره –شود چون بر آنان خوانده می –يافتگاِن پيش از آن دانش
کنان [بر زمين]  هايشان گريهی پروردگارمان انجام يافتنی است * و بر چهره ست پروردگارمان. به راستی وعده و منزه ا

کند؛ به همين دليل است  ها را زياد میيد که گريه، خشوع آن فرماافزايد)، و بيان میها میافتند و [قرآن] به فروتنی آن می
  . 6ب است»گويند: «خشوع قلب در مقابل قرآن واجکه می

  :از خشوعهای رسول هللا
به من فرمود: برای من [قرآن] قرائت کن. گفتم: يا رسول هللا! برای تو قرآن تـالوت  : «نبیگويد می عبدهللا ابن مسعود 

ی ير از خـود بشـنوم. بـرای او سـورهاز کسی غرا آنکنم در [حالی که قرآن] بر تو نازل شده است؟ فرمود: دوست دارم 
(پـس [حالشـان] چگونـه  ]٤١النسـاء: [ چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  چ قرائت کردم تا رسيدم به: نساء را 
در حالی [ايـن آوريم و تو را بر اين امت گواه بياوريم)، به من فرمود: کافی است! گاه که از هر امتی گواهی میاست، آن

  .7سخن را گفت] که اشک از چشمانش روان بود»
خـويش  ذهـنقيامت را در  هایصحنههنگام تالوت که نمود: در مواقع زير گريه می رسول هللاگفته است: «  /ابن بطال
را  8تا اهل موقف درخواست شد از وی که خواست مسلمان شود و زمانیشنيد که می،وقتی صدای کسی را میداد جای می

 یکه گريـه واضح است نيز گفته است: « /. ابن حجر9شد»می رپيامب یشفاعت کند؛ اين امور باعث طوالنی شدن گريه
و عمل  (امت) وجود ندارد  دانست که گريزی جز شهادت دادن به اعمال آنباشد؛ زيرا میرحمتی برای امتش می  پيامبر

  .10»دهد سوی عذاب الهی سوق میها را بهامت هم گاهی درست و حق نيست؛ پس انسان
 ،واقعـه ،های] هـود فرمـود: [سـوره ای! رسول هللاپير شده ای رسول هللاگفت: « که ابوبکرآمده است  $از ابن عباس

هود پيـر  یرا در سوره چه رسول هللاشود: آن. گفته می11اند»مرا پير کرده عم يتسائلون و اذا الشمس کورت  ،مرسالت 

 
، و مثالهايی برای اين موارد را 220  – 215دار السعادة ابن قيم رحمه هللا ص  مفتاحمنتخباتی از  - 1

 دارد.بيان می
 . 96الزهد از ابن مبارک ص  - 2
 . 1/521مدارج السالکين،  نگا - 3
يابد خشوع ظاهر آشکار ، و قرطبی گفته است: «وقتی قلب آرامش می1/375الجامع ألحکام القرآن،  - 4

 شود».می
  . 15/250، ع ألحکام القرآنالجام - 5
 . 2/304کند، ية آن را ذکر میابن مفلح از شيخ االسالم در اآلداب الشرع - 6
 . 3668؛ ابو داود 3028، 3027؛ الترمذی 800؛ مسلم 4582بخاری  - 7
 کشند.شوند و در آنجا انتظار می«موقف» مکانی است که مردگان از قبرها خارج می - 8
 . 9/99الفتح  - 9

 . 9/99الفتح  - 10
، و گفتــه 2/476؛ حــاکم 10/553باشد؛ ابن ابی شيبة یسن غريب م، ح، و گفته است حديث3297ترمذی  - 11

است: به شرط بخاری. و ذهبی با آن موافقت کــرده اســت و در روايــت نــزد ابــن ســعد از قتــادة از 
؛ آلبانی 17/26طبرانی : انداند» آن را روايت کرده: «[سوره] هود و برادارنش مرا پير کردهپيامبر

، و بــا لفــظ «هــود و 3723، 3720؛ و در صحيح الجامع شــماره 995با سند صحيح در السلسلة الصحيحة، 
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-که [به آن] امر شده گونه(پس استقامت کن همان ]١١٢هود: [ چڈ  ژ  ژ  چ باشد: می –تعالی سبحانه  –اين قول هللا  ،کرد 
  .1ای)

اش د و از سـينهشـ روان مـی بود، بلکه اشک در چشـمان مبـارکش حلقـه زده وبا صدای بلند و فرياد ن رسول هللا یگريه
که تـرس  محبت و تعظيم بود  ای ناشی از اشتياق ون قرآن، گريهاو هنگام شنيد  یگريه رسيد.به گوش میصدای هق هق 

  .2را نيز در برداشت  ت و خشي
  از خشوعهای سلف:

 شـنيدند،را میوقتی قرآن  ،فرمايد را توصيف می هاآنکه هللا  گونههمان هللا رسولگفت: «اصحاب  $اسماء بنت ابوبکر
  .3شد»می ت راس شانچشمانشان پر از اشک و مو بر تن

 ؛مسجدی پس از خراب شدن منزلش سـاخت  ،د آمت: «نزد ابوبکر گفته اس ة از ابوبکرنبن دغ حمايةدر داستان  $عايشه
دادنـد و بـا خاطر ايـن کـارش، او را دشـنام مـیهن بـ کرد؛ زنان و فرزندان مشرکاخواند و قرآن قرائت میدر آن نماز می
رگان قريش بز مسأله،ين ا ،کرد و بر دو چشمش اختياری نداشت نگريستند؛ ابوبکر هنگام قرائت گريه میتعجب به او می

هنگام قرائت قرآن کنترلی  بود؛ قلب ال آمده است: «ابوبکر مردی رقيق گونهايندر حديثی ديگر  .4را به وحشت انداخت»
  .5بر اشکهايش نداشت»

[در اين هنگام] ابـوبکر  ،به گريه افتادند  ،به پيشواز اسالم آمده و قرآن را شنيدند  وقتی اهل يمن در زمان ابوبکر صديق
  .6چنين بوديما نيز اينگفت: م

در قلـبش بـزرگ جلـوه کنـد؛ هرگـاه هللا متعـال هللا  ،فضيل یاندازهگفته است: «شخصی را نديدم که به /ابراهيم بن اشعث 
آشـکار و اشـک از دو  انـدوهشو  تـرسشـدِت  ،شـنيد را مـیشد و يـا قـرآن و يا نزد او ياد کرده می کرد میرا ياد متعال 

هللا بـن . عبـد 7آمـد»وی به رحم مـیدلش برای  ،بود  رد که هرکس در حضورشکقدر گريه مینآ ،شد سرازير می شچشم
چه نيتی برای قرائت و نمازش داشته باشـد؟ گفـت:  ،م: اگر مردی قصد نماز کرد پرسيد  /گفت: «از سفيان ثوری /مبارک

  .8کند»شد که وی با پروردگارش مناجات میاين با شنيت
گويـد: مـی ،فرمايد دش را هنگام شنيدن قرآن توصيف میعبا هاآندر متعال در مورد آياتی که هللا  /شيخ االسالم ابن تيميه

مثـل  هـاآنمشـايخ بعـد از  و مثل صحابه و تـابعين شانتوسط سلف امت اسالم و مشايخ و امامان شنيدن قرآن «اين وصف
ديگـران وسف ابن اسباط و خذيفـه مرعشـی و م و فضيل عياض و ابوسليمان دارانی و معروف کرخی و يهابراهيم ابن اد 

ما را متذکر شـده اسـت و بعـد شـروع بـه  مان،گفت: «ای ابوموسی! پرودگارمی به ابوموسی باشد. عمر بن خطاب می
گفتنـد نفـر مـی بـه يـک ،شـدند وقتی دور هم جمع می کردند. اصحاب محمد شنيدند و گريه میکرد و [بقيه] میمیقرائت 

دليلـی بـر گناهـان  ،و خشوع و شدت تاثير گرفتن ی زياد بايد در نظر داشت که گريه .9دادند»قيه گوش میقرائت کن، و ب
  باشد.نبوده و بلکه روشنگر صفای قلب میزياد 

  راه کسب خشوع:
هـای شـديد و تهديـدها و وعـده درکاش ؛ نتيجـهدر قلب بيدار کنـد را  اندوه و ترس ،ست که شخص راه کسب خشوع اين«

خـود کوتـاهی کـرده اسـت؛  بايد در نظر داشته باشد که او در اعمالاين شخص وجود دارد؛  است که در قرآنهايی ناپيم
 /. مالـک بـن دينـار10هـا شـده اسـت»خود گريـه کنـد کـه دچـار بزرگتـرين مصـيبت  حال بر ،در وی راه نيافت اندوه اگر 
پناه  متعال به هللا پيامبراست که    گونهاين؛  11ود»قلب ش، سنگشخص يک    تر از اين نيست کهبزرگ: «عقوبتی  گويد می

، و بــه لفــظ «هــود و بــرادرانش از قســمت 3721اند» شــماره ام مرا پير کردهبرادرانش قبل از پيری
 .3722ره اند»] شماالمفصل[از سوره الحجرات تا آخر قرآن] مرا پير کرده

 . 9/2الجامع ألحکام القرآن،  - 1
 . 1/183زاد المعاد  - 2
 . 7/238؛ البغوی 15/149الجامع ألحکام القرآن  - 3
؛ طبری در تاريخش 8/250؛ ابن سعد در الطبقات 6/346؛ أحمد 2/471؛ بيهقی در الدالئل: 3905بخاری  - 4
 .91؛ نقلی از (صحيح السيرة النبوية ابراهيم العلی ص 2/375
 . 3672؛ و به همين نحو از ترمذی 418مسلم  - 5
 . 3/173، از حياة الصحابة 1/224ابو نعيم در الحلية و فی الکنز  - 6
 . 2/661نزهة الفضالء تهذيب سير أعالم النبالء،  - 7
، و محقق آن الفريوائی گفته است: رجال آن از ثقات بوده و اسنادش 1/199تعظيم قدر الصالة  - 8

 اشد.بصحيح می
 .59التحفة العراقية از شيخ االسالم ص  - 9

، و 1/141اإلتقــان  نگا؛ -با تصرف – 64، نقلی از التبيان فی آداب حملة القرآن ص 1/278اإلحياء  - 10
 عزاه الی المجموع.

و  1253شــماره  701: جامع البيان العلــم ص نگا؛ و 2/300امام أحمد آن را در الزهد آورده است  - 11
 فته است: مشکلی در اسناد آن وجود ندارد.محقق آن گ
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که کنتـرل از نفسی  ،شود رساند، از قلبی که خاشع نمینمیمی که سود لبرم از عتو پناه می هگويد: «خدايا! بمیبرد و می
  .1د»گرد عايی که مستجات نمیاز د  نشود و

اين همان : «آيا گويد می  /ابن عقيل  باشد.میمتعال    صفای قلب و بزرگ شمردن هللا،  گريه کردن و خشوع  بزرگترين عامل
ها برای شنيدنش استراق پيچيد و جنخود جامه و گليم می هنگام نزولش بر پيامبر است و هللا متعالکالم قرآن نيست که 

األعـراف: [ چۈ  ٷ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  در مقابـل آن بـا ادب باشـيم: کـه هللا متعال با اين کالم به ما امر فرمـود کردند؛ میسمع 
 ،شـود دهيد که باعث تحريک هوای [نفس] میش میگو يیهاکنيد و به نغمهمیشما از آن دوری  ،لی با وجود اينو ]٢٠٤

  .2کنيم»ادب را فراموش نمی ،در مقابل چيزی که حسن ادب برای آن واجب شده است  ،قسممتعال به هللا 
  اثرگذاری خشوع و علم بر يکديگر:

ورزنـد) (فقـط بنـدگانی کـه آگـاه هسـتند از هللا خشـيت مـی ]٢٨فـاطر: [ چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ فرمايد: تعالی میحانه سبهللا 
بـه ايشـان بـوديم کـه  به خوبی نمايـان اسـت: «همـراه رسـول هللا در اين حديث ابودرداء ،قرآن و خشوع ارتباط علم با

-نمـیرا آناز  ایهکـه ذريیگـردد تـا جادر بين مـردم کمرنـگ مـیعلم  رسد کهزمانی میآسمان چشم دوخته و فرمود: «
متعـال ايم؟ قسم بـه هللا ما قرآن را خواندهکه در حالیرود می نزياد بن لبيد انصاری گفت: چگونه در بين ما از بي ،دانند»
اگر مـن تـو را  فرزند باد!بیمادرت  !فرمود: «ای زياد  کنيم. پيامبررا برای خود و زنان و فرزندانمان قرائت میکه آن

يلـی کـه نـزد يهوديـان و ؛ آيـا ايـن تـورات و انج-باز اين عمل سودی نخواهـد داشـت  –از فقهای مدينه هم محسوب کنم! 
  »است؟! هرساند  هاآنسودی به  ،باشد مسيحيان می

ی؟ و اهرا شـنيد ادرت ابودرداء آيا سخن برگفتم: « عبادة بن ثابت به گفته است:  –يکی از راويان حديث  -جبير بن نفير 
-محو می هااندرداء  راست گفت؛ اگر دوست داری اولين علمی که از بين انسابودرداء را به او گفتم؛ او گفت: ابو گفتار

شـخص خاشـعی  ،رویرسد که وقتی [برای نماز] به مسجد میزودی زمانی میهب .خشوع است  آن، ؛شود را به تو بگويم
  .3بينی»را نمی

  رجه سوم: پذيرفتن و خضوع:د
  نهايت و هدف:

خضـوع در  دسـتورها،پـذيرفتن  ،از وی پيـروی ،فرمايد که هدف نـزول کتـابشن میبيا  سبحانه تعالی برای بندگانشهللا 
 چڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ چفرمايــد: کـه ذات سـبحانش مـی گونـهباشـد؛ همــانبـل وی و اسـتقامت در راه روشـنش مـیمقا

(اين کتاب را خجسته بر تو نازل کرديم پس از آن تبعيت کنيد و تقوا پيشه کنيد تا بلکه مورد رحمت واقـع  ]١٥٥نعام: األ[
اسـت کـه آيـات خـود را بـرای  گونـه(و ايـن] ١٨٧البقـرة: [ چگ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  چ فرمايـد: چنين مـیبشويد) هم

(تبعيـت کنيـد  ]٣األعراف: [ چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ فرمايد: همچنين میکنند) داريم تا بلکه تقوا پيشه ها روشن میانسان
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ : -تعالی سبحانه     –اين قول هللا    در تفسيرِ   /. قرطبیچه از طرف پروردگارتان نازل شده است)از آن

عمل به کتـاب هللا و تصـديق آن  منظورگويد: می شود)،هايشان با ذکر هللا نرم میها و قلب (سپس پوست ] ٢٣الزمر: [چ چ
  .4باشد»می

-خشوع، تسليم شـدن در برابـر حـق مـی معنی گويند:میدارد: «بيان می گونهاينخشوع را  وبين تسليم  یرابطه /ابن قيم
  .5»است وجود آمدن خشوع ههای باز علت يکی باشد. اين 

ابـن  چنـان کـه حـق تـالوت آن اسـت)،را آنکنند آن(تالوت می] ١٢١لبقرة: ا[ چڃ    ڃ  ڃ  چ فرمايد: تعالی می سبحانههللا 
طـاء و مجاهـد و ع ديـدگاه ،6کننـد»را تبعيـت مـیآنباشـد گونه که حق تبعيـت از آن مـیآنگويد: «باره میاين در $عباس

  اشد.بعکرمه نيز همين می
ن حـالل وی و حـرام دانسـتحالل  ، يعنیتالوت آن»«حق  ،در دست اوست  مجانکه ذاتیگفته است: «قسم به  ابن مسعود 

انـد: گفته – هللارحمها  –مجاهد و عطاء  7نازل فرموده است»را متعال آنن حرامش و قرائتش به همان شکلی که هللا داشت
  .8»است کنند که حق عمل کردن آن عمل میصورتی «به 

 
 از زيد بن أرقم.  371/ 4؛ أحمد 2722مسلم  - 1
 . 2/304اآلداب الشرعية  - 2
؛ بــرای آن 1/99؛ حــاکم 1/124؛ طحاوی 294؛ دارمی ، و گفته است حديث حسن غريب است2653الترمذی  - 3

؛ منذری در الترغيب 115؛ ابن حبان 41 ، ب/27؛ نسائی، ک/ 4/218؛ أحمد 4048شواهدی نزد ابن ماجه است
: تخريج العودة فی کتابه (صــفة نگاو الترهيب اسناد آن را حسن دانسته است، و هيثمی در المجمع، 

  .8/36تخريج االرناؤوط (جامع األصول)،  نگاو گفته است: و الحديث بطرقه حسن.  98الغرباء)، ص 
 . 15/249الجامع ألحکام القرآن  - 4
 . 1/521السالکين ص مدارج  - 5
 . 1/566تفسير طبری  - 6
 . 1/566: تفصيل الروايات در تفسير الطبری نگانيز گفته است،  /شبيه آن را قتادة - 7
 . 273؛ الزهد از ابن مبارک 1/568الطبری  - 8
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ی اعتمـاد بـه وجود آورندهکننده از نيروی دافعه و بهراقبت اندوزی نيست؛ بلکه قرآن مقرآن فقط کتابی برای تالوت و علم
باشد، نصوص قرآنی در هر لحظـه انسـان را بـرای کـار آمـاده های گوناگون مینفس جديدی در درون انسان در موقعيت 

ی در کنند؛ به شرطی که قلب انسان با نصوص قرآن ارتباط و تمايل داشته باشد، از آن حـرف شـنوی نمايـد. و ظرفيتـ می
درون انسان باشد که نيروی پنهانی و درونی را در مقابل اين نصـوص کـه دارای رمـز و رازهـای عجيبـی هسـتند، آزاد 

  .1نمايند و توان تحمل اين نصوص را داشته باشد)
ے     ےہ  ہ    ہ  ہ  ه  ه  ه  هچ است:  از بشر شدهبرای امر عظيم خواسته ای بلکه فقط وسيله نيست؛هدف  ذات،تدبر در 

  ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ         ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ڭۓ  ۓ  ڭ
                                                                               ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ي  ي  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ                    
که (پس بشارت بندگان را * کسانی  ] ٢٣ – ١٧الزمر: [ چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

د. اينانند کسانی هستند که هللا هدايتشان کرده و ايشانند خردمندان *  کننگاه از بهترينش پيروی میشنوند، آن سخن[ها] را می
توانی] کسی را که در آتش خواهد بود، نجات دهی؟ * ولی آنان که از  ی عذاب بر او تحقق يافته، تو [می که وعده آيا کسی 

است. از فرو دست آن جويباران  هايی ديگر ساخته شده هايی دارند که بر فرازش غرفه اند غرفهپروردگارشان پروا داشته
که هللا از آسمان   ای نيانديشيدهکند * آيا ای [راستين] وعده کرده است. هللا وعده[اش] را خالف نمیروان است. اله به وعده

- آورد، سپس می گاه با آن کشتی رنگارنگ بر میهايی در زمين راه داد آنصورت چشمه را به گاه آن آبی فرو فرستاد، آن 
گمان در اين [امر] برای خردمندان پندی است * آيا  سازد. بیرا ريزه ريزه میگاه آن بينی آن را زرد می و آن  خشکد 
که هللا دلش را برای [پذيرش] اسالم گشوده است و او از [سوی] پروردگارش از نوری برخوردار است [چون  کسی

د. اينان در گمراهی آشکارند * هللا بهترين سخن را نازل  که از ترک ياد الهی سنگدلنسنگدالن است!] پس وای بر کسانی 
- ترسند از [شنيدن] آن به لرزه می کرده است. کتابی همگون [و] مشتمل مکررات. پوستهای آنان که از پروردگارشان می 

کند)،  هدايت می  شود. اين هدايت هللا است که هرکس را بخواهد با آن هايشان با ياد خدا نرم میگاه پوستها و قلب افتد. آن 
مراد از آن امر عظيمی است که طی کردن [اعمال] گوش دادن به قرآن و تالوتش و تاثير گرفتن از آن و خاشع بودن در  

و به   ،که هللا نازل فرموده است می باشد  يی راهی که التزام به آن چيزها ،باشد می برابر آن برای رسيدن به «هدايت» 
  راه روشن حيات.  عبادت ديگر تحول پيدا کردن به 

خاطر عـدم تـدبر اسـت کـه مباحـث اعتقـادی فقـط باشند؛ بهمسلمانان در اين عصر نيازمندترين مردم به تدبر در قرآن می
ای زودگـذر بـرای بيـدار شود و قلب از مقتضيات آن غافـل اسـت. قـرآن وسـيلهست که بر زبان مسلمان جاری میکلماتی

ی دروسـ دارای آن بسـا قـرخواننـد؛ چهعادت، همواره نص محکم و بليغ قرآن را مـی خاطرکه بهباشد ها نمیکردن وجدان
سته است ياپس ش ؛تربيت فرمود نيز با آن  ن تربيت يافت و امتش را  قرآ  با  هللا  رسول  .باشد تربيتی و راهنمايی برای امت 

باشد و آن، شعارهای عادی و سمبليک نمیما را تربيت کند؛ قرقرائت کنيم تا را آن: ، قرار دهيمقرآن را بر اين اساسکه 
ای را که در زندگی هر مؤمن الزم است، های تربيتیست، شيوهبلکه واقعيت زندگی های فکری ِصرف نيست؛چهارچوب 

  باشد.ن میيی تربيتی برای مومناحامل بزرگترين راهنما همراه دارد،به
 پيشگامان مسلمانانکه  گونههمانبه تدبر در قرآن داريم تا   نيازا  م  باشد.جای  قرآن دارای نکات تربيتی و اخالقی میجای

و  جـای گيـرد شـکل مسـائل ذهنـی تحـول پيـدا کـرده و در قلـب  مسائل اعتقادی ازتربيت کند و ما را نيز  ،را تربيت کرد 
بـه بسـيار بايد  به همين دليل د.شودر هر سو  مانراه زندگی در فکر و شعور و سلوک ،نيروی محرکی در درون ما گردد 

واقعيـت سـلوک و  خوانيم تا تدبر مطلوب در ما از بين نرود و آثـار مطلـوب ايـن تـدبر کـه درمیآن توجه کنيم؛ ما قرآن 
  .2زوال نيابد» ،وجود دارد  زندگی

داب : «از آگفته اسـت ی اين درباره /ابن وهب بن منبه ]٢٠٤األعراف: [ چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ فرمايد: هللا تعالی می
  .3باشد»ی فهميده شده میمسألهعمل به فهميدن و  سویبهحرکت  شنيدن قرآن، آرامش جوارح،

  :هاآنکنندگان به قرآن و فضيلت شرف عمل
 حديثی است که از نواس بن سـمعان کند،میاز رساترين شواهدی که داللت بر شرف عمل کننده به قرآن و فضيلت وی 

-آورده مـی )کردنـد به آن عمـل مـیکه ش (کسانیقرآن و اهل ،روز قيامت در شنيدم: « رسول هللاو گفت: از  ،آمده است 
که هرگز بعد  ،را به سه شکل مثال زد  هاآن رسول هللا ،بقره و آل عمران قرار دارد»  یسوره  هاآنپيشاپيش  شوند و در 

شـکافی  هـاآنباشـند کـه بـين سياه مـی یسايهو يا دو مانند دو ابر سوره فرمود: «آن دو  ؛را فراموش نکردم هاآن ،از آن
  .4»کنند میدفاع باشند که از صاحب خود میبه صف کشيده يا مانند دو گروه از پرندگان  ،وجود دارد 

 
 . 2836ص  5الظالل ج - 1
 . 487القرآن ص  از کتاب دراسات قرآنية از استاد محمد قطب، فصل: کيف تقرأاقتباس با تصرف  - 2
  . 11/176الجامع ألحکام القرآن  - 3
  . 2886؛ ترمذی 805مسلم  -  4
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کـه نهـی  يیچيزهـا از ،را يـاد بگيـرد متعـال گفته است: «چه حقی باالتر از اين وجود دارد کـه کسـی کتـاِب هللا  /قرطبی
داشته و از او تقوا پيشه کند متعال خشيت و خوف پند بگيرد و در مقابل هللا  ،شرح داده چهآناری کند و از خودد  فرموده،

مخالفـت  حـقبا که  يیهاو شرم نمايد؛ در اين صورت او مسئوليت رسوالن را بر دوش گرفته و در قيامت در مقابل ملت 
  .1خواهد بود» شاهدی ،اند کرده

گفتـه اسـت:  /حجر. ابن2ا! به او حکمت بياموز!»خدايگرفت و فرمود: « آغوشمرا در  هللا گويد: رسولمی $ابن عباس
  .3»يا عمل به آنقرآن است  ،مراد از حکمت در اينجاگويند می«

بـر  ،ای را ياد کنـد آيه چهانشود که چنهللا متعال و پذيرش آن وقتی حاصل می خضوع داشتن در مقابل کالم ،منبرای مؤ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ فرمايـد: می هللا عزوجل  .دگی کرده و از حد و مرز آن تجاوز نکند آن ايستا

افتنـد، قلبشـان بـه تـرس افتـاده و وقتـی آيـات وی ياد هللا می(مؤمنان فقط کسانی هستند که وقتی به ]٢األنفال: [ چ
باره گفته اسـت: «هرگـاه کـه بخواهـد مرتکـب ظلمـی اين در /دیعس فزايد)،اها میشود بر ايمان آنها تالوت میبرای آن

  .4»هراسد می شخودداری کرده و قلب تقوا پيشه کن! از آن عملمتعال وقتی به او گفته شود: از هللا  ،شود 
  باشد:میاز قرآن  بيشترين دوری ،به قرآننکردن عمل 

(و رسـول گويـد: پروردگـارا، حقـا کـه  ]٣٠الفرقان: [ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  چ  فرمايد:می تعالی هللا
  .قوم من اين قرآن را رها کردند)

گويد: «دوم: دوری از عمل بـه آن و رعايـت حـالل و حـرامش و می ،دارد میبيان را آنوقتی انواع دوری از قر /ابن قيم
چه در اصـول ديـن و  ؛آنبا خواستن از آن و حکم کردن سوم: دوری از حکم  ن ايمان آورد.قرائت کند و به آرا آن کهآن

و علمـی از آن حاصـل  لفظی بـوده و آگـاهی يیيک راهنما آن فقطقر کهاينو  هاآناعتقاد به مفيد نبودن ، و چه در فروع
نيـاز در  نياز به مسـائل عقلـی و قياسـی دارنـد و ايـن ههمرا هاآن نيست،برای بندگان کافی  آن احکام گويند:می .شود نمی

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    چفرمايد: میمتعال هللا که در حالی . چگونه چنين چيزی ممکن است 5و سياست نيز وجود دارد» هاديدگاه
چه هللا نـازل فرمـوده اسـت حکـم صـادر کنـد، از کـافران که به غير از آن(و کسی ]٤٤المائدة: [ چه  ه  ه  ه  

  .است) 
ــالهللا  ــی متع ــد: م ــران: [ چٿ  ٿ  ٹ    ٿٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ ٱ چ فرماي آل عم

را نهـان گاه که هللا از اهل کتاب پيمان گرفت کـه بايـد آن [کتـاب آسـمانی] را بـرای مـردم بيـان کنيـد و آن(و آن] ١٨٧
-چه به دست میبه دست آوردند و چه بد است آن  را پشت سر خويش انداختند و به [جای] آن بهايی ناچيزگاه آننداريد. آن

  .6کردند»را ترک می عمل به آن: «گويد می مورد اين در  گويد می /مالک بن مغول آورند)،
 عملـی بـرای خـود  را،آنپـس تـالوت  ؛گفته است: قرآن نازل شده است تا در آن تـدبر و بـه آن عمـل شـود  /حسن بصری

گيرد میحروفش انجام  که قرائتِ است  گونه، قسم به هللا متعال اينباشد و عمل به آن میتبعيت  ،و تدبر در آياتش 7گردانيد 
جای را آناز  يک حرفگويد: تمام قرآن را قرائت کردم و حتی که فردی میيیگردد؛ تا جامیآن ضايع    و حدود و قوانين

 ،زيرا قرآن نه در اخالق و نـه در عمـل ؛انداخته است جای را آنتمامی متعال، قسم به هللا  بايد گفت:که در حالی ،نگذاشتم
حقيقتا کسانی قبل از شما  ،9بايد خود را با قرآن بسنجد  د،خواهد خودش را بشناسکه میکسی. 8اثری بر وی نگذاشته است 

  .10د گرفتنبه کار میرا آنديدند و شب در آن تدبر کرده و روز پروردگارشان را در قرآن می هایلت بودند که رسا
گناهـان را  خـودداری نکنـد، از منهيـاتش و ها سـودی نبـرد از آن ،د برسعلوم قرآن  به وی که گفته است: «کسی /قرطبی

فرمـوده اسـت:  . رسـول هللاشود وی و دشمنی برای او می به زيانقرآن دليلی  ها را افشا کند،آنو  د وقبيحانه مرتکب ش
  .12)11»تو به زيانست و يا به سود تو ی«قرآن دليل
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  علم و عمل بود: ،هدايت در سلف
ابـن  ،عثمـان ، يعنـیاز سه نفر از بزرگترين صـحابه /عبدالرحمن سلمی ،بود؛ تابعی بزرگوار اين راه و روش صحابه

فرمـود و از آن ده آيـه سـراغ ده آيـه ئـت مـیاقر هـاآنده آيه برای  کند: «رسول هللاروايت می ابی ابن کعب مسعود و 
ما قرآن و عمل کردن  گفتند:آنان می ،گرفتند ول در مورد عمل آمده بود، ياد میکه در ده آيه ا چهآند تا هر رفتنبعدی نمی

  .1جا آموختيم»يک طوربهرا 
-ها با قـرآن نمـیکرد؛ هيچ کس از آن، قرائت نمیبه نيت متاع و کاالئو به نيت اطالع و فرهنگ فقط قرآن را  صحابه

آوری قضايای علمی و فقهی صرف نبودند که به د و فقط مشغول جمعزی کند و به آن عمل ننماينشست که صرفا علم اندو
رفتند که به سمت امر هللا متعال بروند؛ امری ه فقط به اين منظور به  سمت قرآن میبلک ؛ی آن درونشان را پر کنند وسيله

بـه  ؛کنـد اش را زنـده مـیاسـت کـه او و جامعـه کنند و مختص حياتیزندگی می با اوست که یکسانکه مختص خود او و 
 در پـی دسـتور گ،کـه سـرباز در ميـدان جنـ  گونـههمـان ،عملی سازند را آن ش،روند که به محض شنيدنطرف امری می

و ادبـی و  هنریکتاب  ياعقلی باشد کاالی کند. قرآن برای اين نيامده که ، به آن عمل میشنيدنفرمانده است که به مجرد 
بلکه فقط آمده است تا راه و روشی برای حيات   ؛د نباشمامی اين موارد از محتويات آن گرچه که ت  .ب قصه و تاريخکتا  يا

  .2باشد)
  نفس از حيث عمل به قرآن: یمحاسبه

  .3خواند»گويد: «تفکر در خير، به عمل کردن به آن خير فرامیاين راه را روشن کرده و می $عباسابن
ڳ  ڳ   چ فرمايـد: تعالی وجود ندارد که میسبحانه ای در قرآن، برای من شديدتر از اين سخن هللا يهگفته است: «آ /سفيان

تـورات و انجيـل را  وقتـیای نيسـتيد تـا بر ذره !بگو ای هل کتاب ( ]٦٨المائدة: [ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
  .4باشد»و عمل کردن به آن می . برپا داشتن آن: فهميدنبرپا داريد)

يـا جاهـل مانـدی؟ اگـر بگـويم: آگـاه  دانستی !: ای عويمرترسم که روز قيامت گفته شود گفته است: «از آن می درداءابو
و  ها اسـتناد شـود به واجب بودن آن کهآن جزبهنهی کرده باشد  ماند که به چيزی امر و يا از چيزیای نمیآيهگاه آن ،شدم

بـرم از علمـی کـه سـود پنـاه مـیمتعال های آن خودداری کردی؟ به هللا ؟ آيا از نهیآيا به اوامر آن عمل کردی گفته شود:
  .5د»گرد که مستجاب نمی يیو دعا شود ترل نمینفسی که کن رساند ونمی

و چگونـه قـاری  چگونه بايد باشد متعال پذيرفتن دعوت هللا  کهاينو متعال خضوع قلب در برابر کالم هللا مرد در  /آجری
، توضـيحاتی که بترسد و خضوع پيدا کند و ذليـل شـود  درخواستی داشته باشد هد و از آن  د مورد محاسبه قرار نفسش را 

است که چـه آن آن قر از قرائت  شقصد  ،نگرد تا نفسی با ادب داشته باشد گويد: «به قرآن میقاری می یدربارهدهد و می
شوم؟ چه وقـت ن میشوم؟ چه زمان از خاشعاوقت از متقيان می گردم؟ چهنياز میبی اواز غير  متعال، زمانی توسط هللا

ترسـند؟ ی الهی میهاشوم که از عقوبت میگردم؟ چه وقت از از کسانی می راستگويانشوم؟ چه زمان از ن میاز صابرا
ود؟ چه وقـت از شآخرت می بهکنم؟ چه موقع رغبتم شوم؟ چه موقع در برابر دنيا زهد پيدا میزمان از اميدواران می چه

جا هرا ب هاآنشوم؟ چه وقت شکر سوی من گسيل است، میبسياری که به کنم؟ چه زمانی متوجه نعمتهایگناهان توبه می
- چه را که تالوت میم؟ چه زمانی آنورز به من خطاب شده است، تعقل میآورم؟ چه وقت در چيزی که از طرف هللامی
ق جهاد در راه هللا است، جهـاد چنان که حدهم؟ چه وقت آنا بر هوای آن برتری مینفس خود ر فهمم؟ چه زمانیمی ،کنم
 مهـارکنم؟ چـه وقـع شـهوت خـود را کنم؟ چه موقع نگاه خود را [از نامحرم] کوتاه میکنم؟ چه وقت زبانم را حفظ میمی
از خـودم  يیچه زمان مشغول عيب جوکنم؟ باشد، از وی شرم میچنان که حِق شرم کردن از هللا میکنم؟ چه موقع آنمی
دهـم؟ نفس خود را مورد محاسبه قرار مـی کنم؟ چه زمانه در کارم وجود دارد را اصالح میشوم؟ چه موقع فسادی کمی

شـوم؟ چـه شوم؟ چه زمـان بـه هللا مطمـئن مـیکنم؟ چه موقع از هللا راضی میتوشه جمع می قت برای معاد و آخرتمچه و
کنم؟ چه گيرم؟ چه زمانی به ذکر آن مشغول شده و چيزهای ديگر را از يادم خارج میقرآن پند می هایزمان از سرزنش

ورزم که او نسبت به آن بغض دارد؟ چه دارد؟ چه موقع به چيزی بغض میه او دوست میا دوست دارم کرموقع چيزی 
کنم؟ ؟ چه موقع آرزوی خود را کوتاه میکنموقت عمل خود را برای او خالص می هچکنم؟ زمان برای هللا خيرخواهی می

کنم؟ چه وقت ترسم؟ چه زمان قبر خود را آباد میروز اجل من برايم معلوم نيست چه زمان از روز مرگم میکه  در حالی

 
، نسبت داده شده است به کتاب أبی عمرو الدانی (البيان)، و طبری 1/39رآن، الجامع ألحکام الق - 1
1/60 ،82 . 
  . 15، 14معالم فی الطريق  - 2
 . 215مفتاح الدار السعادة ص  - 3
 . 101کتاب البدع و الحوادث ص  - 4
ارمــی در ، و اول آن را د1/213؛ و از او ابو نعيم در الحليــة 2/65عبدهللا أحمد در زوائد الزهد  - 5

، و خطيب بغدادی در اقتضاء العلم العمــل، و در کتــاب 1204، 1021)، و جامع بيان العلم 1/82سننش (
  .3/243: حياة الصحابة نگا، و جمل مفيدة حول العمل بالعلم
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ه زمـان دربـاره منقلـب کـنم؟ چـ کنم؟ چه موقع در خلوت خود به پروردگارم فکـر مـیهميت آن فکر میبه مرگ و شدت ا
  .1کنم؟ و چه زمان...»از آن بر حذر داشته است، دوری میپرورگارم مرا  چهآنکنم؟ چه وقت از میشدنم فکر 

قرآن در اخالق و منش  و  وقار باشد باو  آرامگويد: «شايسته است که خواند، میقرآن میکه  کسیحال    یدرباره  /ابن مفلح
 گونهايننهی شده است بشوی؛ اگر  ر آنمرتکب مسائلی که اد و باش ات که قرآن در خانه ترسماين میاز  شود؛ هويداوی 
پشت سر خـويش را آن گاه(آن ]١٨٧آل عمران: [ چڀ  ڀ  ٺ  چ شوی: میمستحق اين کالم سبحانه و تعالی  ،باشی

اين تنها علت ! متعال قسم به هللا ؛با چيزهای کوچک شروع شد   ،اهل يهود از کالم حق  بزرگ و گمراهی  انداختند)؛ دوری
ت بـرای فهميـدن وسکعدم رعايت ادب هنگام تالوت قرآن و عدم  مانند است: سبحانه تعالی هللا اوامر کوتاهی در  ،دوری

 ت دليل بيـداري .و تسليم شدن در هنگام مصيبت  شهنگام سنگينی تکاليفبه شکيبايیبی نکردن به حقوق گوناگون،عمل  ،آن
 چ      ىئ  ىئ  ی  ی  ي  ي     چ  ] ٣الحديد:[ چ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ ت: اسـ  هللا تعـالی یبرای تسليم شدن، اين گفته

-حوصله میهنگام شنيدن قرآن بیيی:  گومیآيا کافی نيست که پروردگارت بر همه چيز آگاه است؟).  (  ]٥٣فصلت:  [
واسـطه تحريـک هبرای حـق بايـد سـختی کشـيد و نبايـد بـ  که بداندهد ... م و خشوع ندارم و صداهای ديگر آزارم میشو

تـو واجـب شـده رفـتن بـه مسـجد در تـاريکی رای  چـرادانی می؛ گمراه شوی ،هااحساسات توسط مطالب منظوم و آهنگ
کـه در مـورد مردمـانی زمانی گونـه يـاد کنـی.آخرت را با نگـاهی عبـرت  کهاست؟ برای تجسم خوف و ترس جهنم و اين

ند؛ نمايمحافظت می هايشان به سبب پيروی از پيامبرد و از خانوادهکننمیرا ختم  هايشان قرآن  صحبت کردی که در خانه
 ،شنود اين سخن را میکه کسیخوش به حال  ،مسجد رفت  تنهايی، بهبدون چراغ و به ،جدا شد  &که از بستر عايشهزمانی

- پس اميد و آرزو برای لحظهشود. مشغول قرائت قرآن در نماز می ،برد و با تدبر و تفکرش پناه میاانهای از خبه گوشه
  .2ای است»های ريا به دور باشد و آن لحظه چه خوش لحظهها و پليدیمشغولیای که از دل
متعـال!  گويد: قسم به هللاشود و میطور ناگهانی با چيزی متعجب میراستی گاهی مؤمن بهبهگفته است: « /حسن بصری

ای کـاش  !بيزارم بيـزارم ،ای بين من و تو نيست رابطهمتعال! م به هللا ولی قس ،باشیو از نيازهای من می تو آرزوی من
 ،خـواهمرا نمـیآنگويـد: مـن گردد و با خود میه نفسش بازمیگردانده و ب ارزشبیرا  . آن چيزمانعی باشد  من و تو بين

هستند که قرآن آنان را در قيد و بند  ن کسانیؤمنام :گردم. بايد گفت آن بر نمی  سویبه! ان شاء هللا هرگز  متعال  قسم به هللا
باشـد، آزادی خـويش مـیدرپـی من در دنيـا اسـير بـوده و ؤباشد؛ مو هالکتشان می هاآنخود قرار داده است و مانعی بين 

وش و گـ تمـامی مسـائلی کـه در  یدربـارهکـه داند برسد. میمتعال هللا  ديداربه که اينشود تا چيزی موجب آسايش او نمی
  .3»شود بازخواست می ،گذرد زبان و جوارحش میچشم و 

  درجه چهارم: استخراج ِحکَمتها و استنباط ُحکمها:
  منزلت اين درجه:

  باشد:می آگاهیو  از ملزومات علم -1
يـاد را آن  از راه صـحيح ،بداننـد را آنتفسـير  ،را اسـتخراج کـردهمتعـال معانی کـالم هللا  بايد گويد: «علماء می /ابن کثير
ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿچ فرمايـد: که هللا تعـالی مـی گونههمان ،بياموزد  گرفته و

گاه که هللا از اهل کتاب پيمان گرفت که بايد آن [کتاب آسمانی] را برای مردم بيان (و آن  ]١٨٧آل عمران:  [  چٹ  
چـه دست آوردنـد و چـه بـد اسـت آنت سر خويش انداختند و به جای آن بهايی ناچيز بهرا پشگاه آنکنيد و نهان نداريد. آن

هللا متعال، مـورد  گردانی از کتاب از ما را به علت روی پيش اهل کتابِ  ،تعالیسبحانه هللا  بينيم کهآورند)؛ میدست میبه
وخود را  به نيستی بسپاريم نکوهش کرده است،الی تعسبحانه را که هللا  چهبايد آن مسلمانان و ما نکوهش قرار داده است.

بـه را آن و فهميـدن و فهمانـدنکتـابش و آمـوزش ی اعـم از يـادگير متعال به ما امر فرموده،را هللا  چهکه آن مکلف بدانيم
  .4انجام برسانيم»

 کند:را به کمال و نور بصيرت هدايت میقلب  -2
 رساند.حقايق ايمان را در قلب به ثمر می -3
د. رسـاننن و احسـان را در قلـب بـه ثمـر مـیاگويد: «تذکر و تفکر دو منبعی هستند که معـارف و حقـايق ايمـ می /قيمابن 

شخصی که بايد دانست  شود،ی دانا باز میکه قفل قلبش به لذت گشايندهگردد جز اينشخص آگاه، از تذکر به تفکر بر نمی
؛ اين قلـب اوسـت کـه وی را در حالـت آماده است ها استنباط حکمت  ها وعبرت  کسب برای  اين قلب  دارد،که قلبی روشن 

تـرين کامـل ،افـراد  گونـهشود. اينوی اضافه می نوری بر نورهای شنود،و وقتی آياتی را می دهد تذکر و اعتبار قرار می

 
  .40أخالق حملة القرآن ص  -  1
  . 310  – 2/301اآلداب الشرعية  -  2
  .103الزهد از ابن مبارک  -  3
 . 1/8ن العظيم تفسير القرآ - 4
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-و شـناخت محـض مـی ايمـان کمـال ش، و علـت1باشند»ها در ايمان و بصيرت میآن ترينبلندمرتبهو متعال هللا  آفريدگان
  .2باشد 

  های استنباط و استخراج احکام:شناخت شرط
  هنگام بيان احکام.بهداشتن نيت پاک  -1
  .هاآنشناخت مواضع و دقت نظر و توجه به  -2
  حکم.صدور دارا بودن علوم ضروری برای استنباط و  -3
  گردد.اساس آن حکم صادر میبه داليلی که براعتماد و اطمينان  -4
  عايت مقاصد و اهداف شريعت و هدف کلی قرآن در صدور فتوا و حکم شرعی.ر -5

  تفسير و تاويل: تفاوت ميان
» و «الصـيب» راهمانند تفسير «الصراط» به « ؛چه حقيقی و چه مجازی ای لفظ،بيان معنيعنی  : «تفسيرگويد می /ثعلبی

همـان و  معنای «گشتن و گرديدن» گرفتـه شـده اسـت هی «األول» بکه از واژهتفسير باطن لفظ  يعنی به «باران». تاويل
گاه است)، تفسير ايـن آيـه (پروردگارت در کمين ]١٤الفجر:[ چک  ک  ک  چ : مانند باشد؛ رجوع به ماورای لفظ می

و  ميعنی مراقب وی بـود  ،شود: «رصدته»میو وقتی گفته  شود: «رصد» يعنی مراقب و گوش به زنگبه اين شکل می
اسـت:  گونـهاين شولی تاويل .باشد گاه میگيرد و معادل فارسی آن کمينصورت می مراقبت ست که اين انی«مرصاد» مک

  اجتناب از سستی در مقابل اوامر هللا متعال و اجتناب از عدم آمادگی برای انجام آن اوامر.
ها را برحسب ظاهر آنور کلمات و منظاست ی پيدا کردن معانی قرآن ابه معن  انی گفته است: تفسير در عرف علما،اصبه

  باشد.. تاويل بيشتر در مسائل اجمالی میواضحکلمات مبهم و  اعم از ؛دارد بيان می
  شود: تفسير به نقل متعلق است و تاويل به درايت.و گفته می

کـه طوریبـه ؛شـود ه میتفسير ناميد  ،روشن شود و با سنت صحيح ثابت گردد متعال در کتاب هللا  چهآنشود: هر گفته می
باشد و سزاوار هيچ شخصی نيست تا با اجتهاد خود و يا هر شکل ديگری بـه آن تعـرض معنای آن مشخص و واضح می

سـت کـه چيـزی از حد تجاوز کنـد. تاويـل کهاينبيان دارد که در قبل وارد شده است نه را مفهومی آنآن  ابلکه بايد ب ؛کند 
  متخصص هستند. در زير و بم علوم دينکه کسانیهمان  ؛کنند اط میار آن استنبعلمای عامل از معانی گفت

محتوای آيه را در  هباشد و همان چيزی است کراساس معانی پيش و پس آن میشرح آيه ب  ،اند: تاويلبغوی و کواشی گفته
  .3آيد دست میاط بهفتی نداشته باشد و از طريق استنبلبا کتاب و سنت مخاکه طوریبه ؛بر دارد 

  :4ها و احکاموش استنباط ِحکَمت ر
اين  .پذيرد تند، به ندرت به شکل صحيح صورت میاهل علم هسکه کسانیبرای  جزبهگفته است: اعتبار از قرآن   /شاطبی

و اخالق خود  شوند خارج نمی از حدودش که هنگام عمل  گونههمان ،شوند از حدود آن خارج نمی  ،هنگام اعتبار  اشخاص 
درهـای فهـم ، موازی با احکام قـرآن هاآندهند؛ در واقع بايد گفت: برای میشکل  ،ه در آن بيان شده است را با حدودی ک
اعـم از  ؛کنـد فراهم میرا آن است که موجبات  يیانجام کارها کسب آن،گفته است: «راه  /سيوطی .5شود»ديگری باز می
  .6عمل و زهد»

  .7از انديشه» ،ک بگيريد و برای استنباطاز سکوت کم ،گفته است: «برای سخن گفتن /شافعی
گويـد: باشد، مـیکه زبان از بيان آن عاجز می يیهايینکات ريز و راهنما ،اشارات  ،هادرباره استنباط از ِحکَمت  /ابن قيم

 ا بارمشابه مسائل  نيک بنگری، شو هشدارهاي هاهو اشار یلفظ هایراهنمايی به ،تامل کنی شايسته ،ایدر آيه چهان«چن
نمـوده را بـه هـم متصـل  شـانظاهر و باطنمتعال و در چيزهای مشابهی که هللا  نمايیدر مبهمات اعتبار  کنی،هم مقايسه 

  .8ای»تمامی معانی را فهميده نمايی،تامل 
 ،د آيات کريم بر چه چيزی داللت دارکه فهميدی  ،باشند عانی کلماتی که گويای مطالب میاز م چهانگويد: «چنمی /سعدی

-چه اين معانی به آن نياز دارند و شروط و مقتضياتشان، همواره از حکم پيروی مـیو آن 9های اين معانیبدان که الزمه
 

 . 443 - 1/441مدارج السالکين،  - 1
 . 2/234اإلتقان  - 2
 . 2/221: نگا - 3
آمده  13/363: مقدمة فی أصول التفسير از شيخ اإلسالم و آن در الفتاوی نگابرای بيان راه تفسير  - 4

از ســيوطی  ؛ اإلتقــان2/164؛ البرهان از زرکشــی 115؛ التبيان از نووی ص 92، 1/73است؛ تفسير طبری 
 .2/4؛ و جامع األصول 13، و مقدمة تفسير ابن کثير ص 2/309
  . 3/849الموافقات:  - 5
 . 2/231اإلتقان  - 6
 . 215مفتاح دار السعادة ص  - 7
 . 145التبيان در أقسام القرآن ص  - 8
در  بحــث کنايــه .شود: مطابقت، تضمن و التــزامن به سه دسته تقسيم میداللت لفظ در نزد اصوليا - 9

: اتحــاف ذوی البصــائر بشــرح روضــة نگــاشود، بر داللت التزامی استوار گرديده، یم علم بالغت مطرح
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شود، آن چيز پيرو خبر است و هر چيـزی کـه حکـم بـدان نيـاز دارد، آن کنند؛ چون هر چيزی که خبر بدون آن تمام نمی
متعلق فعل، داللت بر عموميت معنای لفظ دارد؛ اين عموميت بخشی به چيز پيرو حکم است. پس حذف متعلق مفعول و يا  

اش بـر آن داللـت ی حاليـهچه سـياق لفـظ و قرينـهباشد و حذف آنمعنای لفظ، از مهمترين فوائد حذف متعلق در متون می
دارد؛ نيـاز  ،يت درسـت و به قوت فکر و ُحسن تدبر و ن باشد تفسير می قواعد سودمندترين از اين  1»کند، جايز نيست.نمی

ها علم دارد و نيـز که به درون سينهباشد، آنعالم به همه چيز می ،برای هدايت و رحمت نازل فرموده است را که آنکسی
به همين دليل علماء بـر گيرد؛ چه که از لحاظ تقدم و تأخر معنايی را در بر میشود و آنچه معنای قرآن شاملش میبه آن

  اند.اجماع کرده متعالقواعدی برای صدور حکم از کالم هللا  ها ووجود الزمه
قرآن حق است و نياز حق د؛ يمعانی شوبررسی هنری نيکو و پايدار در صاحب تا  و پيوسته انجام دهيد را بيشتر   کاراين  

بـه او توفيـق و ل متعـادر اين راه موفق شود و هللا که کسیکه گريزی از آن وجود ندارد؛  ست باشد و آن حقینيز حق می
 ،عـالی یو معـارف آشـکار و اخـالق انسـانی و آداب کريمـه علوم پرسود  هایوازهدربرايش در قرآن  ،2نور عطا فرمايد 

  .3شود»گشوده می
فرمايـد: میکه هللا تعالی  گونههمان .باشد میتر مهم شاست که براي يیدر چيزها قاریاعتبار ، های استنباطروشجمله از 
(داستان آنان که [حکم] تورات بر آنان تکليـف شـد،  ]٥الجمعة: [ چ گ     گ  گ    ڑ  ڑ  ک  ک     ک  کژ  ژ  چ 

هـای گذشـته قوم یدرباره کند)؛ اين مثالهايی چند حمل میسپس رعايتش نکردند، مانند داستان درازگوشی است که کتاب 
گويد: «ايـن هشـداری از طـرف هللا  تعـالی باره میدر اين نيز /قرطبی .باشد می ینيز هشدار قاریولی برای  ،آمده است 

در حـق او نيـز  ،آمده است  گذشته اقوامکه در حق  نکوهشیآن بسا چه ؛باشد است که در پی يادگيری قرآن میبرای کسی 
  .کند دق نيز ص هاتمامی امت  ها و ناسپاسیستمدر مورد  مسأله. اين 4مصداق پيدا کند»

-(پس صبر کن که وعده ]٥٥غافر: [ چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ چ : فرمايد میسبحانه تعالی هللا 
؛ وقتـی ی هللا حق است و برای گناهت طلب بخشش کن و پروردگارت را شامگاهان و صبحگاهان تسبيح و تحميد گوی)

در تفسير اين آيـه  /کثيرابن .باشد سزاوارتر میمطمئناً در حق اشخاص ديگر  ،صورت گرفته است  اين خطاب به پيامبر
  .5باشد»تحريک امت برای استغفار می آيهاين گويد: «می

شده به ما امر  اند: «در اين سورهگفته آن بزرگواران  ؛باشد النصر می  یسوره  یدرباره  مثال ديگر سخن بعضی صحابه
خطاب سـوره  ،6»آمرزش بخواهيمکنيم و از او  وی را شکر و ستايش ،است تا وقتی ما را ياری فرمود و پيروز گردانيد 

  .است ولی مربوط به تمامی امت  ،باشد می به پيامبر
النصـر گفتـه اسـت:  یدر مورد سوره که ابن عباس گونههمان .باشد شناخت موضوع سوره می ،مبادی استنباطجمله از 
مسـائلی  جا تاويل در قرآن در مورد ت: «در اينگفته اس /. ابن حجر7باشد»به وی می رسول هللا ت خبر فواين سوره، «

در علم ثبت شده است؛  هاآنفقط برای کسانی است که پايداری   اجازه داده شده است. و اين اجازه که در آن اشاراتی آمده،
  .8فهمی از قرآن به وی داده باشد»متعال هللا  گويد: يا در مورد کسی صادق است کهمی علیرو اين از

گفتـه اسـت:  /زرکشـی باشـد.مـینگريستن به ارتباط کلمات آيه و يا ارتباط بين آيات يـک سـوره  ،مبادی استنباطديگر از 
  .9گردد»سد و منظور گوينده با آن مشخص میرباشد که عقل با آن به نتيجه میرتباط برقرار کردن، علمی شريف می«ا

  .10باشد الفاظ آيات می الف بينتشابه و اخت یحالتها نگريستن به ،شود ز جمله مسائلی که به استنباط مربوط میا

، نوع پنجاه و چهارم: (فی کنايته و تعريضــه)؛ و 2/61، از نملة و اإلتقان از سيوطی 1/213الناظر، 
 ./م من القرآن الکريم از ابن عثيمينمقدمة (أحکا

ألة الحذف الميدانی به تفصيل بيان داشته است در ، و بيان را در مس51تيسير الکريم الرحمن ص  - 1
، و واگذار کرده است به 69کتاب (قواعد التدبر) در قاعده دهم (حول البحث عن المحاذيف اإليجاز) ص 

  کتاب العز بن عبدالسالم: (اإلشارة إلی اإليجاز فی بعض أنواع المجاز)، باب اول.
مشهور است و در بســياری از کتــب خــود بــه آن اشــاره دارد، از آنهــا  /أله ابن قيمبه اين مس - 2

(التبيان فی أقسام القرآن) و (بدائع التفسير) و (مفتاح الدار السعادة) و (طريــق الهجــرتين) و 
 (مدارج السالکين).

ی ، و برای اين قاعده مثالهای زياد28: (القواعد الحسان لتفسير القرآن)، قاعده يازدهم ص نگا - 3
 .733سوره غافر ص  7تفسيرش آيه  نگازده است، و 

 . 18/94الجامع ألحکام القرآن  - 4
 . 4/86تفسير ابن کثير  - 5
 . 150، 147ی اين سوره نيز آمده است در ص های آنها درباره؛ و ذکر گفته3359؛ ترمذی  4970بخاری  - 6
 . 4970؛ مسلم 4969بخاری  - 7
 . 8/736الفتح  - 8
. و نگاه شود النوع 1/61علوم القرآن، النوع الثانی: معرفة المناسبات بيت اآليات  البرهان فی - 9

 .2/138الثانی و الستون: فی مناسبة اآليات و السور از کتاب اإلتقان سيوطی 
، و النــوع 2/146: تانوع الثالث و الستون: در آيات متشــابه از کتــاب اإلتقــان از ســيوطی نگا - 10

  .1/145از کتاب البرهان از زرکشی  الخامس: علم المتشابه
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  6مبحث 
  با قرآن: قاری یرابطه

  
وضيح آن به اين باشد؛ که تمی بعد زندگی کردن با آن و بعد زبان ،دهد با قرآن را شکل می قاری یاز مواردی که رابطه

  شرح است:
  با قرآن: بعد زندگی و همنشينی

بـه آسـانی بهتوضيحات کوتاه و تفسير کلمـاتی محـدود نيـاز دارد و فقط به  برای فهم آن ،ند کمیانسانی که با قرآن زندگی 
نياز به توضيح و بـاز  ،است. ولی شخصی که از قرآن دور است  حابهص ت حال ،مثال بارز آن ؛برد اصد قرآن پی میمق

سـت کـه در سـرزمين خـود ماننـد کسی ،مسائل واضحی که برای او مبهم است. مثال نفر اولبسا چه کردن مسائل دارد و
کند و شـايد راه خود را پيدا می به هر جا که بخواهد برود  ،از اشخاص ديگرپرسش بدون راهنما و  ،کند گشت و گذار می

کـه طوریاست به غريب  رساند. اما نفر دوم مانند کسی است که در مکانیاو را به هدفش میبه آسانی  ،کوچکی یاشاره
به دفعات راه را اشتباه رود ، ر از ديگرانابا وجود سواالت بسيبسا چه باشد وراهنما هم برای او کافی نمیی حتی تابلوها

  نزد او پنهان باشد. ،به هدفش نزديک است که در حالیو 
که گمان در اين [موضـوع] بـرای کسـی(بی ]٣٧ق: [ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : فرمايد میهللا تعالی 

از برخـی گويـد: مـی /ابـن قـيم که گواه [حقانيت وحی] باشد [و بـه آن] گـوش بسـپارد، پنـدی اسـت)؛قلبی دارد و در حالی
وی را بـه  ،قلب و عقل او ،کند کند و با فکرش پردازش میو وقتی با قلبش تعمق می ند زنده و هوشيار دار قلبی ها،انانس

بـه قلـبش  دهـد گـواهی داده و ورود قـرآنچه قرآن به آن خبر مـیقلبش به آن ،کنند می يیصحت و حق بودِن قرآن راهنما
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      چ شـوند: توصـيف مـی گونـهکسانی هستند که ايـناين اشخاص  ،افزايد نوری بر نور فطرت وی می

و  بيننـد)،فرستاده شده، حق می چه را که از سوی پروردگارت به تو(و دانش يافتگان آن ]٦سبأ: [ چۈ  ۈ  ٷ      ۋ  
اين شخص کسی است که دارای قلـب  ،و اين نور فطرت است بر نور وحی ]٣٥النور: [  چ وئ  وئ  ۇئچ همچنين: 

ماننـد را هآن را جمـع کـرده و مسـائل ،در معـانی قـرآن اسـت  چـهآنقلـبش و  ميـان محفوظـات باشـد. مـی هوشـيارزنده و 
و  هوشـيار ندارنـد قلبـی کـامالً زنـده و  هـااناز انسـ  برخـیکنـد. از درون قلب قرائت میرا آن و يابد می شقلب هاینگاشته

دارای که کسانیبياندازد؛ زنده بودن قلب و نور آن و پاک بودن فطرتشان به   يیکه بين حق و باطل جدا  خواهند میشاهدی  
را گوش داده و با قلبشـان در آن متعال  الِم هللاين افراد اين است که کراه هدايت رسد؛ نمی ،باشند می هوشيارقلب زنده و 

  .1حق است» خواهند دانست که قرآنگونه اين بيانديشند؛تامل کنند و در معانی آن 
  بُعد زبان:

های يیپيدا کردن راهنما است،بسيار در تعامل  هاآنداند و در مکالماتش با های قرآن را میکه زبان عربی و اسلوب کسی
که زبـان عربـی را کسی. ولی آسان است برای وی  ،رک هدف آيات و نزديک شدن به معنی و منظور آيهلفظی قرآن و د 
ی از بسـيارشـود و بـه قـرآن نزديـک نمـی، مشکالت زيادی خواهد داشت؛ او بدون تفسير و يا ترجمـه ،داند به خوبی نمی

يـا بـرای گنجانـدن  ،کند میاول و آخر آن رجوع  به کرات بهگاهی برای فهم جمالت، باشد و آشنا میآن برايش ناقرالفاظ 
کند خود را به معنای حقيقی آن نزديک يابد که سعی میيا معانی زيادی می  کند،يک لفظ محذوف در متن، بسيار تالش می

ده آن معانی عظيم را جز به شکل مرواريدهای پراکنـ  ،و ذهن او وجود ندارد  هيچ ارتباطی بين آن معانیکه در حالی ،کند 
  .2يند بتواند بنمی

مانند تصـاويری اسـت کـه بـر سـنگ نقـش  ،مانند اين مثال است: «علمی که در کودکی کسب شود  ،اول شخص وضعيت 
وی را هراسان  ،کنند ها دنبال میمعانی مفردات و يا تصريح علم و يا هدفی که مثال ،مقصود را درک کرده ،بسته است»

پرسد علم چيسـت؟ چگونـه علـم در کـودکی کسـب می ،دوری از زبان عربی به علت  ،دوم شخص د. ولی وضعيت کننمی
بقـای  بايد گفت: گونهايناو  یدرباره شود؟ کودک بودن چه زمانی است؟ نقش چيست؟ چرا سنگ مثال زده شده است؟می

و چيـزی  ردن چيـزی زيبـا در سـنگی سـخت ان حک کـ که هم ،آموزد مانند بقای نقش است علمی که انسان در کودکی می
الفـاظی را کـه بـه و  گذرانـد بشود که مدت زيادی را در ترجمه کلمـات . دوری او از زبان عربی باعث میاست  نمانند آ

  کند.دست آورد که نفر اول کسب میرا به تواند فهم و درکیهمه، نمیو با اين  آيد، به متن بچسباند تصورش می
  اهميت دانستن زبان عربی برای تدبر در قرآن:

گويد: «تفسير می $عباسابن رواز اين .شود با زبان عربی شناخته می ،بزرگی از معانی کلمات قرآن و ترکيبات آنخش  ب
تفسيری اسـت کـه کسـی در برابـر آن  ديگری فهمد،کالمش میرا فرد عرب از روی ز آنقرآن چهار وجه دارد: قسمتی ا

 
 . 1/422مدارج السالکين  نگا، 5اختصاری از کتاب الفوائد ص  - 1
، و کتاب: قواعد التدبر األمثل لکتاب هللا 9ص  /دئ أساسية لفهم القرآن از مودودیکتاب: مبا نگا - 2

 . 16، 9عزوجل از ميدانی قاعده اول و دوم ص 
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متعـال  و تفسـيری کـه فقـط هللا داننـد را مـیآن سيری است که علماءتف و ديگری ،تواند عذر بياورد خاطر جهل خود نمیهب
  .1داند»میرا آن
. باشـد مـی يیفـرض کفـا ،زبـان عربـیو يـاددهی يادگيری که گفته است: «واضح است  /شيخ االسالم ابن تيميةرو اين از

واجب و يا مستحب که قوانين عربـی  البته امری ؛و به ما نيز امر شده است  ،دادند سلف، گفتار کودکان خود را تربيت می
راه فهـم قـرآن و سـنت حفـظ صورت است کـه در اين .روی در آن اصالح کنيمرا حفظ کنيم و زبان خود را در برابر کج

  .2شود»می
شـود کـه همـان باشد؛ زيرا توسط آن معـانی حفـظ مـیشريعت می اصلی از اصول ،گفته است: «اعراب قرآن /ابن عطية

  .3»باشد شريعت می
تـا  بيـاموزد  برسـاند، آن را جا که زبان عربـی او را بـه قـدرت فهـمواجب است تا آن بر هر مسلمانگفته است: « /شافعی

ای تالوت کند و هـر توشـهبا آن ست، قرآن را وا یباشد و محمد بنده و فرستادهجز هللا نمی گواهی دهد که معبود بر حقی
ست که هللا متعال، ختم پيامبری خود را بر آن قـرار داده و ود. آن علم به زبانیر شبرای وی خي ،کند از علم که فراهم می
  .4را بر آن نازل فرموده است» آخرين کتاب خويش

به گفته است: « /مالک ،باشد ای الزم برای کسی است که خواهان تفسير قرآن میبه همين دليل شناخت زبان عربی وسيله
عبرتـی بـرای را آن وی با اشـتباهاتش کهآن جزبه ؛نشده است متعال هاد تفسير کتاب هللا پيشنداند، که زبان عربی نمیکسی

  .5قرار داده است» ديگران
 ؛گفته است: «زبان عربی مورد نياز مسلمانان است  ،آموزد ن عربی میزباکه کسیهدف   یدرباره  /شيخ االسالم ابن تيمية

شعرای  –شاعران معلقات سبع  یبه منزله ،اين اصل روی برگردانند  ب ازاعراو اگر  زيرا رسول با آن سخن گفته است 
که قواعد زبان عربی بايد ياد گرفته  ؛ واضح است 6مانند هيزم جهنم» ،گردند می  -ی جاهلی بودند  گانه عرب در دورههفت 
و علـوم  و رسـول هللا مفـاهيم کـالم هللا عزوجـل برای درک  ابزار اين تنهاگردد؛  تدوين شو اصول معيّنفنون آن  ،شده

 ،عمل خـود را زيـاد کنـد  یدامنه ،کوشش و تعمقو بدون  ،بدون تحقق بخشيدن به اين امرکه کسید؛ باشمیبه آن مربوط 
  را تلف کرده است.و ديگران ش خوي مطمئناً عمر

  برای چه به تفسير قرآن نياز داريم؟
در مـوارد  آنـاناز قرآن چه بـوده اسـت!  يم که ِسّر فهِم صحابهفهممیخوبی زبان، به دو بُعد زندگی و با در نظر داشتن

 ؛خوبی نيـاز بـزرگ خـود را بـه تفسـير کامـل آيـات قـرآن کـريم درک کنـيمبايـد بـه ماکردند؛ اندکی از تفسير استفاده نمی
(و  ]١٠٣حـل: الن[ چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ : فرمايـد توصيف می گونهاينکالم خود را  همانطور که هللا سبحانه و تعالی 

(بلکـه آن آيـات روشـن  ]٤٩العنكبوت: [ چگ  گ      گ  ڳ  چ و نيـز: به زبان عربی روشن اسـت)  ]اين [قرآن
و ماننـد ايـن مـوارد کـه  (ما قرآن را عربی قرار داديم تا بيانديشيد)، ]٣الزخرف: [ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ و:  است)،
 هـااناست. دوری از زندگی با قرآن يا دور بودن از حيث بُعد زبان نياز انسـ را آسان فرموده شان بيان و فهم راآناحکام 

  کند.را به تفسير قرآن بيشتر می
نبايـد تصـور کنـد کـه در  ،فهمـد قـرآن را نمـی یتوصيف و يا معنا ،وقتی قاری است که مسألهگويای اين  ،بيان شد  چهآن

برای  ،به معانی قرآنشدن  فقط توضيح و نزديک ،تفسير از بلکه هدف؛ يابد و گوياتر میتر و زيباتر  ی دقيقاواژه  ،تفسير
يـا بـا سـنت  ،در مواردی کـه قـرآن جزالبته  ،کسی است که به علت بُعد زندگی با آن و يا بُعد زبان از آن دور مانده است 

 در تفسير مجاهد  /عیشاف سخن مسأله،. مثال صريح برای اين شود میتفسير  ،باشد چه که در حکم آن يح و يا هر آنصح
 /مجاهد  باشد)،ای برای تو و قومت می(و همانا آن يادآوری ]٤٤الزخرف: [ چ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆچ : باشد می آيهاين از 

گفتـه  /د: از قريش». شافعینگويمیشود: از کدام عرب؟ گفته می ،د: از عرب نگويگويند: چه افرادی؟ میمیگفته است: «
  .7ن آيه از تفسير در مقابل اسباب نزول صرف نظر کرده است»است: «مجاهد در بيان اي

 
: مقدمة فــی أصــول نگا، و 93-73دارد ص و هدف را از کل جهات بيان می، 71، األثر رقم 1/75طبری  - 1

 .309، 238 – 2/228؛ اإلتقان 2/164؛ و برهان زرکشی 115التفسير از شيخ اإلسالم ص 
 . 23/252الفتاوی،  - 2
دارد: هللا قول ابــن عبــاس رضــی هللا عنمهــا را بيــان مــی، و قرطبی رحمه1/24الجامع ألحکام القرآن  - 3
) يوان عرب اســت دهمانا شعر  ؛چنانچه از غريب قرآن از من پرسيديد جواب آن را در شعر پيدا کنيد(

دارد، و سيوطی رحمه هللا روايــت  هايی از تفسير الفاظ قرآن با استفاده از شعر را بيان میسپس نمونه
 .1/158کامل ابن عباس را در اإلتقان آورده است 

 .49الرسالة ص  - 4
 . 2/229 اإلتقان - 5
  . 13/207الفتاوی  -  6
 .14الرسالة ص  - 7
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ی اضـافی بـه قـرآن، نيـاز نـدارد؛ در غيـر اگر قاری عين حقيقت معنا يا شاهد موصوف را بدانـد، بـه افـزودن يـک واژه
 کنـد و ازنمايـد و لفظـی محـذوف را تصـور میکنـد، ترکيـب قـرآن را درک نمیصورت، سياق قرآنی را رعايت نمیاين

گويـد: قرآن میتفسيری  کلمات  یدرباره /االسالمشيخرو اين . از1گرداند سوی بدل و جانشينی برای آن روی نمیقرآن، به
کـم  مترادفِ  ،کلمات قرآن برخی ،2شود میکلمات مترادف در هر زبانی کم يافت  ؛مترادفغير ست نزديک ولی «کلماتی
از نظر معنايی فقط  و داشته باشد  بر ی ديگر را درشود که تمامی معانی کلمهیای پيدا م، کمتر کلمهندارند  برخیدارند و 

 ]٩الطـور: [ چۈ  ۈ  ٷ       ۋ  چ شـود: وقتـی گفتـه مـی اسـت؛قـرآن  اعجـازز داليلـی او اين خود به هم نزديکند 
آرام و  ای حرکـت معنالمـور بـه چـهانچنـ  اسـت؛ی حرکـت امعنبهتقريبی  طوربهالمور:  (روزی که آسمان سخت بلرزد)،

 3،دهد میرا گسترش  فعل کاربرد  باشد نه بيان دقيق معانی. عرب  نزديک کردن معانی می  ،هامثال  گونهاينباشد.  سريع می
 تعــالیســبحانه هللا  شــود؛کننــد، مشــخص مــیکه بعضــی حــروف را جانشــين بعضــی ديگــر مــیجــا اشــتباه کســانیاز همين

گوسفندانش [اضافه  ]گفت: با درخواسِت گوسفندت تا [آن را به  ]([داود ] ٢٤ص: [ چ   ه   ه ہ   ہ   ہ  ه  ه چ :  فرمايد می
از  بعـد علمـای نحـو بصـره ولـی  ؛باشـد مـی »ی «الـی»: «بـااگوينـد: معنـ میباره به تو ستم کرده است) آنان در اين ]کند 

بـدين خواسـتن گوسـفند گـاه معنـی شـود، آن گونـهايـنچون اگر  ،مطلب را در بر ندارد  یهمهاين کلمه  :گويند بررسی می
«بدون به  ]:٢البقرة:[ چ پ  پ ٻ   پ چ  ا کردنجا باشد. معنبا گوسفندان وی همراه و يک ،که آن گوسفند معناست  

و اگـر لفـظ «شـک»  اضطراب و حرکت نيـز وجـود دارد  ،يب»ر« یزيرا در کلمه؛فقط نزديک کردن معناست  ،شک»
 گونـهايـن. جمع کردن عبارات سلف در رساند باشد ولی شنونده را به آن نمیمی کلمه «ريب»ی امستلزم معن ،کار رود هب

ارات قرآنـی منظـور عبـ  به پيـدا کـردن ،ديگردر کنار يک هاآنعبارات  آوریاشد؛ در واقع جمعبمی سودمند بسيار  ،مثالها
  .4کند»کمک می

 
بدان وقتی که بــه کتابهــای ديگــران و آراء و نظــرات و گويد: (ابن قيم رحمه هللا از کتب کالم می - 1

که هيچ اعتباری ندارند  شود که در آنها علومی وجود دارداستداللهايشان نگاه شود، انسان متوجه می
گيــرد، باشند، گمانهای کاذبی وجود دارد که هيچ حقــی را در بــر نمــیو فقط آراء و نظرات شخصی می

اموری وجود دارد که هيچ نفعی برای قلب و تزکيه انسان ندارد، علوم صحيحی وجود دارد که راه کسب 
انــد کــه نفــع چنــدانی آنها ناهموار و سخت است، و برای اثبات اين علوم صحيح سخنان زيادی گفتــه

و بهترين چيزهايی که نزد متکلمين است، به بهترين وجــه و زيبــاترين شــکل در  ندارد. و زيباترين 
شــوند. خودی را دربيان الفاظ متحمل مــیقرآن وجود دارد. و متکلمان فقط فلسفه بافی و زور زدن بی

- اند شبهات و شکيات را در مورد دين از بــين مــی کنند با اين قواعدی که وضع کردهمتکلمان فکر می
داند که اين کار متکلمان فقــط بــر مقــدار شــبهات و  حاليکه انسان زيرک اگر دقت کند می برند، در
ل خدا حاصل نشــود و افزايد و امکان ندارد که شفا، هدايت، علم، يقين از قرآن و سنت رسوشکيات می

 .1/54، اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، دست آيد)هن باز کالم متکلما
هــالل عســکری، و : (الفــروق اللغويــة) از ابــینگای بين کلمات مترادف نزديک برای شناخت فرقها - 2

 .1/254فی االلفاظ التی يظن بها الترادف و ليس منه قاعده:  ،(اإلتقان)
گويد: «بدون شک هــر واعــظ و سپس می 36مثال آورده ص  5هشام حمصی در کتابش: (قبس من اإلعجاز)  - 3

  .40کند»، ص ضمنی دارد، خصوصا کسی که درس تفسير قرآن را تدريس میمعلمی نياز به دانش بحث داللت ت
(حول   18: قاعده نگا، و 13/341؛ و مجموع الفتاوی 52به اختصار از مقدمة فی أصول التفسير ص  - 4

قواعد التدبر األمثل) از ميدانی، ص کتاب ( زالنظر فی األلفاظ المتقاربة المعنی أو المترادفة)، ا
117 . 
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  مبحث هفتم
  قرآن در راههای تدبر 
  

- هيچ خطری او را تهديد نمیکه  طوریبه ؛وجود دارد   يیها، راهداشته باشد در قرآن    ایتدبر شايستهکه بخواهد  کسیبرای  
- هدفی میفرد دچار لغزش و بی ،چيند؛ بدون اين روشهارا بر می و احوال قابل دستيابی  نکات باريِک معارف شقلب  ،کند 

سـودی نخواهـد شـد و کـه  اسـت قـدر انـدک آن ،همـد اگر هم چيـزی بف ،د شوممکن می، غيربه آرزوی تدبر گردد و رسيدن
ای از ذره ،تقوا و تدبر نداشته باشد  ،فهم ،علمکه کسیگفته است: « /د. در اين مورد زرکشیکنعطش او را بر طرف نمی

  .1نکرده است» کلذت قرآن را در
  باشد:میتوضيح کامل بعضی از اين روشها به شرح ذيل 

  اول: زندگی با معانی آيات:
در تـدبر  صـحابهرو ايـن از باشـد،های تدبر در قرآن میبزرگترين راهاز شرط تدبر در قرآن هم نباشد، اين روش  اگر

بودند. پس فهم  ،شد ، «چون شاهد شأن نزول و احوال آيات که در مورد خودشان نازل میرا ميبردند بيشترين بهره   ،قرآن
انجام داده و بـا چشـمان را خودشان آنشد که اموری نازل می ورد در مقرآن ، آيات 2»کردند کسب میکامل و علم صحيح 

آيـات کردنـد. می ها با آن زندگیها و ناخوشیخوشیو در  ند درگير بود با شأن نزول آيات  ديدند و به نوعیرا میآن خود 
 ،ايـن احساسـات  . «برایکرد میرا سيراب معرفت و تشنگان خواست شان برمیو از قلب گرفت جای میشان قلب در قرآن 

ای دروازهايـن  ،رفتنـد کاوی و آموختن و آگاهی به سراغ قـرآن نمـیبا حس کنج هاآناگر  ؛گردد آفاقی از قرآن آشکار می
قـرآن  ،کرد سبک میرا  شانو سنگينی تکاليف نمود آسان  هاآنرا برای  عمل به دينين حس،  ،شد نمی گشوده علم برايشان

داد کـه در سوی فرهنگی پويا سوق مـیچنين بههم ،کرد حياتشان را به حيات واقعی تبديل میآميخته شده و  هاآنبا درون 
هـای گـنج ،ايـن قـرآن .دهد را به حرکتی در خط حيات سوق می ينگنجد؛ بلکه فقط آثار و مسائل نوی آن نمیتهانها مذهن

  .3منشأ عمل باشد» طلبی کهمعرفت قبول کند: روح را آن با اين روحدارد که ارزانی میبه کسی فقط خود را 
مواردی  ،اندک شده بود در آن  و اعداد و اماکن  نام اشياء  بود؛    مؤمنان بعدشانو    جا که قرآن چراغی برای صحابهاز آن

ی آيـات، هـااز ُحکـم عبـرت گـرفتن از معـانی آن در نظـر گرفتـه نشـود؛ قسمتی ،نزول آيه شأن خاطرشد بهکه باعث می
  .اند کردهبيان اين مسأله را  مسألهاين نيز علماء  ،نزول آيه باشد  شأنمختص  کهاينباشد نه ومی آن میبراساس معنی عم

هـا] خـود براسـاس اند، که اين [کار آنسازاانی که بعد از پيشگامان اسالم، پرچم رسالت را برافراشتهو آگاه 4مجددان دين
صبر و سختی کشيدن و دچار بال شـدن و هجـرت کـردن و درک اوضاع و احوال و شامل دعوت و آموزش و کوشش و 

نشينی با قرآن و لذت قرائتش و فهم معانی آن و تـدبر در مقاصـد اذيت و آزار ديدن و جهاد کردن بود، و در عين حال هم
اوضاعی که پشت سر  و شانعلم و صبر ،کوشش ،جهاد  خاطرها وجود داشته است؛ بهآن، به شکل کوششی عظيم نزد آن

از زنـدگی پيـامبران و  يیحکايتهـا ،اشـخاص  گونـهايـنقـرآن نيـز بـرای  ،شـد گشـوده مـیبـه رويشـان  يیدرها ،اند اشتهگذ 
تـدبر در نصـيبی از ايـن مـوارد خواهـد داشـت؛ بـا  ،کنـد ومنی که رسالت قرآن را حمل میدارد؛ هر مپيروانشان بيان می

  کند.آيات زندگی میگويا در مکان نزول به شکلی زندگی خواهد کرد که  ،آيات 
آخرت را بـر گرديد و تمايالت دنيوی پاک از و  گشت آخرت تمايل به م شقلب ،شد  متعالبرای هللا تنها انسان  زندگیوقتی 

پـاک  نگويد: «اگـر قلبمـامی بارهدر اين يابد؛ عثمان بن عفانپايان میقرآن را همنشينی بی ناپاکيهای دنيايی ترجيح داد،
کراهـت  ،من از روزی که در آن نگاهی به قرآن نداشته باشم ،بيند نياز نمیاز کالم پروردگارمان بی اهرگز خود ر ،شود 

  .5دارم»
، بـه خـود بـازگردد تـا ببينـد آيـا از آن نگرد بقرآن اندازهای شمو چدر هدفها  گزيند، بايد ندگی با قرآن را بر میزکس هر 
اندازها کـه پيـامبران و صـالحان در در توصيف هللا متعال از ايـن چشـم ؟در زندگی او نيز وجود دارد يا خير اندازهاچشم

م دهد، شيرينی يقين، تغييـری آشـکار و ِحکمتـی اين اعمال را انجاکه کسیو اند، تفکر و تأمل کند گذشته به آن دست يافته
هـا يی را درک خواهد کرد که پيشتر آنيابد و معناهااش با آن فراخ گرديده، يقيينش فزونی میيابد و سينهيافته ا میتکامل

گذارد؛ تأثيری که پيشتر وجـود نداشـت، بعـد از آن، بـا معـانی بيند که بر درونش اثری میکرد، آياتی را میرا درک نمی
  .که قابل وصف نيست  ای زندگی خواهد کرد گونهقرآن به

 
 . 2/171البرهان  - 1
  . 1/9؛ و تفسير ابن کثير، 95، ص شيخ االسالم ز: مقدمة فی أصول التفسير انگا - 2
 . 15معالم فی الطريق ص  - 3
 کسانی که دين را نوآوريها و بدعتها پاک می کنند.(مترجم)  - 4
؛ و 218، 1/251: الکنــز نگــا؛ و احمد در الزهد؛ و ابن عساکر. 82بيهقی در األسماء و الصفات ص  - 5

 .4/23حياة الصحابة 
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ی از جهـل و مکـر جـاهالن، آرامـش و پيـروزی بـر سوی دين هللا متعال، رهاياندازها، دعوت مردم بهی آن چشماز جمله
که همچون صـدر اسـالم بـا آن شود مگر زمانیی آن است فهميده نمیچنان که شايستهباشد. «مطالب قرآنی آندشمنان می

هـايش هـا بـرای درک مضـمونست که نصوص قرآنی از اصالت درونی و محفـوظ بـاز شـده و قلـب جابرخورد شود؛ اين
شـوند، هايی تکـرار میشود، حادثهدر اين زمان است که مطالب از کلماتی نوشته شده تبديل به انرژی می شود،گشاده می

آن، حرکتـی حقيقـی در  کنند، در نتيجـهشوند، در واقعيت زندگی حرکت میکننده تبديل میآفريدگان زنده به آفريدگان زنده
  آيد.وجود میعالم واقعی و عالم درون به

قـرآن مواجـه شـود؛  یدرسـتبهآن بـا را درک کرده و  نمايد، سپس محيطش صدها بار مطالب قرآنی را مطالعهانسان بايد 
هـا را از اذهانشـان گره دهـد،می پاسـخسواالت افـراد سرگشـته و حيـران را  وحی شد، ست که بر پيامبرنوشتار جديدی

ار د هـدف ،شـود ها مواجه میتا در اموری که با آن گرداند يقين را به قلب بازمی نمايد،روشن میراه پوشيده را  گشايد،می
قـرآن وجـود  جـزبـهدر چيـزی  اکنـون،چه در قديم و چه  ،اين موارد می ؛ تماژرفی دست يابد اطمينان خاطری به باشد و 
  .1ندارد»

کند د میبوناراحتی را نا ،برد شود که اندوه را از بين میانه برای قاری ايجاد میآگاهحالتی  ،همنشينی با آيات  یتيجهندر 
بـرای عمـر بـن  ايـن حالـت،کند؛ مثـال بـارز منتقل می ترتر و تصوری فراخوسيعبه عالم  رنج،و قلب را از عالم دنيا و 

بـودم و او  نماز يیدر صفهای انتها کهدر حالیرا شنيدم؛  هق هق عمرگويد: «د هللا ابن شداد میبع، حاصل شد  خطاب 
و اندوهم را بـا  ](گفت: من فقط غم [جانکاه ]٨٦يوسف: [ چېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ي  چ  کرد:می قرائت اين آيه را 

  .2»هللا در ميان نهم)
  :3شدند میدوم : در نظر داشتن حالت و زمانی که آيات نازل 

مقابلـه بـا گرسـنه و انفـاق و خـوراک دادن بـه  ،جهد  ،دعوت  ،از قبيل جهاد  ؛کند که با تمامی معانی قرآن زندگی نمیکسی
نظـر و  با اين معانی همراه گـردد،ولی اگر  ؛شود نزديک نمی ،هنگام نزول آيات به به وضع و حال دعوت اسالمی ،باطل

 به اثری که قرآن بر رسول هللاش شود و حال و وضعايجاد میپويا و در ذهنش حياتی  کند میش با الفاظ تغيير برخورد 
 ابهحی صـ هاقلب که سالمتی وتسکين را برای های کوچک مکی ود؛ چه بسيار سورهشگذاشت، نزديک می و صحابه

ه بجاهليت دست  نيرنگبا ظلم و تهديد و  هاکه آندر حالی در درونشان نمايان نمود؛ ایافقهای گستردهو  به ارمغان آورد 
ر ايمـان و يقـين ت هـم بـ احتـی آيـ  ،اد گشـ گشت و بـال و پـر مـیاز قرآن مسرور میبا هر کلمه  شانيهاقلب گريبان بودند؛ 

 ،گذشـت میشامل مسائلی بود که بر پيامبران  هااين داستان ؛نيز توجه داشت  های قرآنیداستان؛ بايد به افزود میدرونشان 
 شـد، همـان مسـائلی بـود کـه بـهآنچه به يک پيامبر گفته می ،با آن روبرو بودند پياپی ائلی که سها و ماعم از اذيت و حيله

ياری الهی  یزيرا وعده ؛نگريست گذشت، هايشان میدر قلب  چهآنبايد به هر   ه بود،شد ه  گفت  هاآنيامبران قبلی و پيروان  پ
  هنوز در مکه بودند و غزوه بدر را نديده و در جنگ قادسيه شرکت نکرده بودند.که  در حالیشنيدند  و حسن عاقبت را می
را شـناخت؛ زيـرا شـناخت وضـعيت  هاهاسباب نـزول بعضـی آيـات و سـور بايد  آيات، مفهومو  هايیبرای شناخت راهنما

مقاصـد و در تـر امـلبرای تـدبر ک مسألهاند و اين خاطر آن نازل شدهکه آن آيات به نگر کليتی است ابي ،زمانی نزول آيات 
شـناخت اسـباب نـزول و  مهمترين هدف ،باشد. در نظر گرفتن وضعيت زمانی نزول آيات ِحکمتها و ُحکمهای آن نياز می

 ابـ متعـال هللا  روش گفتگـویتـا  ؛يـا مـدنی هسـتند  مکـی آيـات مشـخص شـود کـه «بايد  .باشد می هاآنمکی و مدنی بودن 
و سيرتش در   احوال رسول از  یآگاهو    «نگريستن به سياق آيات   ،4فرق گذاشته شود»  های گوناگون،در زمان  ،بندگانش

يـات و مفهومشـان از بزرگترين اموری اسـت کـه بـه شـناخت آ ،هنگام نزول آن آيات رابطه با اصحاب و يا دشمنانش در 
  .5به انواع مختلف علوم زبان عربی همراه باشد» يیاگر با آشنا ويژهبه .کند کمک می

را به  ت و گوش ،شنيدنش متوجه آن کن را هنگام تالوت و ت قلب ،خواهی از قرآن بهره ببریاگر میگفته است: « /ابن قيم
که توسط آن با وی سـخن کسی ی،گيرکن که توسط آن مورد خطاب قرار میو حضور کسی را احساس  ،ن متمرکز کنآ

  .6دهد»با زبان رسولش مورد خطاب قرار می گويد؛ او تو رامی
مر دليل آن هم دو ا واست الزم  ،خواهد از قرآن علم بياموزد که میشناخت اسباب نزول برای کسیگفته است: « /شاطبی

  باشد:می

 
  . 2836، ص 5الظالل ج -  1
 . 142: مختصر قيام الليل ص نگا؛ 2/172به تعليق بخاری  - 2
البته اين احوال و زمانها بايد با حديث صحيح به ما رسيده باشد و شايسته شأن قرآن عظيم  - 3

 نيست که با هر چيزی که حديث نام دارد تفسير شود.(مترجم)
 . 1/21امع ألحکام القرآن الج - 4
 . 12تيسير الکريم الرحمن ص  - 5
 .1الفوائد ص  - 6
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ولی آن علم با شناخت اوضاع و مقتضيات  شود؛درک می ،هيم عربیامف  و  قرآن  1اعجاز وزنی  ،علِم معانی و بيان  با:  يکم
بسـا از چه باشـد؛ها، مـیکننده و يا تمامی آنا خطاب مخاطب و ي ،سخن وضعيت خطاب شاملِ  ،د گرد مرزبندی می کامل و

بـا  جمالت سوالی کهاين های گوناگون شود؛ يار برداشت مختلف و يا مسائل ديگيا مخاطبان  حسب اوضاع ويک سخن بر
 ،ای شـامل: رخصـت دادنرا دربـردارد؛ يـا جمـالت امـری کـه معـانی ...سـرزنش و ،بيان مانند مسائل مختلفی  ،يک لفظ
اين  .افتد جمله اتفاق میاموری که حول آن  زرساند جرا دربردارد. هيچ چيزی منظور جمله را نمی ...وتحقير  ،ترساندن

قرينـه مـورد  ،هـادهد. تمامی اوضاع در جمله وجود ندارد و تمامی قرينهاطراف جمله است که به آن شکل میمقتضياِت 
شـناخت  شـود.باعـث عـدم فهـم کامـل و يـا قسـمتی از آن مـی ،های کالمبعضی قرينهحذف  ،باشند نظر جمله نقل شده نمی

 نيست.باشد که گريزی از آن از مهمترين مسائل فهم قرآن می  اين  .برد مبهمات را از بين می  هگوناينتمامی    ،اسباب نزول
  است که آيه در آن نازل شده است. ینزول همان شناخت مقتضيات ب شناخت اسبا

وارد  را، آنانـدازد نصوص ظاهری قرآن را از شفافيت می ،شود میو ابهام  هباعث ايجاد شبه ،دوم: جهل به اسباب نزول
  .2»د گرد کند و باعث ايجاد اختالف مییی اجمال مدايره

که کسـیگويـد: «می –انسانی و زمانی و مکانی  –برای اهميت شناخت اسباب نزول  -در راستای توضيحاتش  –ميدانی 
  هد:امور زير را مورد مالحظه قرار د  ،در نصوص  و تدبر بايد هنگام اعتبار ،کند تدبر میمتعال در کتاب هللا 

  .نخستين اسالم: در نظر گرفتن عصر يکم
  اند...دوم: در نظر گرفتن حالت روحی و فکری و اجتماعِی زمانی که آيات در آن نازل شده

  زمان و مکان. سوم: در نظر گرفتن وضع
ص و بـه اشـتباه بيافتـد؛ زيـرا او فهـِم نصـو در ايـن کـار ی نصـوص باشـد وادنبال معنـ آيد که کسـی بـهبه دفعات پيش می

در اوضاع و احوال اجتمـاعی کـه  و نه ،سنجد کند و محيط خود میزندگی می را با توجه به اجتماعی که در آن اعتبارش
وهی بـه تدبرکننـده بـا شـک یبهـره ،آيـات نـزول درنظـر گـرفتن دو حالـت زمـانی و مکـانی  ،اند نازل شده نصوص در آن

باشـد کـه ضـيحی مـیاز روشهای تو ،کند؛ زيرا آنآيه، راهنمايی می و نزديک به مفهوم يقدق رساند و او را به مفاهيممی
  .3سازد»فراهم نمیرا آن هيچ قيدی از قيود 
- می که همان تامل در اوضاع صحابهرا در نظر گرفت هنگام نزول قرآن به  وضعيت دعوت بايد  ،برای قسمت سوم

فت آن زمانی را  ربايد در نظر گ ،کردند تالوت میرا د و آياتی در توصيف کافران در سرزمين مکه بودنکه وقتی  . باشد 
  که به از ترس اين  هايشانقلب  ،دند نمو«المسد» را تکرار می یسوره ،کردند و با ترس شديد می  آرامصدای خود را  که

  ليت را مورد که مسائل جاهمتعال و در همان وقت بود که با تکرار کالم هللا  افتاد متهم شوند، به تپش میتعليم اين سوره 
اساس مسائلی که با آن  کردند. اين احساسات برداد، احساس عزت ايمانی و بزرگی و سربلندی میاعتراض قرار می

رسيد، می  و اعتراض بر عقل و کارشان، به صحابه کافران  ، وقتی آيات در نکوهششد کردند، تکرار میزندگی می
پ     پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ چ تعالی سبحانه دثر» يا مثل اين سخن هللا «الم ، «الهمزة» ، «الکوثر» ،مانند سوره «العصر»

(به راستی بسياری از جن   ]١٧٩األعراف: [ چڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ ڤ  ڤ   ٹ  ٹڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
هايی  بينند و گوشکه با آن نمی  يابند و چشمهايی دارند هايی دارند که با آن در نمیايم، قلب و انس را برای جهنم آفريده

ٱ  ٻ   چو يا اين کالم هللا تعالی  خبرانند)،ترند، ايشان بی شوند، آنان چون چهارپايانند، بلکه اينان گمراهدارند که با آن نمی
- شنوند و يا خرد میپنداری بيشترشان می(آيا می ]٤٤الفرقان: [ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ   ڀ  ڀ     ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 

توان احوال صحابه در مدينه را تصور  می . به همين شکل ترند)ورزند؟ آنان جز مانند چهاپايان نيستند، بلکه اينان گمراه
 ] ١٢محمد: [ چٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ کردند: می را قرائت  –تعالی  –مثل اين فرموده هللا که وقتی  ،کرد 

  .خورند و آتش [دوزخ] جايگاه آنان است)که چهاپايان می خورند چنان شوند و می(و کافران [در دنيا] بهرمند می
  باشند:مسائل ذيل در آن دخيل می. فهم معانی کلمات و الفاظ :سوم

  :متعال انگيزه برای فهم کتاب هللا -1
خت معانی قرآن شنا واجب بودن ،از اين آيه /قرطبی ]٢٩ص:[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ فرمايد: متعال می هللا

داللت بر واجـب بـودن  ]٨٢النساء: [   چ چ  چ  چچ تعالی سبحانه  گويد: «سخن هللامی /وی. 4کند را استنباط می
  .5تدبر در قرآن برای شناخت معانی و امر به نگريستن و استدالل دارد»

 
کدام از اين دو وزنی که می تواند در يک شعر و يا نثر مسجع وجود داشته باشد، که البته هيچ - 1

 مورد شايسته مقايسه با قرآن نيستند.(مترجم)
  . 806الموافقات ص  - 2
 .23، ص قواعد التدبر األمثل لکتاب هللا - 3
 . 15/192الجامع ألحکام القرآن  - 4
 . 5/290الجامع ألحکام القرآن  - 5
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است که هللا آيات خود را برای  چنين(اين ]٢٤٢البقرة: [ چک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ فرمايد: می متعالهللا 
ــد)،شــما روشــن مــی ــا تعقــل کني ــد: مــیو  ســازد ت  چۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ فرماي

ايم، تـا پنـد گيرنـد * قـرآن عربـی بـدون هـيچ (و در اين قرآن از هر  مثلی برای مردم زده ]٢٨ – ٢٧الزمر: [
بنـدگانش را  گويـد: «هللا عزوجـلن دو آيـه مـیيـ با توجـه بـه ا /طبری ا [نازل کرديم] تا تقوا پيشه کنند)،کژی و کاستی ر

پند برگيرند و تأويل آيات قرآنی که قابليـت تأويـل را  ،اعم از پندها و مسائل روشن ،قرآنکه از هر جای  نمايد شويق میت
چيـزی کـه  گفتـه شـود: در دانـد،را نمیفهمـد و تاويـل آننمـی که قـولی رامحـال اسـت بـه کسـی ؛ زيـرادارند، ياد بگيرند 

سپس در آن تـدبر و  ؛برد فهمد و به منطقش پی میرا می ی آيات جز اين نيست که انسان قرآنامعن .اعتبار کن ،فهمینمی
  .1کند»اعتبار می

و بگيرنـد  يـاد  ،د را بفهمنـ بنـدگان، آن تا را نازل فرمود آن ؛قرآن است  یکنندهتعالی نازلسبحانه گفته است: «هللا  /زرکشی
مـورد خطـاب قـرار داده  ،کنند و تفکر میدارند  منطقو تعقل کرده و دانا هستند ب را که االلبا واول رود؛ از اينکنندرک 
  .2»]٢٩ص: [ چڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ،است 

از روی  ،واجـب فرمـوده اسـت متعـال  را کـه هللا چـهآنشـود کـه او راضـی نمـیگويد: «در مورد قاری قرآن می /آجری
وقتی قرآن را با حضوِر [قلب] و فهـم و  ،کند ری اتخاذ میبرای رسيدن به هر خي يیادا کند؛ علم و فقه را راهنماناآگاهی 
از تبعيـت اوامـر و خـودداری از  اعـم ،برای وی الزم دانسـته اسـت متعال را هللا  چهآنگمارد تا همت می ،آموزد عقل می
  .3کند؟»نيست که چه زمانی سوره را ختم میاين  شهمت ،را بفهمد  بد،کارهای 

 : (بهترين شما کسی است که قرآن را يـاد که در اين سخن خود  رسول هللاگفته است: « /شيخ االسالم ابن تيميةرو اين از
يادگيری معانی بسا . چهه است کلی بيان فرمود  طوربهرا  م روخوانی و يادگيری معانی قرآنتعلي  ،4بياموزد)را  آن  بگيرد و

که جندب بن عبدهللا  گونههمان ؛شود باعث زياد شدن ايمان می  يادگيری معانی ،تر است آن از يادگيری روخوانی آن مهمقر
شـما  سپس قرآن را آمـوختيم و ايمانمـان افـزايش يافـت. ولـی ،و عبدهللا بن عمر و غيره گفته اند: [اول] ايمان را آموختيم

  .5به همين دليل مدتی را در حفظ سوره گذرانديد» ،ستنيد که اول قرآن را آموختيد سپس ايمان راکسانی ه
بـدون  تـدبر در يـک سـخنگفتـه اسـت: « ]٨٢النساء: [ چ  چ  چ  چچ تعـالی: سبحانه اين سخن هللا  یدربارهوی 
  ]٢يوسف: [ چه  ه  ه   ه  ے   ہ چ تعالی فرموده است:  باشد؛ به همين سبب هللاغير ممکن میسخن، آن  يدنفهم

نه فقط الفاظ  باشد میفهم معنای آن  که هدِف هر گفتار، و واضح است  ،باشد آن می مستلزم فهميدن معنای ،تعقل در سخن 
  .6ترين است»آن؛ قرآن نير در اين مورد اولی

نازل فرمـوده اسـت تـا  متعال هللا همان نوری است که ،ای اين قرآن عظيمگفته است: «ای مسلمان! وقتی فهميده /شنقيطی
شوی تا پس چگونه است که راضی می ،حاصل شود و به هدايت آن در روز زمين هدايت جاری شود  يیتوسط آن روشنا

بر تو واجب است که کوشش و تالش [خود را بر اين قرار دهی] تا کتـاب هللا و سـنت ؛ بصيرِت تو از اين نور کور بماند 
در اين دو [منبع] به شکل علمی صحيح آموخته  ،که هللا چهآنو به هر  ،بياموزیسودمند جديد توسط وسايل را  رسولش

  .7است عمل کنی»
بايـد قرائـت قـرآن را از  انسـانآمـوزد گفتـه اسـت: «قرآن مـیکه کسیی آداب درباره /ابن مفلح ،از حيث اهميت اين امر

  .8»رد دانند ياد بگياشخاص صالح عادلی که معانی قرآن را می
   :شو يادگيری احکام قرآنفضيلت فهميدن  -2

! بـه بارالهاو فرمود: «در آغوش گرفت مرا  او گفته است: رسول هللا ؛شود آشکار می $در حديث ابن عباس مسأله،اين 
  .10: «به او حکمت بياموز»آمده است  در روايتی ديگر ،9او کتاب را بياموز»

ان حـديث شـارح ،در مـورد حکمـت  باشـد؛تر از حفظ قرآن مـیزهايی گستردهچيآموختن  ،گفته است: «منظور /ابن حجر
  .11باشد»فهم قرآن می ها،آنترين . درست متعال فهمی از طرف هللا ،فهم قرآن ،: قرآنبدين قرار ؛اختالف دارند 

 
 ، با تصرف.1/61تفسير طبری  - 1
 . 2/160البرهان  - 2
 . 40أخالق حملة القرآن ص  - 3
 . 1452؛ ابو داود 2909؛ ترمذی 9/66، بخاری  به روايت عثمان - 4
 .13/304الفتاوی  - 5
 . 13/332ير، مجموع الفتاوی مقدمة فی أصول التفس - 6
 .7/438أضواء البيان  - 7
 . 2/300اآلداب الشرعية  - 8
 . 1/169؛ الفتح 75بخاری  - 9

 . 3756بخاری  - 10
 . 1/170باختصار از فتح الباری،  - 11
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(بـه  ]٢٦٩البقـرة: [ چۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېچ : فرمايد میتعالی سبحانه هللا 
-اسـت و فقـط خردمنـدان پنـد مـیکه حکمت داده شود، خير زيادی داده شده دهد و به کسیهر کس که بخواهد حکمت می

ناسخ و  مانند: ؛با قرآن يیآشناگويد: يعنی می $« ابن عباسگفته است: در اين ايه درباره معنی حکمت  /سيوطی گيرند)،
يعنـی: گفته اسـت: حکمـت  و حالل و حرام. ابی درداء تر [از حيث زمان نزول]عقب ترو پيش ،محکم و متشابه ،منسوخ

ای از باشد. عمرة بن مرة گفته است: هر گاه به آيـهقرائت قرآن و تفکر در آن؛ اين سخن مجاهد و ابوعالية و قتاده هم می
 چہ  ہ  ه  ه     ہٹ   ۀ  ۀ  ہچ فرمايـد: مـی شـوم؛ زيـرا خـودم شـنيدم کـه هللارا نفهمـم، انـدوهگين می قرآن برسـم و معنـايش

 علمـاء. کننـد)زنيم و فقط دانايـان در آن تعقـل مـیها می(و اين مثالهايی است که برای انسان] ٤٣العنكبوت: [
کـه  1ترين علمی: شريفگويد می /اصبهانی .الزم است  برای علوم دينی ديگرو بوده  يیکفا فرض  ،تفسير دارند کهاجماع 

هـا و ی تمـامی ِحکمـت سرچشـمهمتعـال، کـالم هللا اسـت؛ زيـرا موضـوعش تفسير قرآن  ،کند ا به خود مشغول میانسان ر
کسـب سـعادِت حقيقـی و  ،به العروة الوثقی (دست آويـز محکـم) چنگ زدن هدف قاری،باشد. ها میفضيلت  یهمهمخزن 

ايـن نيـز  ؛باشـد نيازمند علـوم شـرعی مـی برای آينده، چهو  اکنونماالت دينی و دنيوی، چه همباشد. تمامی کفناناپذير می
  .2کتاِب هللا تعالی است» ازوابسته به آگاهی 

شـود؛ زيـرا ها مـیترين فهمفهم معانی آن نيز شريف ،باشد قرآن می ،تريِن علمگفته است: «از آنجا که شريف /ابن جوزی
  .3باشد»شرف علم وابسته به شرف شناخته شدنش می

  .4»است رفتن در اعماق معانی آن  فرو، طلسم آن گنجو  باشد گنج می بزرگترينمورد قرآن گفته است: « در /ابن قيم
  در النونية گفته است:

  ت الهدی                       فالعلم تحت تدبر القرآن»فتدبر القرآن إن رم«
  .5قرآن است» چون دانش در راستای تدبر در ؛در قرآن تدبر کن ،«اگر در جستجوی هدايت هستی

از شـبانه کـه  هسـتند مانند قومی  خوانند،که بدون دانستن تفسير، قرآن میکسانیگويد: «می /قاضی إياس بن معاويه تابعی
؛ افتنـد هـراس مـیبـه  چيسـت،فهمنـد داخـل آن طرف پادشاهشان کتابی آمده و آنان چراغی نداشته باشند و از آنجا که نمی

-آنـان مطالـب کتـاب را مـی ،رود و از پـس ویمـی هاآنو نزد  ی دارد کسی است که چراغ مانند  ،داند تفسير میکه کسی
  .6خوانند»

بـه آمـوختن و آمـوزش دادن آن و مراعـات حـدود و احکـامش و آمـوختن  ،داشتن قرآنگويد: «نوزدهم: بزرگمی /بيهقی
  .7باشد»می ،حالل و حرامش

  است:شاعر چه نيکو گفته  قرآن، ف«در فضيلت علم و شر
َ                إن العلوَم و إن جلَّت محاسنُها                              فتاجها ما به اإليماُن قد وجبا

قدری هستند، ولی تاج و سرور علوم آن علمـی اسـت کـه ايمـان بـه آن واجـب حقيقتاً علوم هرچند که دارای محاسن گران
  باشد 

ج الکربا                                 هللا يحفظه           ،هو الکتاُب العزيزُ    و بعد ذلک علم فرَّ
  برد و بعد از علمی است که سختيها را از بين می         باشد آن کتاب عزيزی است که هللا حافظ آن می

  لعجبَا»تدبَّره تََر ا ،کلُّ العلومِ      فيه أتت                                       ،واتل بَفهم کتاَب هللا
  .8ی علوم در آن آمده است و در آن تدبر کن تا عجايب را ببينی»پس کتاب هللا را با فهم تالوت کن که همه

  و فهم معانی آن:متعال جديت سلف در آموختن کتاب هللا  -3
 بن مسـعود که ا عجيب نيست  ،و فهم معانی آن در منزلت و جايگاه خود در نظر گرفته شود  متعال اگر آموختن کتاب هللا

کجـا نـازل شـده اسـت و  کهدانم را میای قرآن هسورهتمام وی وجود ندارد!  جزبهکه معبودی متعال  بگويد: «قسم به هللا
کسـی  اگـر بـدانم ،و برای چه کسی نـازل شـده اسـت  در چه موقعيتی دانم می  ،نازل شدهمتعال که ای از کتاب هللا آيههر 

 
اصفهانی رحمه هللا در البه الی سخنانش گفته که شرف و ارزش علوم به سه چيز است: موضوع علم، هــدف  - 1

 دار نياز مردم به آن علم.علم و مق
 با تصرف. 2/223اإلتقان  - 2
 . 1/3زاد المسير فی علم التفسير،  - 3
 . 1/453مدارج السالکين  - 4
 ، فصل: فی تفريق بين الخلق و االمر.36متن قصيدتين النونية و الميمية، ص  - 5
 . 1/4؛ و مانند آن در زاد المسير 1/26الجامع از قرطبی  - 6
 ، ضمن الرسائل المنيرية.17ب االيمان، مختصر شع - 7
 . 1/14الجامع ألحکام القرآن  - 8
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تـا  گيرنـد يـاد نمیاز ده آيـه بـيش  ،از مـا برخـی« .1کـنم»ساربانی شتر وی را می ،است تعال مداناتر از من به کتاب هللا 
  .2بفهمند و به آن عمل کنند»را آن معانی
. 3ی چه کسی نازل شده اسـت»ادر چه مورد و کجا و بر دانمشده، میای نازل آيههر ! متعال گويد: «قسم به هللامی علی

بقره را قرائت  یاز آن نگذرد و به همين ترتيب سوره ،فهميد ی يک آيه را نمیاتا معنکه مهم بود  عمر بن خطاب برای 
چ  و آيه ايـن بـود: داشت ه امرا بيدار نگ ی را خواندم کهاگفت: «شبی آيه آمده است: عمر بن خطاب  $عباساز ابن. کرد 

وست دارد نخلستان و بـاغ انگـوری داشـته (آيا کسی از شما د  ]٢٦٦البقرة: [ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
اتفاق افتاد؛ و آن هنگامی بود کـه بـه خـاطر  مسألهنيز اين  $به او گفت. برای ابن زبيررا آن جواب  $ابن عباس ،4»باشد 

يوسـف: [ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ باشـد: سـخن هللا تعـالی مـیايـن و آن آيه  خواب شد بی ،ایتوقف در برابر آيه
کـه وی را  چـهآنجـواِب  $عبـاسبعـد از آن ابـن که شرک ورزنـد). جز آنآورند بهها به هللا ايمان نمی(بيشتر آن ]١٠٦

  .5متوقف کرده بود به وی داد 
ای درنـگ ختم کـردم و در برابـر هـر آيـه $فاتحه تا آخر سه مرتبه نزد ابن عباس یگويد: «قرآن را از سورهمی /مجاهد 

 ،نازل فرموده است را  متعال چرا اين آيههللا دوست دارم بدانم که گويد: «می /. حسن6دم»پرسيآن کردم و از وی درباره 
  .7چه چيزی از من خواسته شده است؟» ،آن آيه باو 

و  سـنت و  در بـر دارد ست کـه تمـامی علـوم شـرعی همان چيزیمتعال گويد: «وقتی کتاب هللا می ی خود درباره /قرطبی
رسـاند کـه مین نتيجـه يـ مرا به ا ،به امين زمين نازل فرموده است را آن امين آسمان و  ،شود اج میاستخر هاآناز  فرض 
  .8را به آن مشغول شوم و زندگی خود را با آن تمام کنم»م عمر

  در فهم و بهره بردن از قرآن: هاآناساس برتری برتری مردم بر -4
ست از آنتر داشتنیبرای من از دوست  ،ِه تفکر و تدبِر در آن باشد قرآن که همرااز  گفته است: آموختن مقدار کمی    /آجری

 مسـألهبـر ايـن  نيـز مسـلمانانپيشـوايان . ظاهر قرآن و سنت و کالم بخوانم را بدون تدبر و تفکر زيادی از قرآن که آيات 
  .9داللت دارد»

آيه بر چه چيزی داللت دارد؛ هر چنـد کـه  ای عبور کند که بداند الفاظ آندرخور يک خواننده قرآن است که زمانی از آيه
شـود: در راهـی تر کند؛ بدين ترتيب است که فوايد بسـياری از ايـن کـار حاصـل مـیاين عمل، وقت قرائت او را طوالنی

دست آورد و ياری شود و بدين ترتيـب باشد، سپس سعی در تدبر قرآن دارد تا اجری بهکند که خواهان علم میحرکت می
سازد. قرائت اندک نه تنها ضرری به انگار و بدون تدبر وجود دارد، خود را پاک میعيبی که قاريان سهل از نکوهش و

گزينـد، چـه حـالی را برمی و صـحابه ای مانند رسـول هللای حسنههبرد؛ وقتی اسورساند، بلکه از آن بهره میوی نمی
   دارد؟
مالـک  .10هشت سال وقـت صـرف نمـود» ،بقرة یای يادگيری سورهبر $آورده است: «عبدهللا ابن عمر در موطأ /مالک

حيـوانی  ،ختم نمـود را آن گرفت و وقتی بقره را طی دوازده سال ياد  ی: «عمر سورهکند روايت می $بن نافع از ابن عمر
  .11را ذبح کرد»

م روز برای ما حديث روايت تما ،از پس آن ،نمود ای را برای ما قرائت میسوره $: «عبد هللا ابن عباسگويد میمسروق 
  .12د»نموتفسير می کرد و آن سوره رامی
شـايد از  .گيرنـد بر همديگر برتری دارند و از هم پيشی مـی ،آورند دست میهبه نسبت فهمی که از قرائت قرآن ب هاانانس

گويد: «انسان دارای حاالت می /االسالم ابن تيميةبرده نشود. شيخ  بهره  ،ر آنتدبر اندک د   اب  ،ای بزرگسوره و آيهقرائت 
اگـر . برای او بهتر باشـد  از انجام ناقص اعمال بزرگتر، کامل يک عمل کوچک،انجام بسا چهگوناگون و متفاوتی است، 

متعـال  ست که بقيـه صـفاِت هللامعادِل ثلث قرآن است، وقتی ]١اإلخالص: [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  یسوره گفته شود: ثواب 
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از قرائـت  ،هـای ديگـر همـراه بـا تـدبر و خشـوعشود و اگر اين کار صـورت نپـذيرد، خوانـدن سـورهنظر گرفته  نيز در
حتی اگر کالم عابد همراه بـا حضـور قلـب و توصـيِف معـانی بـرای  ؛بهتر است  ،همراه با غفلت و جهل اخالص  یسوره

باشـد. قرائت با جهل و غفلـت ايـن سـوره، بهتـر مـیقلبش اين باشد: سبحان هللا، والحمدهللا، وال اله اال هللا، و هللا اکبر، از 
  .1باشند»يکسان نمی ،و ساير مطالب قرآن هاآنمردم نيز در فهم 

  :متعال فهِم کتاِب هللا سویبهراهی  -5
  گوش دادن: الف: خوب 

 ]١٨لزمـر: ا[ چ ہ  ه  ه  ه  هچ فرمايد: میمتعال که هللا  گونههمان ؛شود بهتر گوش دادن باعث بهتر فهميدن می
 چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  چ : فرمايــد نيــز میکننــد) و هــا تبعيــت مــیشــنوند و از بهتــرين آنســخن[ان] را مــیکه (کســانی

شود به آن گوش فرا دهيد و ساکت بمانيد بلکه مورد رحمت قرار بگيريـد)؛ وقتی قرآن قرائت می( ]٢٠٤األعراف:[
: از آداب شنيدِن قرآن، آرام گرفتن جوارح، کوتاه گويد میرساند. وهب بن منبه  ی، فهمی به ما ممتعال  «زيرا از طرف هللا

، گــوش فــرادادن و باشــد؛ ايــن همــانعمــل کــردن بــه آن مــیدر  و همــت  کــردن نگــاه، دقــت در شــنيدن، و حضــور قلــب،
، بشـود و شـنود ه مـیچـ متوجه آن شتا قلبکند میرا کم  شحرکت جوارح دارد، شنوندهدوست میمتعال که هللا  ست تفکری

در واقع خود را  نمايد؛مین را نيز درگير کاری شنشود و عقل ،بيند متوجه چيزی که می شکند تا قلبمی  نگاه خود را کوتاه
 ،است  فهميده چهآندارد که بفهمد و به شنود. خود را بر آن میاز [قرآن] میکه کند جز آن چيزی مشغول هيچ کاری نمی

  .2»گسترشسپس  ، سپس حفظ، سپس عمل،سپس فهميدن .شنيدن است  ،علمآغاز بن  عيينة گفته است: عمل کند. سفيان 
  ب: سعی در فهميدن:

بايـد از آن بـه آسـانی  نـامفهموم برخـورد،ای ای يا آيهيا جمله ميان اين کار، به لفظاگر کسی تصميم به تدبر گرفت و در 
 ای ديگر،آيه باکه   اين فهم بايد از طريق علم باشد   ؛بفهمد را  يی آنو راهنمادرک کرده و ارشاد ش را يامعن  کهايننگذرد تا  
معنـِی مطلبـی بـر وی پوشـيده  ،ی اوِل قرائـت اگر در دفعهکه طوریبه  ؛شود میو يا با تأمل و نگريستن حاصل يا حديث 

از اهل علم و يا رجـوع بـه پرسش با تواند دست پيدا کند؛ همچنين می شبه محتوای معاني ،با تکرار و بررسی دقيق ،ماند 
گمان در (بی ] ٣٧ق:[ چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ فرمايد: اين امر را تحقق بخشد. هللا تعالی می ،تفاسير

 /که گواِه [حقانيت وحی] باشد [به آن] گوش بسپارد، پندی است)، زجاجکه قلبی دارد و در حالیاين [موضوع] برای کسی
  .3شرف بخشيده است» ،وادار کردن آن به فهميدنش، با به قلب کسی کهيعنی گفته است: «باره ايندر 

، خردمندی و چه با زبان حال و يا زبان سر  ،هامطرح کردن سواالت و خواسته  کوشش،  ،معانی آيات   با  جز اين نيست که
گمـان در [حکايـت] (بـی ]٧يوسف: [ چڍ  ڌ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ فرمايـد: مـی تعالیسبحانه هللا  شود.دانايی حاصل می

گفته است: «آياتی است برای تمامی باره در اين /سعدیهايی وجود دارد). کنندگان عبرت يوسف و برادرانش برای پرسش
 ،برند کنند؛ آنان کسانی هستند که از آيات و پندها بهره میمی  درخواست حقيقت   ،و يا با زبان سر  يا با زبان حالکه  کسانی
  .4» های روشنداستان ها و نشانهو نه از  ،برند ای مینه از آيات بهره ،گردانند روی بر میکه کسانیولی 

  ج: درست کردن نيت:
ها برای رسيدن بـه هـدفی اسـت از بزرگترين راه ،و طلب هدايت و خير از آن معانی قرآن از طريق برای دانستن،تالش 

راه حق  ،برای طلب هدايت در قرآن تدبر کند که کسیگفته است: « /شيخ االسالم ابن تيميةدنبال آن است. هکه خود قرآن ب
سـبحانه بـه کتـاِب هللا  ،دوسـت دارد متعال هللا  چهآناساس چه کسی با نيتی صادقانه و بران. «چن5شود»بر وی روشن می

 شفهمانـد و در قلـببـه او مـی مطالـب را ،رد چنان که خود دوسـت داآنمتعال  هللا ،گوش فرا دهد  تعالی و سنت پيامبرش
  .6دهد»نوری قرار می

  کند:آسان می ،طالب تدبر است که کسیهللا تعالی راه را برای  -د 
(و همانا قـرآن را بـرای يـادآوری آسـان سـاختيم  ]١٧القمر: [ چٹ  ۀ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹچ  فرمايد:میتعاليسبحانه هللا 

يـاری خواهـد  ،ه باشـد تگويد: «اگر طالب علمی وجـود داشـ می دربارهدر اين /مطر الوراق پس آيا پندپذيری وجود دارد)،
  .7شد»

آسان کرديم؛ زيرا  ،و معانيش را برای فهم و آگاهی  برای حفظ و ادا کردنرا ش  گويد: «الفاظدر مورد اين آيه می  /سعدی
حفـظ و تفسـير  ،؛ بـه همـين سـبب را داراسـت فسـير ترين تترين معانی و روشندرست از لحاظ لفظ زيباترين کالم است و 
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 ،رود دنبال آن مـیهمان علم سودمندی که وقتی بنده بهترين علوم است، و نيز با شکوهترين و باارزشترين قرآن از آسان
و  سـتندانبنـدگانش را بـه (پس آيـا پندپـذيری وجـود دارد)  چٹ  ٹ  ۀچ با اين کالم خود متعال رو هللا ايندهد؛ از ياريش می

  .1دهد»دعوت می ،[توسط آيات قرآن]يادآوری
  : متعال گردانی از فهميدن کتاب هللامذمت روی -6

(اين قوم را چه شـده اسـت کـه در  ]٧٨النساء: [ چ                ي  ي    ی  چ فرمايد: هللا سبحانه و تعالی می
و  ،انـد و اين آيات به تدبر در قرآن امر کـرده ]٨٢النساء: [چ  چ  چ  چچ و فرموده است:  )،پی فهم سخنی نيستند 

 اوقتـی انـواع دوری از قـرآن ر /. ابـن قـيم2انـد گردانی از آن و فهميدن معانی محکم و الفاظ رسای آن نهی کـردهاز روی
-فهميدن و شناخت منظـور گوينـده [کـه همـان هللا تعـالی اسـت] مـی ،گويد: «نوع چهارم: دوری از تدبرمی ،شمارد میبر

  .3باشد»
کـه  عجيـب اسـت م گفتـه اسـت: « بـراي ،شـود باعث عدم تدبر و شور و شوق قلـب مـیکه  درباره جهل به معانی، /طبری

  .4نداند و در عين حال از آن لذت ببرد» راآنتأويل  ،شخصی قرآن بخواند 
تعجـب  کنـد،عمـل انی بـدان دارد در آن تدبر کند و از روی نـاد فهمد و قصد ی قرآن را نمیامعنکه کسیاز حال  /قرطبی

را متعـال مقصـود هللا  ،گويد: «شايسته است که احکام قرآن را بياموزد می در دست دارد،قرآن که کسیه و در مورد نمود 
چـه آنو بـه  فايـده بـرده ،کنـد قرائت مـی چهآندر نتيجه از را بداند؛  گشته است  که بر وی فرض  چهآناز آن بفهمد و هر 

تر از ايـن وجـود دارد آيا زشت  ؟شود به چيزی عمل شود که معنای آن قابل فهم نيست ؛ آيا مینمايد می کند عملتالوت می
 مگـر نـدارد نظيـر ايـن شـخص  ؟ندانـد را آن سـوال شـود و او [جـواب] ،که او در حال تالوت آن است  که از مسائل فقهی

  .5باشد»آسمانی  هایب اکت شاالغی که بار
را صـرف زيـاد کـردن ش عمـری کـه در اختيـار ،معنی حفظ کنـد يادگيری قرآن را بدون  ،تباهرس فهم اشتوقتی کسی از 

 هـاآنبـرای وی  .انـد : افرادی کتاب هللا تعالی را حفظ کـردهنوشتند  خطاب بنمحفوظاتش کرده است؛ از عراق برای عمر
يک  .زياد شدند  ،طالب قرآن بودند که نیکسابعد از مدتی  .حقوق ماهيامه مشخصی از بيت المال داده شود   هاآننوشت: به  

قـرآن  سـویبـه را بشناسـند،ديـن  کـهاينترسم قبل از اند. عمر گفت: میقرآن را حفظ کرده ،هفتصد مرد  بعد نوشتند:سال 
 ،بَر غير از تأويل واقعی آن راآنمالک گفته است: ترس داشت که د.  ها ندهيآنديگر هيچ حقوقی از بيت المال به    ؛بشتابند 

  .6تأويل کنند 
«اين وضع قاريان  گويد:ايراد گرفته و می  ،کند قرائت میرا قرآن    بدون يادگيری اصول مهم علمیکه  کسیاز    /طرطوشی

کنند، ادا میش را کنند، و به بهترين شکل حروفکسانی هستند که قرآن را صدبار بازگو می هاآن؛ در بين  7اين زمان است 
توانند استخراج جوابی نمی ،تی اگر از شکل حقيقی وضو سؤال شود باشند، حد به احکام آن میترين افراجاهلکه در حالی

 بيـنم.او گفت: اين عمل را شايسـته نمـی .سؤال کردند  ،ای که قرآن حفظ کرده بود هفت ساله راز مالک در مورد پس. کنند 
 ،کراهـت در سـرعت بخشـيدن بـه حفـظ قـرآنهمان چيزی است که از صحابه به اثبات رسيده است:  ،د ویييعلت عدم تأ

رسد که فقهـا کـم و قاريـان زيـاد باشد: زمانی میمی بدون فهم آن؛ يکی از اين موارد حديث مالک از عبدهللا ابن مسعود 
  .8»ش تباهشود و قوانينِ حروف قرآن محافظت می ،در آن [زمان] .هستند 

کـه ايـنو اين امر پابرجا بود تا  فقها اهِل قرآن و سنت بودند  ،مگويد: در زمان قديدر وصف قسمتی از آن می /ابن جوزی
ی اين . در نتيجهکنيمو به کتب معتبر حديث اعتماد می ن گفتند: برای ما فقط شناخت آياتی مربوط احکام کافی است متأخرا

داند؛ واضح نمیرا آن معنیآورد که ای را دليل میآيه ،برای اثبات حرفش هاآنشود که شخصی از ديده می ،انگاریسهل
استخراج   یمطلب  ،حال چگونه امکان دارد از چيزی که قابل شناخت نيست   ،شود فقه از قرآن و سنت استخراج میکه   است 

کتـب  آری!تا ياد گرفته شـوند؛  ،باشد و نياز به سفرهای طوالنی و مشقت زياد دارد دشوار می ،شود؟! شناخت اين مسائل
هرگـز  ،علت کسالت خود به 9ن، ولی متأخرااند صحيح از نادرست جدا شده اند و اسناد يافته تدوينسنن  اند وبندی شدهدسته

  .10زنند»علم الحديث نمی یدست به مطالعه

 
 . 825تيسير الکريم الرحمن ص  - 1
 . 1/529تفسير ابن کثير  نگا - 2
 . 156الفوائد ص  - 3
 .1، نقلی از مقدمه ناشر؛ تفسير طبری ص 18/63معجم األدباء لياقوت،  - 4
 . 1/21الجامع ألحکام القرآن  - 5
 . 98: کتاب البدع و الحوادث ص نگا - 6
 هـ وفات يافت. 530سال  طرطوشی در - 7
 . 98دع و الحوادث ص كتاب الب - 8
 هـ فوت کرد. 597در سال  /ابن جوزی - 9

 .115تلبيس ابليس ص  - 10
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-سوادی] میگرِد [بینداند مانند [شخص] کور و يا بيابان راآنقرآن بخواند و تفسير که کسیگفته است: « /سعيد بن جبير 
  . 1»باشد 
  رم: دقيق شدن در آيات:چها

تـر ست برای رسيدن به بخـش دوم و نزديـکيکم راهیدو قسم است: دقت در لفظ و دقت در معنا. بخش  بر اين موضوع
  .شدن به آن

 نمـودن يینيکو تالوت کـردن و زيبـا ،همان درست ادا کردن حروف اين : دقت در لفظ و ترتيل دادن به قرائت:يکمنوع  
  باشد:ائلی بدين شرح میو شامل مس تالوت است 

  شکل ترتيل و انگيزه داشتن نسبت به آن: -1
کـرد. ادا مـیرا آن کـامالً کشـيده صـورت بـهو گفـت: ا ؛سؤال شـد  در مورد قرائت پيامبر آمده است: «از انس /از قتادة

داد و بـه «الـرحمن» مـد مـیداد و به «بسـم هللا» مـد مـی ،د نمو الرحمن الرحيم» را قرائت میوقتی «بسم هللا کهطوریبه
  .2»کشيد «الرحيم» را نيز می

نيـز قرائـت ايشـان را قرائتـی  &و نمازش سؤال کـرد. ام سـلمه ی قرائت رسول هللادرباره &يعلی بن َمملک از ام سلمة
  توصيف فرمود؛ و هللا أعلم. 3تفسيرگونه و حرف به حرف

(و قرآن را به    ]١٠٦اإلسراء: [  چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿچ   ی هللا متعال نيز همين باشد:شايد مقصود اين فرموده 
گفته است: «به آرامی و آهسته تا در معنای آن تـدبر  /را با درنگ بر مردم بخوانی) ابن جوزیتدريج فرو فرستاديم تا آن

ل و آهسـتگی و گويـد: «ترتيـل در قرائـت: تأمـ می ]4المزمل:[ چٿ  ٿ    ٿ  چ : یاين آيهدر مورد  /. بغوی4کنند»
قرائـت مکـن، بلکـه بـه آهسـتگی و بـا را گفته است: «با عجله، قرآن  /. قرطبی5باشد»بيان درست حروف و حرکات می

  .6بيانی همراه تدبر در معانی قرائت کن»
ز فرمـود کـه ای] «التين و الزيتون» را قرائـت مـیدر حالی [سوره ،در [نماز] عشاء شنيدم که رسول هللاگفت: « براء

  .7ام»نشنيده يیکسی چنين صدای زيبا
کـرد و بعـد از آن ای قرائـت مـیخواند و آيهو نماز شب میا .بودم $ابن عباس ی: «همسايهکند روايت می /صالح از ذئب 

 چـراداد. گفـتم: سـپس بـه قرائـت ادامـه مـی –ای بـود و آن زمـان طـوالنی –شـد ساکت می ،گويمای که به تو میاندازهبه
  .8در تأويل آن تفکر کند» تا؟ گفت: نهگواين
  آهنگ دادن به قرآن: -2

  .9آهنِگ [زيبا] به قرآن ندهد»که کسیفرموده است: «از ما نيست  رسول هللا
 ،10آهنگ زيبا ندادن به قرآن است» ،اند: معنی «لم يتغن»گفته جمهور علماگويد: «نووی در تفسير اين حديث شريف می

 ،11انـد»اجمـاع کـرده ،قـرآندر قرائـت بـر مسـتحب بـودِن صـوت زيبـا  ديگـران،تـابعين و  از سـلف و خلـف و «علما
آن  «طلب قرائت با صدای نيکو و با دقت به ،12باشد»«مستحب بودِن خواندن با ترتيل و تدبر در آن نيز مورد اجماع می

  .13اساس حديث صحيح مستحب است»گوش دادن نيز بر
  .14مستحب است» ،به قرآن گويد: «صوت نيکو دادنمی /شيرازی

 
 .87، 1/60تفسير طبری  - 1
 . 2/197؛ و النسائی 1456؛ و مانند آن نزد ابو داود 9/79بخاری  - 2
؛ ابن خزيمة 4001سن صحيح است؛ ابو داود ، و گفته است حديث ح2924؛ مانند آن ترمذی 2/181 نسائی - 3

؛ شيخ آلبــانی 2/463: جامع األصول نگا، و حاکم؛ 6/203؛ أحمد 181آن را صحيح دانسته است؛ دار قطنی 
ضعيف دانسته است، و در صفة الصالة گفتــه اســت: (قــراء مفســرة حرفــا  260آن را در ضعيف ابی داود 

 ؛ و ابو داود به سند صحيح.1/162، ابن مبارک در الزهد 124حرفا)، ص 
 . 82؛ و نگاه شود: أخالق حملة القرآن ص 5/70زاد المسير  - 4
 . 2/465شرح السنة  - 5
 . 19/37الجامع ألحکام القرآن  - 6
 . 835، 834؛ ابن ماجه 302، 4/298؛ أحمد  4/181؛ مسلم  1/194بخاری  - 7
 . 149مختصر قيام الليل از مروزی  - 8
؛ ابن ماجه 1476؛ أحمد  1470؛ ابو داود 792د؛ مسلم کند: آن را آشكار كنافه می؛ و اض7527بخاری  - 9

1337 . 
از صــوت و ؛ رياض الصالحين: باب زيبا کردن صوت برای قرآن، و طلب كردن قاريان 78التبيان ص  - 10

 .329گوش دادن به آن ص 
 . 6/80. در شرح مسلم 77التبيان ص  - 11
 . 3/396المجموع  - 12
 . 1/142ن فی علوم القرآن اإلتقا - 13
 . 2/419المهذب  - 14



 50

بلند و صدای با ا تداده شد  هگويد: به گروهی اجازمی »نيز در شرح حديث «ليس منا من لم يحّسن صوته بالقرآن  /قرطبی
-بهتر به آن گوش فرا می هاقلب گرفته و  بهتر در دل جای ،شود زيرا وقتی صوت نيکو می تالوت کنند؛قرآن را آهنگين 

تواند به آن آنجا که میتا د؟ گفت: نبايد چه ک نداشت،صوت نيکو کسی محمد! اگر مليکة گفت: ای ابومردی به ابن  ،1دهند 
؛ 4بـر وی چيـره گـردد  ،قـاریانـدوه  کـهطوریبـه ،3باشد نی به»: غمگين کردن آن میتغی «يا: معنگويند می 2زيبايی دهد 

را  کننـد: «رسـول هللاسـتناد مـی ،کند پدرش روايت میکه مطرف بن عبدهللا بن شخير از  چهآنبرای اثبات اين گفته به 
  .6باشد صدای رعد و جوشش ظرف آب می ،. أزيز5به جوشش افتاده بود  أزيزاش مانند ينهس ؛خواند نماز میکه ديدم 

ت همان زيبـا کـردن صـوت و انعکـاس دادن قرائـ  )،(التغنی به قرآن اند:گفته است: «ابن بطال گفت: برخی گفته /ابن قيم
گفـت:  بـه ابوموسـی عمر بـن خطـاب ؛ نظِر ابن مبارک و نضر بن شميل است  زيبا، لحنو  صداو نيز گفت: باشد. می

گفـت: ای  داد؛ عمـره صـدای خـود لحـن مـیبـ  ،ابـو موسـی نيـز در حـال قرائـت  ن، ما را متذکر شده است.پروردگارما
را اين کار را انجام دهد. عقبة بن عـامر نيکـوترين صـوت  ،تواند به قرائت قرآنش صوت زيبا دهد میکه کسی !ابوموسی

 عمر، سوره را برايش تالوت نمود او نيز  .کن قرائت به او گفت: فالن سوره را برای من  عمر داشت،در بين مردمان 
بن عبـاس اين قرآن از طرف پروردگار] نازل شده است. گفت: ا کردمقبل از اين فکر نمی انگار کهبه گريه افتاد و گفت: 

روا داشته و از عطاء بن ابی رياح نيز روايت شده است. گفت: عبـدالرحمن اسـود بـن يزيـد در مـاه را آن و ابن مسعود 
و  قرآن را با لحـن هاآنکند: گشت. طحاوی از ابوحنيفه و يارانش ياد میدنبال صوت نيکو میهبين مساجد ب ، دررمضان

الحکم گفته است: پدرم و شافعی و يوسف بن عمـر کـه قـرآن را بـا لحـن گـوش دادند. محمد بن عبد گوش می صدای نيکو
  را برگزيده بود. همين نظرکردند. ابن جرير طبری نيز می

باعـث  ،دهـد شـنيدن و دقـت در آن سـوق مـی بـهو  گفتند: صوت زيبا و قرائت آهنگين، سسـب نفـوذ قـرآن در درون شـده
کمـک کـرده و بـه ماننـد قـرار دادن  ؛ اين کار بـه اهـداف قـرآنشود میقلب در  ناگرفتن مع به شنيدن لفظ و قرار تحريک

در بر اگر  ،پذيرد صورت نمی يیکالم از موقعيت خود خارج نشده و بين شنونده و فهمش جدا  مريض،  یشيرينی در دارو
 راآنافتد و معنـای می يیشنونده و فهم او جداهای خود خارج شده و بين از موقعيت  کلمات ی حروف زيادی باشد، گيرنده

  : آهنگ دادن و صوت نيکو به دو شکل است:کهخالصه اين ».«؛ هر چند که حقيقت بر خالف اين است کند درک نمی
آيد و نياز به تمرين و آموزش ندارد؛ آهنگ دادن و لحن دادن، بـدين دست میباشد و بدون زحمت بهشکل يکم: فطری می

 به پيامبر کند، ابوموسی اشعریت شخص به اين زيبايی و نيکو ساختن کمک میشکل جايز و روا بوده و ذات و طبيع

 
اند: ابوحنيفة و يارانش، شافعی، ابن مبارک، نضــر بـن شــميل و کسانی که اين قول ر قبول کرده - 1

 ابی جعفر، ابی الحسن ابن بطال، قاضی ابی بکر ابن العربی و غيره.
د هللا بــن ابـی گفت: عبيمليکه میکند: (شنيدم که ابی ابو داود از عبدالجبار بن الورد روايت می - 2

گفت: شنيدم که  رســول گفت: ابولبابة از کنار ما گذشت و ما دنبالش رفتيم و شنيديم که میيزيد می
فرمود: «کسی که هنگام تالوت قرآن، لحن زيبا به صدايش ندهد از ما نيست». گفت: بــه ابــن ابــی  هللا

..)، ابن حجر آن را از وی بــا اســناد صــحيح آورده ای.مليکة گفتم: ای ابا محمد آيا کسی را ديده
، چــاپ بيــت 1471باشد. ســنن ابــی داود شــماره گفته است: حسن صحيح می /؛ و آلبانی9/72است. الفتح 

 األفکار.
خوانــد آن را به شکل مرفوع آمده است: (بهترين مردم کسی است که وقتی قــرآن مــی $از ابن عباس - 3

 &؛ و در روايتی از عايشة4/19حلية ؛ از او ابو نعيم در ال3/101/1بير ، طبرانی در الکغمگين کند)
يافتم) ؛ تخــرج آن از خواند او را باخشية در حضور هللا میچه قرآن می: (چنانآمده است ل مرفوعکبه ش

از تخريج آلبانی در صحيحش، آن را صحيح دانسته و لفظ آخــر  با تلخيص؛ 2/471؛ دارمی 2/58اصبهانی 
. 37و الزهد از ابن مبارک ص  1/676. و صحيح الجامع 4/111، 1583: الصحيحة نگاجيح داده است. را تر

 .79: تخريج الحديث فی حاشية أخالق حملة القرآن ص نگا. و 1339: ابن ماجه شماره نگاو 
ن باشــد؛ و ابــ سوی آن جماعت رفت که از آنها ابن حبان البســتی مــیهکند که او بذکر می /قرطبی - 4

 .2/299باشد، آداب الشرعية از آنها الليث بن سعد میاست:  مفلح ذکر کرده
؛ ابــن خزيمــة آن را صــحيح 3/13؛ نســائی 26، 4/25؛ أحمــد 315؛ ترمذی در الشــمائل904ابو داود  - 5

صحيح دانسته اســت؛ و را آن 276؛ و حاکم؛ و آلبانی در (مختصر الشمائل) 522دانسته اشت؛ ابن حبان 
-؛ و گفته است اسناد آن قوی می3/245در تحقيق (شرح السنة) : تخريج ارنأؤوط نگاو  ؛839ود ابو دا
 باشد.

اين اختالف در معنای حاصل شده در مورد کســی روی  گفته است: /سپس 1/11بأيجاز از الجامع ألحکام  - 6
کنــد، پــس اگـر مــی قرآن را بر زبان جاریو فقط الفاظ و اصوات فهمد دهد که معنای قرآن را نمیمی

و معنا را درک نکند اين کــار حــرام اســت، همچنانکــه شخصی فقط به زيبايی قرائت قرآن اهميت دهد 
خوانند و پول جايزه دهند نزد پادشاهان و مردگان قرآن میقاريان سرزمين مصر اين کار را انجام می

 –برود و با اين کارشان کتاب هللا شود ثواب و پاداش اعمالشان از بين ، که اين کار باعث میگيرندمی
؛ 297: اآلداب الشــرعية از ابــن مفلــح ص نگــاتفصــيل بيشــتر و  دهند؛ برای شرحرا تغيير می – قرآن

؛ و کتاب البدع و الحوادث از طرطوشی 1/452؛ زاد المعاد فی هدی خير العباد 79التبيان از نووی ص 
  .15/249. و الجامع ألحکام القرآن 96ص 
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گونه عمل کـرده و ، سلف نيز همين1آراستم»را میدهی، برای تو به زيباترين شکل آندانستم که گوش میگفت: «اگر می
باشد و همـان صـوتی اسـت کـه می دادند، اين زيبا کردن صوت به شکلی پسنديده و قابل تمجيد همين گونه گوش فرا میبه

  .شود،باعث تأثير گرفتن اطرافيان و شنوندگان می
 دارد و قابـل آمـوزش اسـت،های ابتکاری های غنا که هارمونی و وزنمانند آهنگ ؛باشد ی هنرها مینوع دوم: مانند بقيه

دنـد و از قرائـت بـه ايـن روش نيـز کرو نکوهشش می دانستند میعيب را آن هت داشته واسلف از اين روش کر ،باشد می
  کردند.منع می

هايی که دارای لحن ،از قرائت با لحن موسيقی بيزار بودند  هاآنقطع  طوربهداند که می ،سلف آگاه باشد  احوالبه که کسی
 خـود را تـالوت صـوت آنـان . متعال پيشـه داشـتند هللا چون تقوای های هماهنگ و حرکات موزون حساب شده باشد؛ وزن

-هـای موسـيقی مـیهايی که بر اساس دستگاهبا لحنی سوای اين [لحن شکلی تأثيرگذار ونيکو کرده و با آهنگ دادن و به 
باشد و شرع هم با وجود نياز شديد کردند. اين لحنی نشأت گرفته از طبيعت و فطرت ذاتی میقرائت می ،باشد] و با شوق

و کسی را کـه [قـرآن] بـرای وی  ،باشد می سوی آنکه راهنما و محرکی بهبه آن، از آن نهی کرده است، بل سرشت انسان
  .2باشد میمتعال کند که در حال شنيدن [سخن] هللا آگاه می ،شود قرائت می
موزون اسـت؛ نـاميل به شنيدن قرائت موزون بيشـتر از [قرائـت]  ،که برای اشخاص  نيست گفته است: «شکی  /ابن حجر

 ،قرآن ی مجاز بودن لحن در قرائت درباره ،گذارد. در بين سلفت قلب و جاری شدن اشک میتأثيری بر رقّ   ،زيرا آهنگ
ها] اختالفی وجود نداشته اما در نيکو کردن صوت و برتری دادن صوت نيکو بر ديگر [صوت  ؛اختالف نظر وجود دارد 

  .3است»
  عجله: بدونو  قرائت آهسته  -3

 بـار بـه پيـامبرهر سال قرآن را يک ،السالمقرآن اين است که: جبرئيل عليه قرائت  دراز داليل رعايت تأنی و آهستگی 
ی رمضـان هـادر روايت آمده است: «در تمام شب  ،4د شدوبار قرآن بر وی عرضه  ؛ ولی در سال وفات،مود نعرضه می

-به تعـداد شـب  ،ه بود قرآنی را که در طول سال نازل شد  شايد پيامبرگفته است: « /ابن حجر ؛5»آموخت به او قرآن می
  .6فرمود»و در هر شب قسمتی که مربوط به آن شب بود را قرائت می فرمود های ماه رمضان تقسيم می

طـول  ، به شکلی که بيشـتر از حـد معمـولفرمود ای را به شکل ترتيل قرائت میسوره گفت: «پيامبر& حفصهمادرمان 
  .7کشيد»می

 گفـت: قسـمت  وقتـی ابـن سـنانکـه طـوریبـه هيک بن سنان را نکوهش کرد؛توسط ن سرعت دادن به قرائت  سعود ابن م
ايم و من گفت: بيهوده بوده است، مانند بيهوده بودن شعر! ما قرائت را شنيده را شب گذسته قرائت کردم؛ عبدهللا 8مفصل
  .10باشم»فرمود حفظ میقرائت می که پيامبررا  9قرآنی

با ترتيـل  ،عبدهللا به او گفت: «پدر و مادرم فدايت شوند  ،قرائت کرد  ی ابن مسعود برارا با صدای نيکويی، علقمه قرآن 
  کن که زينت قرآن است». قرائت 

بقره را [در   یبقره و آل عمران و ديگری سوره  هایيکی سوره برتری دو مردی پرسيدند که ی درباره / از مجاهد 
  ی سوره که کسیگفت: « وی ،به يک اندازه بود  شانجلوس نمازشان] قرائت کردند و [زمان] قرائت و رکوع و سجود و

 
، و گفته است: ابو يعلی آن را روايت کرده است و در اسناد آن خالد بن 7/170ی در المجمع هيثم - 1

و ابن سعد از حديث انس که سندش بر شــرط نافع اشعری وجود دارد که ضعيف است؛ و حافظ گفته است: (
ايش را صــد خواند، زنان پيامبرمی کند که ابوموسی شبی بيدار شد و نمازمسلم است، چنين روايت می

شنيدند، ابوموسی خوش صدا بود، زنان بيدار شدند و گوش دادند؛ زمانی کــه صــبح شــد بــه ابوموســی 
خواندم )، الفتح  دهند خيلی زيباتر میدانستم آنها گوش میجريان شب گذشته گفته شد؛ و گفت: اگر می

 .1/484. نقلی از تحقيق زاد المعاد 9/81
 . 9/72: الفتح نگا؛ 493-1/486زاد المعاد فی هدی خير العباد  - 2
 ی قرائت را اضافه کردم.. برای توضح کلمه9/72الفتح  - 3
پيامبر پنهانی به من گفت: کــه جبرئيــل هــر ســال آورده است: (ذ&در روايتی که بخاری از فاطمه - 4

زديک کنم به خاطر نکند و امسال دو بار با من بازخوانی کرد، و فکر میقرآن را با من بازخوانی می
قــرآن را  پيامبر( $عباس، و در روايت ابن6285، 3623)، بخاری شدن زمان مرگم اين کار را کرده است

، کــرد)عرضــه مــی :قرآن را بر پيامبر؛ و در روايت ابو هريره4997ی ) بخارکردبر جبرئيل عرضه می
قــرآن را  –و جبرئيل  رپيامب -(معارضة: رابطه و عمل دو طرفه، يعنی هر دو  /، ابن حجر4998بخاری 

 .9/43شنيدند)، الفتح خواندند و میبرای همديگر می
 . 2307؛ مسلم 4/99بخاری  - 5
 . 9/45الفتح  - 6
 . 285؛ مالک  1350؛ دارمی 1658؛ نسائی 373؛ الترمذی 373مسلم  - 7
 باشد.ی حجرات تا آخر قرآن میمفصل: از سوره - 8
 ه شود.(مترجم)قسمتی از قرآن که در نماز خواند - 9

، و تعليق فؤاد زملــی 9/89: الفتح نگا، 1/380؛ أحمد 1396؛ ابو داود 822؛ مسلم 5043، 775بخاری  - 10
 .19بر کتاب: (أخالق حملة القرآن) ص 
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(قرآن   ]١٠٦اإلسراء: [ چٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ٺچ : نمود !  سپس [اين آيه] را قرائت ، بهتر است بقره را قرائت کرد 
:  در روايتی ديگر آمده است  .1وار فروفرستاديم» معجزه را با درنگ بر مردم بخوانی و تا آن  فرو فرستاديم تدريج را به 

  .2باشد» نسبت به وی می   هاآن ترين عاقل   متعال، افراد نزد هللا ترينداشتنی «دوست 
  زمان ختم قرآن: -4

بـه مـن  رسـول هللا ،در پس اين اعمال ،خواندمگرفتم و هر شب قرآن میگفت: تمام سال را روزه می $عبدهللا بن عمرو
 !رسول هللاه ای لخوانی؟! گفتم: بگيری و هر شب قرآن میمی  خواهی به تو بگويم که تمام سال را روزهفرمود: «آيا می

فرمود:  سپس رسول هللا –روزه گرفتن [در تمام سال] به او توضيح داد   یسپس درباره  –و از آن نيتی جز خير ندارم»  
 هـر بيسـت روزطاقت من بيشـتر از ايـن اسـت. فرمـود: در  !هللا رسولختم کن. گفتم: ای  بار«قرآن را در هر ماه يک

 !ی پيـامبر هللاخـتم کـن. گفـتم: را آن بيشتر از آن است. فرمود: در هر ده روز مقدرت !ختم کن. گفتم: ای نبی هللارا آن
آمـده  . در روايتـی از وی4و از اين فراتر نرو» 3ختم کنرا آن توان من بيشتر از اين است. فرمود: در هر هفت [روز]

  .5ختم کن»را آن ول فرمود: «در هر چهل روزابار  است که رسول هللا
دوست نداريم که مردی چهل روز را پشت سـر بگـذارد  ،گفته است: «با توجه به اين حديث  /رو اسحاق بن ابراهيماز اين

  .6و قرآن را در آن ختم نکند»
  .7قرآن را در کمتر از سه روز ختم نفرمود» رسول هللا  کند کهروايت می &از عايشه

  .8باشد» هتمام قرآن را در يک شب قرائت کرد  ين گفت: «سراغ نداريم که نبی هللاهمچن
 کارِ گويد: «اين در مورد ختم قرآن در هفت روز می ،دارد ی زمان ختم قرآن بيان میعادت سلف را درباره  ،/وقتی نووی

  .9بيشتر سلف بوده است»
. 10بـوده اسـت»ديگـران بيشتر صحابه و کاِر اين  .باشد راه می باره  گفته است: «اين راه وسط و بهتريندر اين /سيوطی

  .11شود»متوجه آن نمی ،قرآن را ختم کند  که در کمتر از سه روزکسیفرمود: « پيامبرگفته است:  $عبد هللا بن عمر
ولـی  ؛شـود  قرآن در کمتـر از سـه روز نبايـد قرائـت  ،اند: «با توجه به حديث گفته است: بعضی از اهل علم گفته /ترمذی

  .13»است ر تنزد اهل علم پسنديدهدر و ترتيل ؛ 12اند افراد ديگری اين کار را جايز دانسته

 
؛ و  65: التبيان ص نگاآن را تخريج کرده است؛  83آجری در اخالق حملة القرآن در آخر کتابش ص  - 1

 . 9/89الفتح 
 .19/37؛ و الجامع ألحکام القرآن 132يام الليل از مروزی مختصر ق - 2
پرسيدم چگونــه  درباره راه ختم قرآن در هفت روز گفته است: «از اصحاب پيامبر أوس بن حذيفة - 3

گفتند: سه [سوره]، و پنج و هفت و نه و يازده و سيزده و قسمت مفصــل» ابـو  قرآن را تقسيم کنيم؟
؛ و در سند آن عثمان بن عبدهللا بن أوس وجــود دارد کــه حــافظ در التقريــب 1345؛ ابن ماجه 1393داود 

يِن اســت. و ذهبــی در   گفته است: قابل قبول است اگر از سندهای ديگرش تبعيت شــود وگرنــه ســندش لــِ
: تخــريج نگــا؛ 1/18الميزان گفته است: محله الصدق. نقلی از تخريج الوادعی بر تفسير ابــن کثيــر 

خواندند و در روز . و معنی حديث اين است که در روز اول سه سوره می2/457مع األصول األرنأؤوط بر جا
 دوم پنج سوره و به همين ترتيب.

؛ نســائی 1388؛ ابــو داود 189، 2/165، و اين لفظ برای اوست؛ احمد 1159؛ مسلم 5052، 1974بخاری  - 4
ود: آن را در پنج روز ختم کــن. گفــتم: ؛ و در آن آمده است، (فرم3116؛ ترمذی 1346؛ ابن ماجه 2390

اســت: حــديث حســن صــحيح طاقت من بيشتر از آن است، فرمود: رخصتی از طرف من نداری)، ترمذی گفته 
 .195، 2/188آن نزد أحمد  باشد، وغريب می

؛ و آلبــانی گفتــه اســت: 2/158؛ أحمــد 1395، و گفته است: حديث حسن غريب؛ ابو داود 3117ترمذی  - 5
: تخريج آن در السلســلة نگاباشد؛ و در اکثر طرق حديث لفظ چهل روز نيامده است. آن حسن میاسناد 

 .1513، 1512، شماره 4/17الصحيحة 
 آن را ىر سننش آورده است. 3116ترمذی بعد از حديث شماره  - 6
، و 2466 ؛ و آلبانی آن را ذکر کرده است در السلسلة الصحيحة شــماره1/376ابن سعد در الطبقات  - 7

بر عبدهللا بن عمرو؛ و حديث  ولی شهادتی است بر حديث نهی وی ،در مورد اسناد سعد گفته است: (ضعيف
فهمد). و آن را حجت دانسته است در صفة الصــالة کسی که قرآن را در سه روز کمتر بخواند آن را نمی

 .4866؛ و در صحيح الجامع شماره 120النبی 
 . 1342بو داود ؛ و ا746مسلم شماره  - 8
 . 45؛ و مانند آن در التبيان ص 85األذکار ص  - 9

 . 1/137اآلتقان  - 10
، 1390؛ ابو داود 1347باشد؛ ابن ماجه ؛ و گفته است حديث حسن صحيح می3120؛ الترمذی 2/195أحمد  - 11

ابــو  ، و آلبــانی در صــحيح46؛ و نووی آن را در التبيان صحيح دانسته اســت ص 2295؛ و طيالسی 1394
 .4866و در صحيح الجامع  1513؛ و در الصحيحة شماره 1257داود 

کند كه قرآن را شبي يك بار و از او روايت می /ست با تعليق از فعل وکيع بن جراحگفته ا /ذهبی - 12
وکيع راضی باشد و مثل وکيع  زتر است پس خداوند اکرد: (دين آسان است و تبعيت از سنت اولییختم م

 .7/39/2د؟!)، سير أعالم النبالء وجود ندار
 آورده است. 3116ترمذی آن را در پس حديث شماره  - 13
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در نکات باريک و  فکرو ت که دقت کسیگردد؛ افراد بر می خود آن به  گويد: «انتخاب زمانی ختم قرآن میدرباره  /نووی
بـه که کسـیدسـت آورد؛ هکمال فهم را بـ  ،کند قرائت می چهآنکوتاه کند تا از  را شتقرائ بايد  ،سخت است  شبراي ،معارف

ای کوتاه کند تا خللی به اندازهبه بايد قرائت خود را ،ن مشغول است انادين و مصلحت مسلم  مسائل مهمنشر علم و يا ديگر  
دچـار سسـتی که طوریدر حد امکان زياد کند؛ به بايد قرائت خود راشخص  صورت،در غير ايناهداف وی وارد نشود؛ 

همان حديث صحيح ش دليل ؛کراهت داشتند را در يک روز و يا يک شب  ختم قرآن پيشينيان، گويی نگردد.و کسلی و ياوه
  .1باشد»می $عمروبنعبدهللا

 بـه همـين بهتـرين قرائـت  ،کردند سلف قرآن را ماهانه و همراه با تدبر و نشر علم ختم میبرخی از گويد: «می /ابن قدامة
گفته اسـت: «اگـر بقـره و آل  $مانع ترتيل و فهم نشود. ابن عباسو  های مهم منع نکند هست که: انسان را از مشغلشکل ا

  .2تر است»قرآن به شکل هذرمة دوست داشتنی برای من از قرائت کل ،کنم شکل ترتيل و با تدبر قرائت  عمران را به
عبـدهللا گفـت: اگـر  خـوانم،میو در سـه روز قـرآن را  ع است گفتم: «قرائت من سري $ابو حمزه گفته است: به ابن عباس

  .3تر است»داشتنیدوست  مبراي ،گويیمیکه ی از ترتيل ،بقره را در شبی با تدبر بخوانم
ت  ،در روايتی ديگر گفت: «اگر اهل عمل هستی ت را آن قرائتی داشته بـاش تـا گوشـَ . در 4»را درک کنـد آن بشـوند و قلبـَ

بهتـر  مبـاالت،انگار و بیسهل از نماز در تمامی شب همراه با قلب  ،«دو رکعِت کوتاه همراه با تفکرروايتی ديگر گفت: 
  .5است»

  بخش دوم: دقت در معانی
رده و از آن اعتبار کدر آن تأمل که طوریبه ،باشد دقت قاری در معانی و افتراق از آن به ديگر چيزها میمنظور از آن،  

هدف نهايی از خوب گوش دادن و خوب تالوت کردن و ترتيل دادن به قرآن و زيبا کردن لحن بگيرد؛ در واقع اين همان 
  :عبارتند ازمسائلی وجود دارد که باره در اين باشد.در آن می

  باشد:بر معانی و انگيزه داشتن به آن می توقفروش دقت و  -1
خواندم، ابتدا نماز می است: « در شبی همراه پيامبر باره وجود دارد، اين روايت خذيفة بن يماناز شواهدی که در اين

ای که در آن تسبيح وجود آهستگی قرائت نمود. هرگاه به آيهعمران را را شروع و بهی بقره، سپس نساء و سپس آلسوره
ه مسـائلی فرمـود، وقتـی بـ خواست مـیآمد، درنمود، وقتی درخواستی [مانند بهشت] به ميان میرسيد، تسبيح میداشت می

  .6ها] به رکوع رفت»ی اينجست، بعد از [همهرسيد، پناه میمثِل جهنم می
ای که در از آيه ،ی بقره را قرائت فرمود سوره  ،خواندمنماز می  ه است: «در شبی همراه پيامبرنيز گفت عوف بن مالک

ايستاد  کهآن جزبهی عذابی نگذشت يهاز آ ،خواست [رحمت] نمود که ايستاد و درآننگذشت مگر  ،آن رحمت وجود داشت 
گفت: سبحان ذی الجبروت و الملکوت و الکبرياء و در رکوع ماند و در رکوعش می  ،ی قيامشسپس به اندازه  ؛و پناه برد 

سپس  ،سپس ايستاد و آل عمران را قرائت فرمود  ،سپس به سجده رفت و در سجودش مانند همان [ذکر] را گفت  ،7العظمة
  .8»خواند ی قبلی میبه ترتيب و پشت سر سوره هر سوره را

کنـد: مخراق روايت می نيز تمام کردن قرائت قرآن در يک شب را مذمت کرده است؛ احمد از مسلم بن &عايشهمادرمان 
-یدو يا سه بار ختم م ،قرآن را در يک شب  هاآنکه هر کدام از  شناسممی«به عايشه گفتم: ای ام المؤمنين! مردمانی را 

ی بقـره و خواند که [فقط] سورهتمام شب را طوری نماز می کند. گفت: قرائت کردند ولی ديگر قرائت نکنند؛ رسول هللا
دعـا کـرده و از  کـهآن جـزبهکند کاری نمی ،رسد می ی مژدهکند [ولی] وقتی به آيهمی آل عمران و نساء را در آن قرائت 

  .9برد»پناه می به هللا دعا کرده و از آن  ،رسد میعذاب که ی ، و به آيهفرمايد طلب میرا آن هللا
کنـد، ايـن حـديث از بزرگترين مسائلی که مسلمان را بيدار کرده و اهميت دقت و ايستادن در آيات را بـرای وی بيـان مـی

ام ام به دو نيم تقسيم کردهفرموده است: نماز را بين خودم و بنده فرمود: «هللاشنيدم که  است: از رسول هللا ابوهريره
 هللا ]٢الفاتحة:[ چپ  پ  پ  پ  چ گويـد: دهم. وقتی [بنده] مـیچه را] درخواست کند، قرار میام [آنو برای بنده

ام مـرا فرمايـد: بنـدهمی هللا ]٣الفاتحة: [ چڀ  ڀ  چ گويد: ام مرا ستايش و سپاس کرد. وقتی میفرمايد: بندهمی
و در  –ام مرا به بزرگواری ياد کـرد فرمايد: بندهمی هللا ]٤الفاتحة: [ چٺ  ٺ    ٺ  چ گويد: یثنا کرد. وقتی م

 
 . 86؛ و األذکار ص 46فی آداب حملة القرآن ص التبيان  - 1
 . 68-67مختصر منهاج القاصدين، ص  - 2
 . 149ل ؛ مختصر قيام اللي9/89؛ الفتح 82؛ أخالق حملة القرآن ص 46فضائل القرآن از ابن کثير ص  - 3
 کند. ذکر می 9/89ابن حجر آن را الفتح  - 4
 . 149مختصر قيم الليل از مروزی  - 5
 .897؛ ابن ماجه 262؛ ترمذی 871؛ ابو داود 1633؛ نسائی 1764مسلم  - 6
 باشد.پاک است کسی که صاحبِ قدرت و پادشاهی و بزرگی و عظمت می - 7
صحيح دانسته است؛ و آلبانی در صحيح ابی داود  4/67؛ نووی آن را در المجموع 873ابو داود  - 8

817 .  
 . 119، 6/92احمد  - 9
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 هللا ]٥الفاتحة: [ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ گويد: . وقتی می-ام امرش را به من واگذاشت فرمايد: بندهای ديگر میمرتبه
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ گويد: باشد. وقتی میستجابت درخواست وی میام اباشد و برای بندهام میفرمايد: اين بين من و بندهمی

ی چه را که بندهباشد، آنی من میفرمايد: اين برای بندهمی  هللا  ]٧ - ٦الفاتحة: [  چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
  .1من خواست برای وی باشد»

ای کـه عظمـت بزرگوارتر از اين بنـده ،چگونه است بر حسب تناسب آن  ،اش در هر جملهبا بنده بنگريد که مناجات هللا
چـه کسـی  ،عبادت و خشوع  در تالوت دست يافته است  يیآيات را درک کرده و به شرافت تقرب و لذت مناجات و نيکو

  باشد؟می
  هايی از توقف سلف در معانی:نمونه -2

و قرآن را حرف به ا .نصف شب را نماز خواند از مکه به مدينه سفر کردم؛    $گفته است: همراه ابن عباس  /ابن ابی مليکة
  .2شد»هق هق او شنيده میکه طوریبهسپس به گريه افتاد  ،کرد حرف قرائت می

حرکـت بـی انشگفته است: «ديدم که مصحف را باز کرد و اشـک از دو چشـم او سـرازير شـد و لبـ  /ام ولد حسن بصری
  ماند».

 گـويی ؛بـود  مبـدون تفـاخر و آرا ،انگيزه، پرغمگين شگويد: «قرائتمی /ی فضيل عياض اسحاق بن ابراهيم طبری درباره
-تکـرار کـرده و درخواسـت مـیرا ، آنرسـيد ای که در آن ذکر بهشت آمده بود مـیوقتی به آيه ،د کنمیانسانی را خطاب 

  .3نمود»
ن قرآن مرا اشود؛ حافظران میحي معقل ،کنمای تفکر میو در آيهخوانم میگفته است: «وقتی قرآن  /احمد بن ابی حواری

شـيرين بـوده و سـعی در  هـاآنخـواب بـرای کـه در حالی کننـد میرا تـالوت  اندازنـد کـه چگونـه کـالم هللاب میبه تعج
لـذت بـرده و مناجـات در نظرشـان  ،کنند بفهمند و حق را بداننـد را که تالوت می چهآنمشغوليت دنيا دارند! در واقع اگر 

  .4رود»خواب از يادشان می ،عطا شده است  هاآنبه  چهآنخاطر شادی ناشی از هشود؛ بشيرين می
کـه عمـر  گونههمان د؛را نيز در برگير شانو عمل به محکمات هاآنکه حدود  است دهنده وقتی تذکر ،توقف در برابر آيات 

يسُعيَينَة بن حصن بر پسر برادرش ُحر بوقتی نيز اين عمل را انجام داد؛  بن خطاب  حـر بـرای مالقـات  وارد شـد، ن قـَ
چيـز خـوبی بـه مـا عطـا  !عيينة وارد شد و گفت: «ای پسر خطـاب  نيز اجازه داد،عمر  .اجازه خواست  عيينه نزد عمر

ا آنجـا کـه قصـد درگيـری بـا وی را نمـود. حـر گفـت: ای تـ کنی. عمـر خشـمگين شـد کنی و بين ما عادالنه حکم نمینمی
گذشت پيشـه کـن   ]١٩٩األعراف: [ چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ يد: فرمامی به پيامبرش اميرالمؤمنين! هللا تعالی

! وقتـی گويد: قسم به هللان است. راوی میاين شخص از جاهال و به [کار] شايسته فرمان ده و از نادانان روی گردان)،
  .5توقف نمود» لوتر نرفته و در برابر کتاب هللاعمر ج شد،آيه تالوت 

 تکرار آيه: -3
قدر تکـرار کـرد آنرا آن ای رسيد وبه آيه : «پيامبرگويد می باشد؛ ابوذرتکرار آيه از ديگر موارد توقف در معانی می

اگر آنـان را عـذاب ( ]١١٨المائدة: [ چۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچآيه اين بود:  ؛صبح شد  که
  .6آنان را ببخشی، تويی باعزت باحکمت) و اگر آنان بندگان تو هستند  ،کنی

گفـت: «نـزد  /: عبـاد بـن حمـزهجملـهآناز  ،بسـياری وجـود دارد  هـایگفتـه ،در مورد تکرار بعضی از آيات توسط سلف
گاه هللا بر ما منت (آن ]٢٧الطور: [ چۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ کرد: در حالی رفتم که او اين آيه را قرائت می &اسماء

بـه  ،زمان زيادی به نظرم آمد  ،کرد خواند و دوباره به آن رجوع میرا می آن آيه را از عذاب آتش حفظ نمود)،نهاد و ما 
تکـرار خوانـد و در حـالی ديـدم کـه آن آيـه را مـی او را ،سپس برگشتم ،برآورده کردم را در بازار مو نيازهاي بازار رفتم

  .7»نمود می
(و بگـو:  ]١١٤طـه: [ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ کـرد: سخن هللا تعالی را تکـرار مـی آمده است که اين ی ابن مسعود درباره

  .پروردگارا علم مرا زياد فرما)
 

 . 1/84؛ مالک در الموطأ 908؛ نسائی 2953؛ ترمذی 821؛ ابو داود 395مسلم  - 1
 . 131مختصر قيام الليل  - 2
 . 2/662نزهة الفضالء تهذيب سير أعالم النبالء  - 3
 . 203: لطائف المعارف ص نگا - 4
 .اش «الجزل» يعنی: بخشش زياد و بيش از حدفرموده  $؛ ابن عباس6424بخاری  - 5
باشــد؛ و عراقــی د آن صــحيح مــی؛ و در مصباح الزجاجة طفته است اسنا1389؛ ابن ماجه 2104احمد  - 6

و آن را صــحيح دانســته  1/241؛ حاکم 1/177صحيح دانسته است؛ نسائی  1/2820اسناد آن را در اإلحياء 
(چــاپ بيــت 1010دانســته اســت شــماره الذهبی؛ و آلبانی در صحيح نســائی آن را حســن است؛ و وافقه 

؛ و األرناؤوط آن را حسن دانسته است، تخريج 121األفکار)؛ و در صفة الصالة آن را حجت دانسته است ص 
 .54مختصر منهاج القاصدين ص 

 . 149مختصر قيام الليل ص  - 7
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 ]٢٨١البقرة: [ چ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی چ کرد: را تکرار می هللای سعيد بن جبير آمده است که اين قول درباره
گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : هللا همچنين ايـن قـول گرديد)،سوی هللا باز می(از روزی تقوا پيشه کنيد که در آن روز به

ها و زنجيرهـا در گردنشـان باشـد که طوق(پس [حقيقت را] خواهند دانست * وقتی ]٧١ - ٧٠غافر: [ چڱ  ڱ
(وقتی  ]١االنفطار: [ چٱ  ٻ  ٻ   چ ی]: ای خواند و [سورهآمده است که وی نماز نافله نيزو  [و] کشيده شوند)،

  .1مؤذن اذان صبح سرداد  کهاينرا شروع کرد و از خواندن آن دست نکشيد تا سمان شکافته شود) آ
آنان از ( ]١٦الزمر: [ چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  کچ کرد: را تکرار می هللاين قول  /ضحاککه آمده است 

  .2يی از آتش دارند)هاآنفرازهايشان و فرودشان سايب
 چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ : رسـيد  آيـهکـه بـه ايـن ايـنی المؤمن را قرائـت کـرد تـا سوره /بن قيسعامر که آمده است 

 رو تکـرا رسد)،ها میبه حلقوم –سرشار از غم  –ها گاه که قلب (و آنان را از روز قيامت بترسان آن ]١٨غافر: [
                      چ را قرائت کرد:  قول هللا شده است که وی اينصبح شد؛  همچنين نقل  کهايناو تمام نشد تا  

گويند: ای کاش ما بازگردانده شويم و آيات پروردگارمان را تکذيب نکنيم) و بـه گريـه و می(] ٢٧األنعام: [ چ
  .3که سحر شد تکرار کرد تا اينرا آن افتاد و

که شب ايناز  مبراي ،ها فکر کنمقرائت و در آنا بارهرا  چڀ  چ و  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   هایگفت: «اگر سوره  /محمد بن کعب 
  .4تر است»داشتنیسرعت قرآن بخوانم، دوست به ،صبح تا

-ها را بشماريد) را تکرار میتوانيد آنهای هللا را بشماريد، نمی(اگر نعمت  چ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ در شبی    /حسن بصری
، وی گفت: در آن اعتبار وجود دارد، به سمتی نگاه نکردم و روی که صبح شد. در مورد آن با وی صحبت شد کرد تا اين

  .5شناسمچيزی نمی های هللاکه در آنجا نعمت بود و بيشتر از نعمت جز آنبر نگرداندم به
که کسـانیآيـا ( ]٢١الجاثيـة: [ چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  چ را تا صبح قرائت کرد:  اين آيه تميم داری

ربيع بن . 6دهيم)ها را برابر افرادی که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند قرار میپنداشتند که آن ها شدند بدیمرتکب  
  .7اين کار را کرد ُخثيم نيز 

 طول شب يا قسمت زيـادی از شـب ای را در کردند که آيهدر حالی شب را صبح می ،از سلفبرخی گفته است: « /نووی
  .8»ند کرد تدبر میو هنگام قرائت تالوت 
  .9شد»صبح می که ند کرد ای را تکرار میقدر آيهگفته است: «اين عادت سلف بود که آن /ابن قيم

  راه توقف بر معانی: -4
را آن گـوشبا باشد؛ اگر بنده با دقت به کالم پروردگارش گوش فرا داده و تدبر و تفکر می ،«اصل توقف بر معانی قرآن

چه را که در طول زندگی بـه آن عـادت و آنوجه معانی صفات مخاطبش بوده و به قدرتش بنگرد مت شو قلب ،دريافت کند 
گوينده را بزرگ شمرده و خود را نيازمند فهم و راه مسـتقيم و قلـب  گرفته، ترک کند و از فضای پيرامونش خارج شود،

و دعـايی همـراه بـا زاری و  ،تمرکـز کنـد م ،شـود که به وی خطاب می چهآنگوش خود را برای  ،بداند بسيار سليم و علم 
راه را بـرای وی بگشـايد؛ و از وی کمـک  ،ی دانـاگشـاينده کـهرا داشته باشـد ناراحتی و آرامش داشته باشد و انتظار اين

دارای بهتـرين  ،ايـن قـاری هگـاآن؛ هللا یمطابق با هشدار و مـژدهباشد؛  مطابق معانی کالمش شبجويد تا [آهنگ] تالوت
 ]١٢١البقـرة: [ چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ شـود: مـی ر قرآن است و به مانند ايـن فرمـوده هللاصدا د 

ن در اين افراد همان راسـخا  آن ايمان دارند)، آنان بهکه حق تالوتش است،  گونهکنند همانکه کتاب را تالوت می(کسانی
گويـد و (و هللا حـق را مـی ]٤األحـزاب: [ چگ  گ  گ  گ    ک   کچ  .ما از اين دسـته قـرار دهـد  هللا ،علم هستند 

  .10»فرمايد سوی راه، هدايت میبه
را آن شـود را بـرای خـود واضـح و روشـن گردانـد وای مربـوط مـیکه به هر آيـه چهآنهر  ،«شايسته است تالوت کننده

األنعـام: [ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپپ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ کنـد: وقتی اين قول هللا تعـالی را تـالوت مـی ،بفهمد 
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هـايی را] بـا گـاه کـافران [بـت هـا و نـور را پديـد آورد. آنو تـاريکی هـا و زمـين را آفريـد (ستايش هللا را کـه آسـمان ]١
بر وی نمايان شود؛ وقتی تـالوت  در انجام هر کار، عظمت وی را درک کند و توان هللا نهند)،پروردگارشان برابر می

هـای بـه نطفـه بينيـد؟)،ريزيد، مـیچه که [در رحم همسرانتان] می(آيا آن] ٥٨الواقعة: [ چڄ  ڄ  ڃ  چ کند: می
، کنـد وقتی اوضـاع عـذاب شـدگان را تـالوت مـی ؛د نشومشابهی فکر کند که چگونه به گوشت و استخوان و ... تبديل می

بداند که خطاب و  ،قرآن ی. شايسته است تالوت کنندهگردد اد و به مانند آن افر  ل شود افکند که شايد او هم غ  احساس ترس
، وقت است که تـالوت وی؛ آناست باشد بلکه برای عبرت ی شب نمیقصه های قرآن،انداست .باشد وعيد قرآن به وی می

  .1رور بنده برای او نوشته است؛ در کتاب تأمل کند و به مقتضای آن عمل نمايد»ست که سَ تالوت آن چيزی
تالوت و در حقايق را آن به حق تالوتشبايد  ،است  او را برای حفظ کتابش انتخاب کرده  هللاکه  کسیگويد: «می  /رطبیق

  .3آشکار سازد» برای خود را    2غرائب و ش را بفهمد عجايب ،د نتش تدبر کاعبار
آن  آداب با ترتيل قرائت شـود و از گويد: «بايد به شکلی سنجيده و آرام و ی ارزش حرمت قرآن میدرباره /حکيم ترمذی

ای در برابر هر آيـه همچنين ؛که مورد خطاب داده است بکار گرفته شود  چهآناين است که ذهن و فهم را برای تعقل در 
ای کـه طور در هر آيهطلب نمايد و همينرا آن د و از فضلشيابرغبت  هللا بهتوقف کرده و  ،باشد ای میکه در آن وعده

  .4پناه ببرد» توقف کرده و از آن به هللا ،جود دارد وعيد و
ای را مـرور قرائـت و آيـهرا آن داللـت دارد: «وقتـی بـا تفکـر مسـألهبر همين  ،آمده بود  پيشترنيز که  /ابن قيم سخناين 
در نظر داشت بايد  نمايد،شبی تا به سحر تکرار بسا چه آن آيه را صد بار و ،کند که برای شفای قلبش محتاج آن است می

از قرائت کل قرآن بدون تدبر و فهميدن و [همان يک است تر برای قلب بهتر و نافع ،تدبر و فهم آنبا ای همراه قرائت آيه
  .5دهد»آيه] او را به کسب ايمان و شوق حالوت قرآن سوق می

ی سبحان را در نظر داشـته مت گويندهبايد عظ ،کالم بشر نيست  ،کند قرائت می چهآنبداند که  گويد: «قاریمی /ابن قدامة
 بهپس  ،با تکرار آيه برای وی حاصل نشد  جزباشد و اگر تدبر قرائت می  باشد و در کالمش تدبر کند؛ تدبر غايت و هدف

  .6»آن بپردازد تکرار 
قرائـت  ،آن ترين حالـت عجله در قرآن ترک شود و کاملکه گويد: «قاضی گفته است: حداقل ترتيل آن است می /بن مفلحا

قرائـت زيـاد و از  ،که باعـث کـم شـدن قرائـت گـردد  یو فهميدن و اعتبار، با ترتيلی است که در برابر [آيات] توقف کند 
گفته است: نيکو کردن صوت برای [قرائت] قرآن توسط قاری و قرائت آن با حزن و  /باشد. امام احمد بهتر می  بدون فهم،

 ،هيچ چيز مانند اجازه او بـه پيـامبر ،(در بين مسائلی که هللا به آن اجازه داده است  باشد که:می همان معنی سخن  ،تدبر
  .8»7باشد)در مورد نيکو کردن صوت و آهنگ دادن به قرآن و آشکار کردن آن نمی

-مـیتلفـظ را آن کند کـه ایقلبش را مشغول معنی کلمهکند: «توصيف می گونهاينی را ننيز توقف در برابر معا /سيوطی
ای برخـورد] کـه اگر [به آيـهها داشته باشد؛ آنتأمل کند و اعتقاد به قبول  نواهی،ای را شناخته و در اوامر و کند؛ هر آيه

 ی[اگـر آيـه ،درخواسـت نمايـد را آن و شاد شـده ،رسيد رحمت ی طلب آمرزش کند؛ اگر به آيه ،است در آن کوتاهی کرده 
[اگـر  ،او را منزه دانسـته و بـزرگ شـمارد  ،بود  منزه بودِن هللا اگر در مورد  ،خواهد بپناه  بترسد و از هللا ،عذاب بود 

  .9»را بخواهد آن به زاری افتاده و ،دعا بود 
گويد: «شايسـته در اين مورد می /سعدی ؛آيه را جمع کند  فهوممعنی لفظی و م ،هنگام توقف در برابر معانی بايد «قاری  

 و ،10بنگـرد  ،کـه بـرای آن آمـده اسـت  چهآنلفظ را وسيله بداند و در سياق کالم و سياق است معنی را هدف قرار داده و 
چه تالوت می کند برای هدايت تمامی خلق آمده است، اعـم از عـالم و هايش مقايسه کند، و بداند که آنديگر نمونهبا را آن

که تـدبر اينمگر  ،شود چيزی نصيب وی نمی ،کند که بر اين مسائل توفيق پيدا گرد ... و کسیجاهل، و شهرنشين و بيابان
چـه کـه ، «آن11يابـد»باشد، میه قرآن شامل میرا ک چهآنمستلزمات و هر  ،در الفاظ و معانی آنزياد تفکر  ،قرآنو فهم 
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 تالشش را در ايـن راسـتا صـرف کنـد،؛ پس اگر شخص قاری تمام قرآن از حيث داللت لفظ و مفهوم لفظ بيانگر آن است 
پس از علوم قرآنی چيزهايی بر او آشکار خواهد شد که با تالش و کوشش خـودش هرگـز  ،قدر خواهد شد گران هللا نزد 

  .1رسيد»به آن نمی
، کنـد در ماه رمضـان و يـا هـر زمـان ديگـری کـه قـرآن را مطالعـه مـیکه رو برای هر فرد صالحی شايسته است از اين

  چند بار قرآن را ختم کردم؟ که،اينگرفتم؟ نه  بگويد: چند بار از قرآن تأثير گونهاين
  های قرآنی:شناخت اسلوب  :پنجم
دچار  هاآنو در فهم  پندارد بيگانه میخود را در برابر قرآن و ترکيب جمالت آن  ،های قرآن آشنا نيست با اسلوب که کسی

سـبحانه  –هللا  .توان يافت اعجاز را می انواع ،باطنیچه چه ظاهری و  ،شود. «با تدبر در الفاظ و معانی قرآنمشکل می
گـاه از نـزد که آياتش استوار گشت آن (کتابی ]١هود: [ چں  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   چ فرموده است:  –تعالی 

 ،هـا و معـانی آنتمـامی لفـظ آن.شـرح و تفصـيل  شباشد و معـانيحکم می ،پس الفاظ آن ).ی آگاه، روشن شد [هللا] فرزانه
عـدالت و  ،و تمـامی آن حـق و راسـت  اسـت  در حکـم عادالنـه ،در اخبار صـادقانه و هيچ شبيه و مانندی ندارد،شيواست 

ژرفـای آن احسـاس در  شـيرينی کـالم شـود،تأمـل  شدر آن وجـود نـدارد؛ اگـر در اخبـار شـکی گونـههـيچهدايت بوده و 
هـر انـدازه تکـرار شـود، شـيرين و  ،نـه جـه شـود چـه تکـرار   ،مختصـر جـهچه [مطلب] کامل گفته شده باشـد  گردد،می

 ،دهد می م؟! وقتی مژدهيی فههاقلب چه رسد به  افتند،میی استوار و بلند به لرزه هاکوه  دهد،جا که هشدار میآن  شيواست،
  .2»يابند میالرحمن سوق دارالسالم و عرشس.پوی ها شنوا شده و به و گوش هاقلب 

  گويد:رح داده و مینوع از معجزات قرآن را ش ده /قرطبی
  .دارای نظمی شکل گرفته در زبان عرب است  هر آيه دارد؛: نظمی نوين يکم«

  .دارد  های زبان عربیدوم: اسلوبی جدای تمام اسلوب 
الزمر: [ چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ تأمل کنيد:  در اين آيه صالبت و اقتداری که از هيچ مخلوقی قابل تصور نيست.سوم: 
 خواهـد دانسـت کـه صـالبتی کـه در قـرآن ،حق است  – تعالیسبحانه –است: هر کس که بداند هللا ابن حصار گفته  ]٦٧

خن بگويد تواند به اين شيوايی سيک از پادشاهان دنيا نمیو هيچ ،در سخن هيچ کسی غير از وی وجود ندارد  ،وجود دارد 
ابـن  ]١٣الرعـد:[ چىئ  ىئ    ی  ی  ېئ  ىئ  چ و يـا بگويـد:  ]١٦غـافر: [ چی  ی   ي     ىئېئ     ىئ    ىئچ که: 

تفـاوت  هاسـت بـا اين ،هر سوره و بلکه هر آيه اسـت  از ملزومات  ،، نظم و اسلوب و صالبت هر سه اين گويد:حصار می
-را اعالم می شانو عجز و ناتوانی طلبيدهبه مبارزه ها، بشر را با همين قرآن .شود با کالم بشر هويدا می کالم هللا متعال

  دارد.
  را ندارد.ای که هيچ عربی قدرت آندخل و تصرف در زبان عربی به گونهچهارم: 

  پنجم: خبر دادن از اموری که در گذشته رخ داده است.
  به ياری رسول هللا عليه السالم. همثل وعد  :ی آنهاانها و پيمششم: عملی شدن وعده

  .غيرممکن است  هاآن، مطلع شدن از جز با وحیکه طوریبه ؛فتم: خبر دادن از آينده به شکل غيبیه
  باشد.لوقات با شعور میخزندگی تمامی م یمايهکه هشتم: شموليت قرآن در علومی 

  از آدمی صادر شود.کنون عادت نبوده خاطر عظمتشان، تابه های کشدههای شکوفانهم: حکمت 
  .3فیاختال گونهيا باطنی بدومن وجود هيچظاهری دهم: تناسب در تمامی مسائلی 

حکم گفته شده  کهبر اين ست دليلیو اين  « دهد.پايان میخود  نيکوی هایرآن: هللا تعالی آيات را با اسمهای ق* از اسلوب 
در تمامی آياتی که بـه بايد و سودمند است بينانه و ای ريزاين قاعدهبه آن اسم بزرگوار هللا تعالی تعلق دارد،  ،[در آن آيه]

که تمامی موارد قانونگذاری و امر و خلـق، بر اين ست تناسب دليلی اين گردد.تبعيت  از اين قاعده ود،شمیختم  اهآن اسم
اين اسلوب بزرگ، برای شناخت هللا متعـال و احکـامش و  ،شود مرتبط می هاآنصادر و به متعال از اسماء و صفات هللا 

  .4باشد»ترين علوم میو شريف رساننده معارف
 رسـاند میترين شکل به قلـب باشد، معانی را به سادهدارای بهترين روش آموزش میقرآن های قرآن: «ب اسلوجمله * از 

در مثـال  سـودمند اسـت. یتوضـيح معناهـا فقـط شهـدف .باشد مثال زدن می ،انواع آموزش آنجمله از  .دهد توضيح می و

 
  . 12تيسير الکريم الرحمن  - 1
 با تصرف آسان کردن. 1/58تفسير ابن کثير  - 2
کند، از آنهــا وجوه اعجاز را ذکر می /، و وقتی ماوردی1/73الجامع ألحکام القرآن  مختصر شده از - 3

ن جهت که الفاظ قرآن کوتاه ولی پــر معنــی هســتند، دارد: «بالغت قرآن: از آموارد زير را بيان می
بيان و شيوايی قرآن، ناتوان بودن از آوردن الفاظی مثل الفاظ قـرآن، توصــيفات شــگفت انگيــز، و 

شود. خبر دادن از مســائل و رويــدادهای گذشــته، خبـر دادن از حوصله نمیی قرآن خسته و بیخواننده
، گرد آوری علومی که عرب بــا آنهــا ســر و کــار نداشــته، و دهدای که در آينده روی میمسائل غيبی

 .1/30: النکت و العيون نگااند» علمای امت هم به آن آگاهی نداشته
 .19؛ قاعده 51ص  /القواعد الحسان از سعدی - 4
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بيند؛ ايـن از میدر برابر چشمانش را  هاآناری قکه  گونهآنمحسوس و قابل درک باشد؛  هست کمربوط به اموری ،آنقر
  .1د»شباتعالی به بندگانش میهللا و لطف  فضل

 خبـر از  ،تضـمين ،التفـات  ،اسـتطراد  ،تقـديم ،حـذف ،آن جمله: تأکيد از  .شمارد را می یچهل و دو اسلوب قرآن 2/زرکشی
-قسم را بيان می 28حدود  ،برای اسلوب تأکيد  یو .... و طباق ،تورية ،اعراض  ،توسع ،آينده با فعل ماضی و بر عکس

  کند.
حقيقت و لبريـز  سویبهنو و جهشی  محسوس، ايجاد حرکت زنده و  طوربهتوصيف مطالب  ،های قرآناسلوب ديگر * از 

و  هاانوقتی حوادث و داست ،باشد گويد، مجسم و مرئی میسخن می باشد؛ وقتی در مورد بشراز اعتماد به نفس دايمی می
کـه او گـذارد تـأثيراتی بـر قـاری مـی ،پـردازد وقتی به گفتگو می است،شکلی برجسته و حاضر کند، بهمناظر را بيان می

را آن بينـد و نـه کالمـی کـهقاری خود را در برابر آن واقعه مـی ،زند وقتی مثالی می ،است  يک کالمکند اين فراموش می
شود و عبارات برای بيان تصاوير و گذار میا با هم جمع کرده و سخنی تأثيرر ؛ آفاق توضيحات و گفتگوها3دارد بيان می

جـدان درک شـده و اثـر وبا حس و خيال و تفکـر و  ،پوشانند شوند که چشم و گوش را میمناظر اتفاق افتاده به شکلی می
 ،ای از معجـزات آنمعجـزه ،باشـد رساند؛ اين همان اثر قـرآن مـیگذرانده و به اعماق وجود میخود را از مرحله حواس 

  .4شود]اين اداراکات تنها با خواندن کالم عربی آن ايجاد میکه [ناگفته نماند 
گويد: «هللا سبحانه تعالی گاهی جواب  را آورده و میهايی از آن مثال  /باشد. ابن قيم * از اساليب ديگر قرآن، «حذف» می

 چڱ ڱ ڱ ں ںچ «لو» را در اين فرموده حذف کرده است:  که جواب چنان کند و گاهی حذف. هم قسم را ذکر می
 چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    چ فرمايد: (چه بسا اگر علم اليقين را بدانند) و نيز می  ]٥التكاثر: [
ے ۓ ۓ ڭ  چشد)، ها به آن روان يا زمين به آن پاره پاره میشد] که کوه (و اگر قرآنی [فرستاده می ]٣١الرعد: [

 چ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ، گيرند)روح کافران را می ،ديدی چون فرشتگانگر می(و ا ]٥0األنفال:  [ چۇ  ڭڭ ڭ
  ، حذفيات در جواب قسم گونه گاه که به حضور پروردگارشان باز داشته شوند) اين (و اگر ببينی آن  ]٣٠األنعام: [

شيوه در ميان نوع بشر  اين  . شد ی عظيمی ديده می، واقعه ديدیرا میکالم است؛ مراد اين است که اگر آن  های از زيبايی 
گويد:  می ،را برای فردی که حضور نداشته بازگو کند د آن خواهند و میبي امر عجيبی را می انسان وقتی  نيز کاربرد دارد؛

  . 5ديدی چه اتفاقی در فالن روز افتاد» اگر می
ه ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   چ .6باشد امر و نهی می  در معنای خبری  آوردن  ، های قرآناز اسلوب يکی ديگر * 

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ
چه در راه هللا  آن  هايی انبوه همراه او نبرد کردند، و از هربسا پيامبری که توده(و چه  ]١٤٧ -١٤٦عمران: آل[

دارد * و سخِن آنان جز  به آنان رسيد سستی نورزيدند و ناتوان نشدند و زبونی نشان ندادند. و هللا بردباران را دوست می
هايمان را استوار بدار. و ما را بر گروه  اين نبود که گفتند: پروردگارا، گناهانمان و اسرافمان را در کارمان بيامرز و گام 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ      ژ ڈچو اين آيات:  روز گردان)، کافران پي
ها و زمين و اختالف شب و روز  (براستی در آفرينش آسمان  ]١٩١-١٩٠عمران:آل[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

اند] ياد  را ايستاده و نشسته و [در حالی که] بر پهلوی خويش [آرميده  که هللاهايی وجود دارد * کسانی برای خردمندان نشانه
ای، پاکی برای  گويند:] پروردگارا اين را باطل نيافريدهکنند. [و میها و زمين انديشه میکنند و در آفرينش آسمان می

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ے  ۓ  ۓ    ےه  ه چ و اين کالم هللا:  توست، پس ما را از عذاب آتِش [جهنم] حفظ کن)، 
ها] برابر نيستند، از  ی آن ([همه ]١١٤ – ١١٣آل عمران: [ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  

- خوانند * به هللا و روز قيامت ايمان میکنان می کردار است. آيات هللا را در اوقات شب سجدهاهل کتاب گروهی راست 
شتابند و آنان از  ها میدارند و در [انجام] نيکی دهند و از کار ناشايست باز میو به کار شايسته فرمان می آورند 

  چ ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌچ و مثالی برای نهی و منع کردن: شايستگانند)، 
جز با مرد زناکار يا مشرک  کند و زن زناکار به ک ازدواج نمی جز با زن زناکار يا مشر(مرد زناکار  ]٣النور: [

البقرة: [  چپ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پچ آن بر مؤمنان حرام شده است) و مثالی ديگر: کند و ازدواج نمی

 
 و برای آنها مثالهای زيادی زده است. 22قاعده  65مرجع قبلی ص  - 1
تا   2/397تحت عنوان: اسلوبهای قرآن و هنرهای بالغتش از  در کتابش البرهان فی علوم القرآن - 2
4/141 . 
 .1/58تفسير ابن کثير   - 3
د كن، و در اول کتاب ذکر می241، 36ص  /باقتباس از کتاب التصوير الفنی فی القرآن از سيد قط - 4

های ش مثالها منبع تأثير گرفتن از قرآن در مسلمانان اوليه بوده است، و در کتابکه اين اسلوب
  کند.های تصاوير هنری در قرآن را ذکر میزيادی بر بيان اسلوب

 .4التبيان فی اقسام القرآن ص  - 5
  از هشام حمصی. 34؛ و قبس من االعجاز ص 3/404 زرکشیز : البرهان انگا - 6
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اين موارد به   نيد)،های همديگر را نريزيد و افرادتان را از ديارتان بيرون نک(و وقتی از شما پيمان گرفتيم که خون  ]٨٤
  . 1برداری و خبر دادن از مسألهسوی فرمان مانند آن است که سرعت گرفته به  ،د نباشصراحت دال بر امر و نهی می

بـرای  ،ديگـر اسـلوب تغيير کالم از اسلوبی بـه  يعنیگويد: «می /. زرکشیباشد های قرآن: «التفات» میاز اسلوب يکی * 
نواختی و شنيدن يک اسلوب را برگردانده و خاطرش را در برابر خستگی و يک  شنشاط  .شنوندهدر ايجاد تازگی و تنوع  

  شمارد:میرا برآن ذکر کرده و انواعرا آن اقسام و شروط سپسوی . 2کند»حفظ می ،واحد 
حـی (ما بـر تـو فت ]٢ – ١الفتح: [ چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ مثل:  :مخاطب  يکم: «التفات» از متکلم به

  فرمايد تا تو را ببخشيم.آشکار را گشوديم * تا هللا تو را بيامرزد)، و نمی
(ما به تـو حـوض کـوثر را عطـا  ]٢ – ١الكوثر: [ چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     چ مانند:  دوم: از متکلم به غايب:

  ذار.فرمايد: برای ما نماز بگو نمیکرديم * پس برای پروردگارت نماز بگذار و قربانی کن) 
(بگــو: هللا در مکــر کــردن  ]٢١يــونس: [ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ماننــد:  :ســوم: از مخاطــب بــه مــتکلم

  .نويسند)کنيد میچه را مکر میترين است، همانا فرستادگان ما آنسريع
هـا قـرار اه کـه بـر کشـتیگ(تا آن ]٢٢يونس: [ چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  چ مثل:  :چهارم: از مخاطب به غايب 

  فرمايد شما را به حرکت اندازيم.و نمیرا پيش برند)، گيريد و با بادی خوش آن
گوينــد: خداونــد (و مــی ]٨٩ – ٨٨مــريم: [ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ ماننــد:  :پــنجم: غايــب بــه مــتکلم

  .فرزندی برگرفته * همانا چيزی [بس] زشت [در ميان] آورديد)
هايشـان سـياه که صـورت (پس امـا کسـانی ]١٠٦آل عمران: [ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ مانند:  :ب به مخاطب ششم: غاي

  ».شود آيا کفر ورزيديد)می
تغيير ضمير از جمع به مفرد و مانند آن و تغيير افعال از مضارع به ماضـی و  مانند  ،مربوط به التفات  ، مسائل/زرکشی

  .3آورد»مثال میرا همراه را  د آن،مانن
، 4فـراوانشامر و عظمت آن و تشويق بـرای اجـر  يک: يادآوری عبارتند از های قرآن در ايجاد انگيزهاسلوب جمله * از 

سـتايش ، 5يـکحرتبر وی امر شـده اسـت و نيـاز آن شـخص بـه پروردگـارش و نيـز ترغيـب و که کسیيادآوری منزلت 
آورد و يا ايجاد تمايل و يادآوردی حکمتـی در پـس دست میبهدهد و بيان برتری و فضيلتی که که اوامر را انجام میکسی

آمـوزی و الگـوبرداری از زنـدگی ، ايجـاد عبرت 7باشـد ، يادآوری مسائلی که در بين مردم عظيم می6آن اوامر وجود دارد 
  پيامبران و صالحان.

 هـا،آنو اسـتهزاء کاران بـد و يـا طعنـه زدن بـه  کـار بـد های قرآن در خصوص نهی: ايجاد بغـض نسـبت بـه * از اسلوب 
کـه در بـين  چـهآنزشـتی آن اعمـال و يـا  نمـايشبا  هشدار دادن شخص بدکار، يادآوری زيان و عقوبت دنيوی و اخروی

  .8بدکارهای ظالم و بيان زندگی ملت  باپند دادن  ،ناپسند است  هاانانس
، اختصـاص، شـرح، تأکيـد  داسـتان،بيـان  ،يسـهمقا ،شـموليت دادن ،کنايـه ،: تشـبيهايجـاد انگيـزهنهـی و  هـای* از اسلوب 

متعال در هللا  صفات شاهد آوردن و بيان حکمت و پايان دادن آيه با اسماء و  ،التفات اشارات  ،تقديم و تأخير  گويی،خالصه
  سوره. ايجاد تناسب ميان آغاز و پايان مطالب آيه وبا  ارتباط
گويد: «آوردن داسـتان پيـامبران علـيهم السـالم باره میدر اين /طبیان. شاهای قرآن: گوناگونی در داستاسلوب ديگر * از 

را  شآرامـش داده و دلـ  بـه محمـد کـه برای اين بوده است  ،مثل نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسی و هارون
همـين حـالتش ا شد که مطابق بـ داستانی برای وی بازگو می شد،میتکذيب کفار روبرو و با عناد که جا محکم گرداند؛ آن

  .9»شد های گوناگون از يک داستان بيان میقسمت  ،های مختلفحالت در رو از اين بود؛
  

  ششم: درس دادن قرآن:
 

مراد از  : در هر دوی آنها لفظ خبر است ولیگويدد از آوردن دو مثال میی آن بعدرباره /زمشخری - 1
 . 3/404باشد. نقلی از البرهان تری برای نهی میباشد و اين روش بليغآن نهی می

 . 3/363البرهان  - 2
 .3/383: البرهان نگا - 3
ايد آيــا (ترجمه: ای کسانی که ايمان آورده ]١٠الصف: [ چں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ  مثل اين کالمش: - 4

 دهد).جارتی رهنمون شوم که شما را از عذاب دردناک نجات میشما را بر ت
 .86المتقدم ص  /نگا کالم ابن کثير - 5
(ترجمه: و پروردگارت حکم کرد که  ]٢٣اإلسراء: [ چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںچ مانند اين کالم هللا تعالی:  - 6

 غير او را عبادت نکنيد و به والدين احسان کنيد).
(ترجمه: از هللا که به [نام] او از همديگر  ]١النساء: [ چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ  اين کالم هللا تعالی:مانند  - 7

 ی خويشاوندی تقوا پيشه کنيد).کنيد، و از [گسستن] رابطهدرخواست می
  .85ص  /نگا: تعليق قرطبی - 8
 . 3/859الموافقات  - 9
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پرسـش و پاسـخ و  –توسـط اهـل علـم و فضـيلت، بـه روش کسـب علـم  قرآن آموزش ،هايی که در قبل گفتيمروش جزبه
از  ابـوهريره سـت کـهیحديث ،درس آمـوختن قـرآن وجـود دارد از داليلـی کـه در فضـيلت  .نبايد فرامـوش شـود  مباحثه،
: «افرادی که در کنار يکديگر جمع شده و کتاب هللا عزوجل را تالوت کنند و به تدريس آن در بين کند میروايت    پيامبر

را  هاآنئکه گيرد و مالرا می هاآن پيرامونمت حآرامش نازل شده و ر هاآنجز اين نيست که بر    ،خودشان مشغول شوند 
  .1فرمايد»را ياد می هاآن ،باشند نزد وی میکه کسانیدر بين متعال در بر گرفته و هللا 

  
  :درس آموختن قرآن توسط رسول

بخشـندگی  ،ترين مردم بود و در هنگام مالقاتش با جبرئيل در ماه رمضانبخشنده گفته است: «رسول هللا $ابن عباس
، اين [امر] برای رسـول آموخت کرد و قرآن به وی میهر شب از رمضان او را مالقات میجبرئيل در  .شد او بيشتر می

  .2بخشودگی بيشتری داشت» از باد پرثمر و سودمند، هللا 
است مستحب . باشد درس خواندن می ،شود ای که از آن میگويد: «استفادهدر مورد اين حديث می /شيخ عبدالعزيز بن باز

آموخت تـا فايـده ببـرد؛ از جبرئيل درس می وزد تا برای او مفيد و پر منفعت گردد؛ زيرا رسول هللاقرآن بيام که مؤمن،
شـک جبرئيـل هـم رسان بين هللا و فرستادگانش بود؛ بـیپيغام آمد واز نزد هللا جل و عال میزيرا جبرئيل شخصی بود که 

در اگر انسان از فهم  ،رساند بهره می به پيامبر ،باشد چنان که مقصود هللا میآن ،توسط حروف قرآن  از جهت معانی آن
  به هدف رسيده است. ،بياموزد  چيزیحروف و برداشتش از قرآن 
و واضح قرآن در شب بود    يادگيری ،زيرا در حديث   ؛بهتر از روز است  ،در شب   يادگيری:  کهاين اين حديث   ی ديگرنکته

ی ديگـر نکتـه .آن از درس آموختن در روز بيشتر است  یفايده س؛ پبيشتر است  قلب و حضور مرکز ت ،در شب که است 
حتی در غير رمضان؛ اين برای هر دو [نفـری کـه  ،است  عنوان يک عمل صالحبه مشروعيت درس آموختن اين حديث،

ی اهر کسـی بـرای خـودش فايـده ،وجود نخواهد آمد هر بيشتر هم باشند مشکلی بگشوند] سودمند است و ادور هم جمع می
های آن اين است کـه يکـديگر را يـادآوری کـرده و از فايده ،دهد برد و او را به قرائت تشويق کرده و به او روحيه میمی

  .3کنند و در تمامی اين مسائل خير زيادی وجود دارد»مسائل مبهم را به يکديگر گوشزد می
  

  درس آموختن قرآن توسط صحابه:
ه قـرآن بـ  هـاانتـرين انسـ نزديـکقرآن، چه زبان و چه از لحاظ فهم  ،دگی با قرآنچه از لحاظ زن صحابه کهآنبا وجود 

ايمـان را قبـل  رسـول هللا ،های طوالنی را گذرانديم: «سالگويد می $ابن عمر .کردند قرآن را ترک نمیبودند، يادگيری 
و اوامر  شحالل و حرام ،شخص  شد و آننازل می ای بر محمد آموخت و بعد از آن سورهبه شخصی از ما می از قرآن

  .4»چه در مورد آن سوره الزم بود، ياد بگيرد و هر آن آموخت میرا  شهيوانو 
[مثـِل] عثمـان بـن عفـان و عبـدهللا ابـن  ،کردنـد قرائت میما [قرآن] برای که کسانیگفته است: « 5عبدالرحمن سلمی ابو

در آن وجود دارد که از علم و عمل  چهآنتا  گذشتند از آن نمی  ،وختند آمده آيه می  اند: هرگاه از پيامبربه ما گفته  ،مسعود 
  .6آموخت»هم به ما میبا ] قرآن و علم و عمل را گفتند: [پيامبر ،بياموزند  را

حـالل و  کـهايـنرفتيم تـا بعدی نمی یبه سراغ ده آيه ،آموختيمگويد: «وقتی ده آيه از قرآن را میمی یدر روايت ديگر
  .7قبلی] را ياد بگيريم» یوامر و نواهی [آن ده آيهحرام و ا

باز   ،فهميد شنيد و نمیاگر چيزی را می& نيز بود؛ از عبدهللا ابی مليکة آمده است: عايشه  &  اين راه و منهج ام المؤمنين
فت: آيـا هللا گ &شود». عايشهعذاب می ،به حسابش رسيدگی شود که کسیفرمود: « پيامبرباری  ،بفهمد را آن گشت تامی

ی که کارنامـه(پس اما کسـی ]٨ – ٧االنشقاق: [ چچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ نفرموده است؟: متعال 

 
 . 84؛ ابن حبان 407، 2/252؛ احمد 225بن ماجه ؛ ا 3643؛ ابو داود 2646؛ ترمذی 2699مسلم  - 1
  . 2307؛ مسلم 4/99بخاری  - 2
 . 12الجواب الصحيح فی احکام صالة الليل و التراويح ص  - 3
 . 3/75: حياة الصحابة نگا؛ 1/65باشد طبرانی در األوسط، هيثمی گفته است رجال آن صحيح می - 4
ی قــوی تابعين و شخصی قابل اعتماد و دارای حافظــه قاری قرآن از بزرگاناو عبد بن حبيب کوفی  - 5

 .1/408: تقريب التهذيب نگا؛ است و ظاهرا پدرش هم صحابی بوده است
؛ امام احمد آن را 1/4؛ زاد المسير 1/39؛ جامع ألحکام القرآن 1/10؛ تفسير ابن کثير 1/28طبری  - 6

دچار اختالل حافظـه د که در اواخر عمرش روايت کرده است که در اسناد آن عطاء بن السائب وجود دار
 .28؛ القاعدة المراکشية ص 13/402؛ الفتاوی 1/165: مجمع الزوائد نگاشده؛ 

؛ هيثمــی 6/72؛ و آن را به عبد الرزاق نســبت داده اســت؛ ابــن ســعد 1/39الجامع ألحکام القرآن  - 7
 .3/175: حياة الصحابة نگا. 123؛ الکنز 5/410؛ احمد 1/165
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آن فقـط بـه نمـايش فرمـود: « هللارسـولشـود) [اعمالش] به [دست] راست او داده شود * به حساب او آسان رسيدگی مـی
  .1شود»عذاب میگرفتار  حتما ،قيامت به حساب و کتاب او رسيدگی شود  در روزکه کسی] است و اشگذاشتن [پرونده

از  و پيـامبر رسـاند حرص بر فهم معـانی احاديـث را مـی ،بيان شده است  &گفته است: «حديثی که از عايشه /ابن حجر
بـه غيـر  ،ده است شد. در جواز مناظره و قرار دادن سنت در کنار قرآن بيان شقرار نمیرجوع کردن به مسائل علمی بی

شنيد: «احـدی از افـرادی که وقتی &مثل حديث حفصه ،نيز ديده شده است  &ايشان برای افرادی به غير از ،از اين مورد 
مــريم: [ چ  ک  ک  گ   گچ گفت: آيا هللا نفرمـوده اسـت:  ،شود»وارد جهنم نمی ،اند ی بدر و حديبية را ديدهکه غزوه

(سـپس  ]٧٢مــريم: [ چڱ  ڱ  ڱ  ں    چ و جـواب گرفـت: کـه وارد آن شـود) جـز آن(از شما کسی نيست به ]٧١
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ . همچنـين صـحابه وقتـی ايـن آيـه نـازل شـد: دهـيم)کردنـد را نجـات مـیکه تقـوا پيشـه مـیکسانی

آيـا بـين مـا کسـی سـوال کردنـد:  که ايمان آوردند و ايمان خود را با ظلمـی در نياميختنـد)،(کسانی ]٨٢األنعام: [
حالـت  ،[نوعِ] شرک آن است. در اين سه مثـال ،باشد؟ جواب گرفتند: منظور از ظلم هوجود دارد که به خودش ظلم نکرد 

داده شـده اسـت  هـاآنکلی مورد حساب قرار گرفتن و داخل شدن [به جهنم] و ظلم آمده است ولی بـا توضـيحی کـه بـرای 
پرسـيدند و صحابه کمتر سوال مـی ،مانند اين موارد به و البته  ،گرفته شده است برای هر کدام نوع خاصی از آن در نظر 

 ،پرسـيد از روی سرسـختی سـوالی مـیکه کسـیوگرنه در مورد  ،و معرفتشان به زبان عربی بود  هاآنعلت آن کمال فهم 
  .2مذمت وارد شده است»

که (کسانی ]٦٠المؤمنون: [ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  چ در مورد اين آيه پرسيدم:  آمده است: «از پيامبر &از عايشه
نوشـند و شـراب مـیکـه گفتم: آيا آنان کسانی هستند  ناک است)،هايشان بيمدهند و قلب چه را بايد [در راه هللا] بدهند میآن

دهند ه میخوانند و صدقگيرند و نماز میکنند؟ فرمود: نه ای دختر صديق! بلکه آنان کسانی هستند که روزه میدزدی می
(آنان در خيرات سـرعت  ]٦١المؤمنون: [ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  قبول نشود  هاآنترسند تا از میکه در حالی

  .3»بخشند و اينان در انجام آن پيشتازند می
  .4»بدی و راحتیکند و منافق ی اين آيه گفته است: «مؤمن [برای خود] نيکی و خيرخواهی جمع میدرباره /حسن

ا قرآن و سنت بـه مـا بياموزنـد. مردانـی را ترفتند و گفتند: برای ما افرادی قرار بده  گفته است: مردم نزد پيامبر انس
را قـرآن  در شـب  ،آن مشغول بودنـد تدريس قرآن را قرائت کرده و به  ،شد «قراء» گفته می هاآنگمارد که به  هاآنبرای 

 نند و به اهل صـفه و فقيـرانغذا تهيه ک تافروختند می و کردههيزم جمع  د،آوردنمیبه مسجد  ،آموختند و در روز آب می
. مردی [به نام] حرام کشته شدند  ،جا برسند به آن  کهآنقبل از    ،را برای آموزش [قومی ديگر] برگزيد   هاآن  پيامبر  بدهند.

زد و حـرام گفـت: قسـم بـه پروردگـار  ای به او زد تا او را به زمـيناز پشت سرش آمد و نيزه - دايی انس –بن ملحان 
ما   ،گفتند: خداوندا ما را به پيامبرمان برسان  کهفرمود: «برادران شما کشته شدند در حالی  کعبه رستگار شدم! رسول هللا

  .5پروردگارمان را مالقات کرديم و از تو راضی شديم و از ما راضی شدی»
ای از ما در مـورد عده ،گشت به سمت ما بر می، کرد بح را تمام مینماز ص : «وقتی پيامبرگويد می ابو موسی اشعری

  .6ای ديگر در مورد واجبات دين»قرآن از وی پرسيديم و عده
[که در آياتی از سوره   نشين حضرت موسی  ی همآمده است: وی و حّرِ بن قيس بن حصن فَزاری درباره  $از ابن عباس

از کنـار  گفت: او خضر [پيغمبـر] اسـت. ابـی بـن کعـب  ، ابن عباستادند کهف درباره آن صحبت شده است] به شک اف
کـه  نشـين موسـیی هـمو گفـت: «مـن و شخصـی کـه بـا مـن اسـت دربـاره زد او را صـدا  $ابن عباس .گذشت می هاآن

ی ايـن ای کـه دربـارهشـنيده آيـا از پيـامبر ،] در راهش او را مالقات کرد و از او سوال کـرد بـه شـک افتـاديمموسی[
ل بود و مردی يياسراگفت: موسی در بين جمعيتی از بنیشنيدم که می ز رسول هللاشخص چيزی گفته باشد؟ گفت: بله! 
او ه، تر باشد؟ موسی گفت: نه و هللا به موسـی وحـی فرمـود: بلـ شناسی که از تو عالمنزد وی آمد و گفت: آيا کسی را می

  .7سيدن به وی را سوال کرد»باشد. و موسی راه ری ما خضر میبنده

 
 . 11/400، الفتح 103، 6536،  6537اری بخ - 1
 . 1/197الفتح  - 2
،  2/393؛ حاکم وجود دارد ، و نزد وی روايتی از حديث ابوهريره18/26؛ ابن جرير 2/201ترمذی  - 3

؛ و آلبانی آن را در  205، 6/159؛ أحمد 6/25، و آن را صحيح دانسته و وافقه؛ بغوی در تفسيرش 394
 کند.و متبعاتی از حديث را ذکر می 304/ 1، 162الصحيحة صحيح دانسته است 

 . 350الزهد اؤ ابن مبارك  - 4
  . 147شماره  3/1511باشد ظ از وی می؛ مسلم كه اين لف6/14بخاری  - 5
؛ و در مجمع الزوائد گفته است: در بــين راويــان 3/216: حياة الصحابة نگاطبرانی در الکبير،  - 6

داود و ابو زرعة او را ضعيف دانســته انــد و ابــن حبــان ثقـه  آن محمد بن عمر وجود دارد كه ابو
 دانسته است.

، و ، باب: ما ذکر ذهاب موسی في البحر الی الخضر عليهما السالم3/78، 1/168، الفتح 3/74بخاری  - 7
باب: خروج فی طلب العلم. ابن حجر گفته است: در آن فضل زياد کردن علم وجود دارد حتــی اگــر بــا 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ  ؟گفت: «اين آيه در مورد چـه کسـی نـازل شـده اسـت  روزی به ياران پيامبر گفت: عمر /بيد بن عبيرع
دانـاتر اسـت. عمـر متعـال گفتند: هللا  (آيا کسی از شما دوست دارد باغی داشته باشد؟) ]٢٦٦البقرة: [ چڄ    ڄ  

چيزی در درونم در مورد آن وجـود گفت: ای اميرالمؤمنين!  $عباسدانيد. ابندانيد يا نمید میييو گفت: بگو عصبانی شد 
زده شده است؛ عمر  بگو و خودت را کوچک نشمار. ابن عباس گفت: مثالی برای عمل  !دارد. عمر گفت: ای پسر برادرم

طاعت هللا عزوجل مشغول است سپس هللا که به   ثروتمندیگفت: چه عملی؟ ابن عباس گفت: برای عمل. عمر گفت: برای  
. ابـن حجـر گفتـه 1شود»باطل می شود تا آنجا که اعمال نيکشکند و او به گناه آلوده میشيطان را بر وی چيره میمتعال 

آن حاضـر بـوده و تر مسـن اسـتاد گـاه برای سخن گفتن در پيش کند ی را تشويق میآموزعالم دانش ،است: «در اين حديث 
 .2رساند »همچنين ايجاد نشاط و اعتماد به نفس در وی و ترغيب به کسب علم را می. بيند در وی استعدادی را میاستاد، 

هـا و هـا و تربيـت، پـرورش و پـاک شـدن جـاندر آن تشويقی جوان به درس خواندن در جوانی است: تـا سـبب تعلـيم آن
گردد و برای عالمان، سـبب کسـب حافظه و بلند همتی می، تقويت سرزندگیگار برای جوانان سبب هايشان شود. اينعقل

  ها و پيروی از راه روششان در استنباط احکام.علم از آن
بـرای مـن  ،هـاگفته است: «يادآوری علم در بعضی شب  $. ابن عباس3گفته است: «تعليم و تعلم نماز است» ابن مسعود 

ی بـارور کننـده ،گفته اسـت: «مالقـات مـردان بـا يکـديگر /قيمابن  .4تر است»از زنده نگهداشتن آن [شب] دوست داشتنی
  .5ی عقل»بارور کننده ها،آننظر باشد و تبادلها میخرد 

آموزد و وجــه داللـت و به سفر منجر شود و همچنين خضوع زياد در برابر کسی که آن را میمشقت باشد 
 چ ۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ  باشد که که به پيــامبرش عليــه الصــالة و الســالم فرمــوده اســت:آن قول هللا تعالی می

ی آنان اقتدا يوه(ترجمه: اينان کسانی هستند که هللا آنان را هدايت فرموده است پس به ش ٩٠األنعام: 
 .1/175باشد؛  الفتح کن) و موسی از آنها می

 . 4538بخاری  - 1
 . 8/202فتح الباری  - 2
 . 1/22 از ابن عبدالبرجامع بيان العلم  - 3
 . 1/24قبلی مرجع  - 4
  . 217مفتاح دار السعادة ص  - 5
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  مبحث هشتم
  مواردی از تدبر در قرآن

  
اسـتخراج  ،سـوال از آن ،تعلـيم و تعلـم قـرآن جمله:ازآن ؛های زيادی وجود دارد مثال ،در تدبر قرآن و تاثير گرفتن از آن

ده آمـ کـه در ذيـل  يیهـاحـدودش. در مثـال بـرو توقـف  شالتزام به انجام اوامر ،در معانی آن أملت ،ها و احکامشمت حک
  د:بخشمورد مناسبی برای هر روش آورده شود و هر کدام ممکن است روشهای ديگر را نيز بهبود که سعی شده  ،است 

  
  التزام به انجام اوامر آن:

 &عايشهمادرمان  .باشد ی نصر میبعد از نزول سوره ،و طلب استغفارهللا متعال تسبيح و حمد  به    التزام رسول هللا  مانند 
گفـت: در آن مـی کـهآنخوانـد مگـر نمـازی نمـی ،نـازل شـد  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ی] [سـوره کـهآنبعـد از  گفت: «پيامبر

خداونـدا  گـوييم،میتـو را حمـد  ،دگار ما هستیخداوندا پاک و منزه و پروربنا و بحمدک، اللهم اغفرلی [ سبحانک اللهم ر
  .1مرا بيامرز]»

اللهـم  ،گفت: سبحانک اللهم ربنـا و بحمـدکبسيار در رکوع و سجودش می :«رسول هللاگويد مادرمان در جای ديگر می
  .2از تأويل وی از قرآن بود» مسألهاين  ،اغفرلی

  
  به ياد آوردن آيه در مقتضای آن:

گاه در آن روز حتمـاً (آن ]٨التكاثر:[ چہ  ه  ه  ه  ه  چ  شد:يادآور می قول هللا تعالیبه اين مردم را  رسول هللا
شـبی [از خانـه] خـارج شـد و بـا ابـوبکر و  کنـد: «پيـامبرروايت می ابوهريرهاز نعمِت [دنيا] بازخواست خواهيد شد) 

فرمـود:  .هللايد؟ گفتند: از روی گرسنگی يا رسـولهايتان خارج شدهدر اين ساعت از خانه رابرخورد و فرمود: چ $عمر
] دو همراه [پيامبرآن  ، بلند شويد!امخارج شده  ،ايد به همان دليلی که شما خارج شده ،در دست اوست   مجانذاتی که  قسم به  

گفـت:  ،) را ديـد (پيـامبر که زنشوقتیی خود نبود. در خانه آن مرد  .بلند شدند. پس از آن به نزد مردی از انصار رفتند 
رفتـه اسـت تـا بـرای مـا آب گـوارا زن گفـت: (شـوهر آن زن) کجاسـت؟  فرمود: فالنی د. رسول هللاييخوش آمديد بفرما

امـروز کسـی  ،و دو همنشـين وی نگـاه کـرد. سـپس گفـت: الحمـد هللا بـه رسـول هللا ،بياورد. وقتی آن مرد انصاری آمد 
در آن [ظـرف]  ،بازگشـت  ،ی خرما درسـت شـده بـود و با ظرفی که از شاخه ت سرعت رفبه ،مهمانانی بهتر از من ندارد 

ها بخوريد. سپس چاقويی در درست گرفت [تا گوسـفندی سـر ببـرد]. ی خرما و خرما و رطب بود. او گفت: از اينغوره
فند و ظرف آن گوس از هاآنسر بريد و  ]گوسفندی[ هاآنوی برای  ،فرمود: از گوسفندان شيرده بر حذر باش رسول هللا

جـان مـن در کـه ذاتیهللا به ابوبکر و عمـر فرمـود: قسـم بـه رسول ،خوردند و آشاميدند و سير شدند  خرما خوردند. وقتی
به  کهآنهايتان خارج کرد و قبل از اين نعمت سوال خواهد شد؛ گرسنگی شما را از خانه زدست اوست! در روز قيامت ا

  . 3ن نعمت رسيديد»هايتان] برگرديد به اي[خانه
  

  :4هاتبعيت از بهترين
 جاداشت. آ« را بيشتر دوست بيرحاء  ،اموالش مياندر مدينه ثروتمندترين انصاری بود و از  گفته است: ابو طلحه  انس

 پ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چ ی آيـه کهايننوشيد تا می شاز آب پاک رفت،میبه آن  د قرار داشت و رسول هللا جدر مقابل مس
ابوطلحـه  .ازل شـد چه دوست داريد انفاق کنيد) نکه از آنرسيد مگر آن(هرگز به نيکی نمی ]٩٢آل عمران: [ چ 

ــه ــویبـ ــامبر سـ ــول  پيـ ــت: ای رسـ ــت و گفـ ــدا رفـ ــال هللا  !خـ ــیمتعـ ــابش مـ ــد: در کتـ  چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ گويـ
نيکی  تا ،دهمقرار میمتعال ای برای هللا را صدقهآن ،باشد بيرحاء می ،ترين اموالمو دوست داشتنی  ]٩٢عمران:آل[

فرمـود: آفـرين!  توزيع کن. رسـول هللارا ، آنهر طور که دوست داری! رسول هللا ایشود؛ متعال ای نزد هللا و ذخيره
بـين را آن طلحـه بين نزديکانت تقسيم کن. و ابـورا آن بينم کهطور میگويی و اينشنيدم که چه می ست.یاين مال پرمنفعت

  .5نزديکان و پسر عموهايش تقسيم کرد»

 
 . 4/219؛ مسلم 4967بخاری  - 1
  . 4/217؛ مسلم 4968بخاری  - 2
کند که آن انصاری هيثم بن ؛ و در روايتش ذکر می2370؛ ترمذی  2/932؛ مالک در الموطأ 2038مسلم  - 3

 بود. التهيان
: معنی نگاباشد و دست گرفتن به آنچه که سنت است، ها و فضائلش میئیبه معنی تبعيت از توانا - 4

 . 7/47، 3/99در زاد المسير  ]١٨الزمر: [  چ ہ  ه  ه  ه  ه چ  قول هللا تعالی:
  . 998؛ مسلم  5611، 2769،  2785بخاری  - 5
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چيزهـايی را کـه هللا بـه مـن   ]٩٢عمران:آل[ چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ چ  گفت: «به اين آيه برخـوردم: $ابن عمر
 متعـالهللا گفتم: اين بـرای رضـای  ،مرجانه نيافتم ،تر از جارية رومیداشتنیياد آوردم و چيزی دوست هب ،عطا کرده بود 

  .1آوردم تا نفعی به من برسد»دادم، او را به نکاح خود در میقرار می هللا متعالبرای را و اگر چيزی  آزاد است 
دانـی هـيچ مـالی را بيشـتر از ايـن اسـبم دوسـت نـدارم. نـزد ! مـیبار الهـاگفت: « زيد بن حارثه ،آيه نازل شد  اينوقتی 
  .2»پذيرفت از تو متعال  فرمود: هللا پيامبر. لمتعا راه هللا درآمد و گفت: اين  پيامبر

  
  من دوست دارم که هللا مرا بيامرزد:

که [در قبل از اين بهتان] به مسطح بن أُثاثة به علـت  ابوبکر ،گناهی مرا اعالم نمود بیمتعال گفت: « وقتی هللا  $عايشه
-هرگز به او انفاق نمی ،مورد عايشه گفت  رمسطح د  چهآن! بعد از متعال گفت: قسم به هللا ،کرد ق میاقرابت و فقرش انف

گ      کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژڈ  ڈ  ڎڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎچ نازل فرمود:  متعال  هللا    ،بعد از آن  .کنم
جران در راه هللا که بـه خويشـاوندان و بينوايـان و مهـا(و توانمندان نبايد سوگند خورند بر آن ]٢٢النور:[ چگ  گ  

 داريد کـه هللا شـما را بيـامرزد؟ و هللا آمرزنـده مهربـان اسـت).چيزی ندهند، و بايد که ببخشند و درگذرند. آيا دوست نمی
 ،داد و انفاقی را که قـبالً انجـام مـیادوست دارم که مورد آمرزش قرار گيرم. متعال! پس ابوبکر گفت: بله و قسم به هللا س

  .3کنم»را از وی دريغ نمیديگر آنمتعال! و گفت: قسم به هللا دوباره شروع کرد 
  

  موضوع سوره:
در  هـاآنرسـيد کـه بعضـی از طور به نظر مـیو اين ،کرد مرا در بين بزرگان بدر حاضر می گفت: «عمر $ابن عباس

ا فرزنـدانی مثـل او مـ نزد که در حالیکنی درونشان [از اين کار] ناراحت بودند و گفتند: چرا او را در جمع ما حاضر می
[ابـن  جمـع بزرگـان نشـاند.روزی او را صـدا کـرده و در  ه اسـت،گفت: او به مانند شما علم آموخت وجود دارد؟! عمر 

ی اين قول هللا تعالی چه گفت:] درباره [عمر .نشان دهد  هاآن] به دانشم را[ تاعباس گفت:] به نظرم رسيد مرا فرا خواند 
به ما امر کـرده متعال ای گفتند: هللا عده(وقتی ياری هللا و پيروزی آمد)،  ]١النصر: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦچ د: ييگومی

ی سـاکت رخـ بگفته و از او آمرزش بخـواهيم.  او را حمد  ،است تا وقتی ما را ياری کرد و گشايشی برای ما حاصل نمود 
گويد؟ گفتم: اين بـرای است؟ گفتم خير. گفت: چه می گونهنايآيا  !شده و چيزی نگفتند. [عمر] به من گفت: ای پسر عباس

اين عالمت آمدن اجلش  ]١النصر: [ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ گفت:  ،باشد تا او را از آمدن اجلش آگاه کند می رسول هللا
زش (پـس پروردگـارت را تسـبيح و حمـد بگـو و از او آمـر ]٣النصـر: [ چڌ      ڌ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ  ،باشد می

  .4شناسم»را به معنای ديگری نمیآن ،تو گفتی کهآن جزبهعمر نيز گفت: پذير است) بخواه، که او بسيار توبه
  

  ارتباط بين آيات:
خـود را بـه  ]٢الفاتحــة: [ چپ  پ  چ گفته اسـت: «هللا تعـالی بعـد از  /قرطبی :ی فاتحهی سورهمثال اول: درباره

گر هيبت و فرمايد؛ خود را به «رب العالمين» وصف نموده که بيان) وصف میورزمهر مهرگسترده( «الرحمن الرحيم»
و موجـب هيبـت صـفاتی کـه گونه، اين؛ باشد ايجاد رغبت  سبب کند که ی «الرحمن الرحيم» میرا قرينهو آناست  خشيت 

  .5]»ش دور گردند ابندگان، بهتر او را فرمان برند و نواهیگذاشته تا  همکنار  موجب رغبت است،صفاتی که 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٱچ : فرمايد می تعالی هللا سبحانه مثال دوم: 

  – ١٦٤بقرة: ال[ چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
ای که در دريا برای  ها و زمين و [در پی يکديگر] آمد و رفِت شب و روز و کشتیدر آفرينش آسمان  ( به راستی   ] ١٦٥
گاه زمين را پس از پژمردگی، با آن حيات بخشيد و  آن  و در آبی که هللا از آسمان فرو فرستاد،وری مردم روان است بهره

ورزند،  سّخر بين آسمان و زمين برای گروهی که خرد میو در گرداندن بادها و ابِر م پراکند ای در آن از هر جنبنده
ها را مانند دوست داشتن هللا  گيرند که آن هايی است * و برخی از مردم، به جای هللا، همتايانی را [برای او] بر مینشانه

هللا متعال وجود  يی قدرت و عظمت توانا ،دليلی بر وحدانيت  در اين آيه،در اين باب گفته است: « / قرطبی دوست دارند)،

 
، و ماننــد ايــن روايــت در 8/224: الفــتح نگــا، انــددهعبد بن حميد و بزار أن را تخــريج كــر - 1

، 4/133: تفســير قرطبــی نگــاباره، عمر در اين. برای دست يافتن به شأن و منزلت ابن3/568المستدرک 
 .4/58ارشاد العقول از ابی سعود 

 . 6/592طبری تفسير  - 2
  . 4750بخاری  - 3
 . 3359؛ ترمذی  4970بخاری  - 4
 . 1/50دارد، در تفسيرش بيان میتصديق کرده و ، ابن کثير آن را 1/139الجامع ألحکام القرآن  - 5
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  هاست ها حاکم و چيره بر تمامی انسان که هللا متعال بر آن  –فرمايد: با وجود تمامی اين آيات ؛ هللا سبحانه و تعالی میدارد 
  . 1دهند» ر میاافرادی برای هللا شريک قر -

وحـدانيت  ،هللا تعـالی ،وجـود دارد باره گفته است: « آيا نيکوتر از ارتباط بين اين آيه با [آيـات] قبـل از آن در اين /سعدی
و هرگونـه شـکی را بـر  ،دهـد يقين سـوق مـیلعلم ا سویبهخود را بيان و واضح کرده و با دليلی قاطع و برهانی روشن 

شريک متعال را برای هللا کسانی بعضی از مردم  ،شود: با وجود اين بيان کاملدر اين هنگام متذکر می  .گرداند طرف می
  .2گيرند»می
  
  وصيف هللا با توجه به مقتضای آيه:ت

ــالی ــد می هللا تع ــة: [ چٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺچ : فرماي ــه  ]١المجادل (ب
برد، شنيد و خداونـد گفتگويتـان را کرد و به هللا شکايت میی همسرش با تو گفتگو میراستی هللا سخِن زنی را که درباره

اسـت کـه وسـعت متعـال گفـت: سـتايش بـرای هللا آيـه بعـد از شـنيدن ايـن  &عايشه گمان هللا شنوای بيناست)،. بیشنيد می
سـخن  ودر خانـه بـودم  ،سخن گفت هللا وجود آمد و رسول هوقتی بحث ب ،باشد وسعت وجود صداها می یاندازهشنيدنش به
  3»را شنيدم[آن زن] 

  
  م خورد:بر چه کسی غضب کرد که قس هللا متعال

(پـس سـوگند بـه  ]٢٣الذاريات:[ چے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ  اين قول هللا تعـالی را شـنيد  4يک اعرابی
فرياد زد و گفت: پـاک و منـزه اسـت هللا!  ).گوييد، حق است آن ماننِد همين که شما سخن میپروردگار آسمان و زمين که 

  .5کنند؟!که قسم خورده است! آيا کالم او را تصديق نمی[هللاِ] پر جالل و جبروت بر چه کسی غضب کرد 
  

  :ترس از عذاب
 ترسـيدم کـه نزديـک شـوم. امـا بـاالخره .کـرد و گريـه مـیمصحفی در دست داشت  .آمدم $گفت: نزد ابن عباس /عکرمة

دانـد! گفـت: آن چه چيزی تو را به گريه انداخته اسـت؟ هللا مـرا فـدای تـو گر !نشستم و گفتم: ای پسر عباس ،نزديک شدم
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  چ د: کـرقرائـت و اين آيه را داستان اصحاب السبت (اهل شنبه) را بيان  سپس .کاغذها

چه را به آن پند يافته بودند، فراموش کردند، کسانی (پس چون آن ]١٦٥األعراف: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   
که نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختيم). ند، نجات داديم و ستمکاران را به [سزای] آنداشترا که از بدی باز می

-داده مـیهايی که پنـد کردند، نجات يافتند و ديگران را نديدم که نجات يابند، همانسپس گفت: ديدم کسانی را که نهی می
مرا فدای تو کنـد! متعال کنيم. گفتم: هللا نمی نهی هااز آنولی  ،بينيمزيادی را میناپسند ما چيزهای  .پذيرفتند شدند اما نمی

 ]١٦٤األعـراف: [ چپ  ڀ    پٻ  پ  پچ    کشـند و گفتنـد:کارشان ناپسند است ولی دست نمـیکه دانند می شانخود 
  .6بر من بپوشانند  درشت دهيد؟!) گفت: پس به من امر شد تا دو لباس اندرز می ،چرا گروهی را که هللا آنان را نابود کرد (

  ای مرا تا صبح بيدار نگهداشت:آيه
البقــرة: [ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ،خـواب کـرد ای خوانـدم کـه مـرا بـیگفت: «امشب آيه $ابن عباس

منظـور از ايـن آيـه چيسـت؟ بعضـی از  (آيا کسی از شما دوست دارد که نخلستان و باغ انگوری داشته باشد؟!)، ]٢٦٦
بدين دليـل ايـن سـوال را مطـرح  ؛داناتر است متعال هللا که دانم گفت: من خودم می. داناتر است متعال ان گفتند: هللا حاضر

مـرا ديـد [و]  اهمش .همه ساکت شدند  .مرا بهرمند سازد  ،شنيده است داند يا میکردم تا اگر کسی در مورد اين آيه چيزی 
سير نمود و تفچنين باشد. قبول کرد و آيه را عمل می ،فتم: منظور از آنخودت را کوچک نشمار. گ !گفت: ای برادرزاده

گـردد، شود و اهل و عيالش زياد میوقتی انسان پير می .باشد عمل می ،منظور از آن ،درست گفتی گفت: ای برادر زاده!
ای ، درسـت گفتـینيـاز دارد  بيشتر از هر وقتـی بـه عملـش يابد؛ در روز قيامت، انسانبه بهشتی که دارد، بيشتر نياز می

  .7»برادرزاده

 
 . 2/203الجامع ألحکام القرآن  - 1
 . 1/121تيسير الکريم الرحمن  - 2
، و ذهبــی آن را 2/481؛ حــاکم 9، ب/97ی تعليقی ک/؛ بخار2063؛ ابن ماجه 6/168؛ نسائی 6/46احمد  - 3

 .2/379صحيح دانسته و وافقه، محقق جامع األصول: با اسناد صحيح 
 شد(مترجم).اعرابی به باديه نشنينان حول مدينه گفته می - 4
 . 17/42الجامع ألحکام القرآن  - 5
 . 2/247کند، ابن کثير از عبدالرزاق با سندش آن را ذکر می - 6
اند و  آن را عبد بن حميد ابن منذر و ابن مبارک و ابن جرير و ابن ابی حاتم آن را تخريج کرده - 7

، و 3/219: حياة الصحابة نگا. 1/234؛ کنز العمال 3/542حاکم بطور مختصر که آن را صحيح دانسته است
 .143ای نزد بخاری است که شاهد آن است و در قبل آن را ذکر کرديم، ص قصه



 66

ابن  پس .داشت  [آن آيه] او را تا صبح بيدار نگه ؛ای را خواند و در آن تامل کرد آيه $گفت: «ابن زيبر /مطلب بن عبدهللا
 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ دم کــه تــا صــبح مــرا بــه خــود مشــغول کــرد: خواـنـ ای را صــدا کــرد و گفــت: آيــه $عبــاس

خـوابی بـه گفـت: بـی $؛ ابن عبـاسورزند)که شرک میجز آنها به هللا بهآورند بيشتر آن(ايمان نمی ]١٠٦ يوسف:[
(وقتـی  ]٢٥لقمان: [   چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ د. سپس قرائت نمـود: باش، منظور آن فقط مشرکان میسرت نزند 

 ،در اين مورد مـؤمن هسـتند  هاآن گويند: هللا)،؟ حتما میها و زمين را آفريده است کنی: چه کسی آسمانها سوال میاز آن
  .1آورند»ولی برای هللا شريک می
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