
 

 برخي از اصول �م در رجوع و مطالعه قرآن 
 

 ترين اصول در مراجعه به قرآن   شناخت مهم
برداري از هر منبعي ابتدا الزم است در خصوص اهميت و ضرورت مراجعه خويش به آن  هر كسي براي استفاده و بهره

نيز از عمق بيشتري برخوردار خواهد بود. روايات اهل  تر باشد مراجعه او تر و دقيق آگاه شود. هر چه اين آگاهي عميق

 كنند. بيت عليهم السالم ما را به اهميت رجوع به قرآن آگاه ساخته، ضرورت مراجعه به كالم الهي و وحي را يادآوري مي

 رسد.  بر اين اساس، علم و يقين به اصول استخراج شده زير در رجوع به قرآن ضروري به نظر مي

 ل كه توجه به آن در مراجعه به قرآن ضروري است فهم اين مطلب است كه:   ترين اص مهم

،مالك و اله عالَم است كه بر قلب نازنين بهترين شخصيت عالم نازل شده و بدون هيچ   قرآن، كالم خدا يعني كالم رب

 م به انسان انتقال يافته است.   كم و كاستي در اختيار انسان قرار داده شده است. در واقع با نزول قرآن تمام اسرار عال

 توان از متون روايي به دست آورد.   مي  گردد، مي ساير اصول مراجعه به قرآن را كه به نوعي به اين اصل جامع بر

 اصل اول

تواند  ترين رافع نياز انسان، عطايي منحصر به فرد براي اوست. هيچ چيز به اندازه قرآن نمي قرآن به عنوان مهم

 از انسان برطرف كند.  نيازي را

 فَتح قَالَ المرتَحلُ الحالُّ ما و قُلت المرتَحلُ الحالُّ قَالَ أَفضَلُ األَعمالِ أَي عليه السالم الحسينِ بنِ لعلي قُلت قَالَ الزُّهرِي عنِ

 رجلًا أَنَّ فَرَأَى القُرآنَ اهللاُ أَعطَاه من صلي اهللا عليه و آله اهللاِ رسولُ قَالَ قَالَ و آخرِه في ارتَحلَ بِأَوله جاء كُلَّما خَتمه و القُرآنِ

يا أَفضَلَ أُعطمم يغَّرَ فَقَد أُعطيماً صظع و ظَّميرا عغ0صF
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 و آيد در( مرتحل حال عمل: فرمود است؟ بهتر عمل كدام: گفتم عليه السالم الحسين بن حضرت على به گويد زهرى

 اول از كه زمانى هر و رساند انجام به و كند آغاز را قرآن فرد خواندن: فرمود چيست؟ مرتحل حال :گفتم) كند كوچ

را عطا  قرآن خدا كس هر به: است فرمودهصلي اهللا عليه و آله  خدا رسول برساند. سپس فرمود آخر تا كرد شروع قرآن
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 بزرگ را كوچكى و شمرده كوچك را بزرگى حتماً داشته است، عطايي او از بهتر ديگرى به خدا كه او پندارد كرد و

 .است شمرده

 نكاتي از روايات:

 براي استفاده از قرآن بايد نيازهاي خود را شناخت و براي برطرف كردن آنها بايد به سوي قرآن كوچ كرد.  .1

 كوچ كننده بايد تا رسيدن به مقصود خود سعي و مجاهدت كند.   .2

كنند الزم است قدر قرآن را دانسته و با اطمينان به اينكه قرآن به همه نيازهاي آنها  كساني كه به قرآن مراجعه مي .3

 دهد به آن مراجعه كنند. پاسخ مي

 
   1F2 غنًى بِه ما إِلَّا و بعده فَقرَ لَا و غَني فَهو القُرآنَ قَرَأَ من عليه السالم اهللا عبد أَبو قَالَ

 .نيابد دست نيازى بى هيچ به وگر نه ندارد نيازى آن از پس و شود نياز بى بخواند، را قرآن كه هر

 نكاتي از روايات: 

 قرآن سببي مستقل براي برطرف كردن نيازهاي انسان است. .1

 شود. نياز مي هميشه بي  كسي كه به قرآن روآورد و برطرف شدن نيازهاي خود را از قرآن طلب كند، .2

 يابند. كساني كه از مفاهيم قرآن دور هستند به هيچ غنايي دست نمي .3

 اصل دوم

درجات انسان در دنيا و آخرت به فهم معاني آيات قرآن وابسته است. لذا هر چه انسان به اين مفاهيم انس بيشتري 

 داشته باشد، از رفعت، شكوه و درجه بيشتري نزد خداوند (در دنيا و آخرت) برخوردار است.  

 اهللا هو قُل لقرَاءةِ قَالَ لم و فَقَالَ نَعم فَقَالَ الدنيا في البقَاء تُحب أَ لرَجلٍ يقُولُ عليه السالم جعفَرٍ بنَ موسى سمعت قَالَ حفصٍ عن

دأَح كَتفَس نهفَقَالَ ع لَه عدةٍ باعا سي فصن حم اتن منَا مائيأَول نَا وتيعش نِ لَم وحسالقُرآنَ ي لِّمي عف قَبرِه رفَعياهللا ل ن بِهم 

هتجرفَإِنَّ د اتجرنَّةِ دلَى الجقَدرِ ع اتقَالُ القُرآنِ آيي اقرَأ لَه قرَأُ ارقَ وفَي رقَى ثُمقَالَ ي فصا حفَم أَيتداً رأَح لَى خَوفاً أَشَدع 

هن نَفسى موسعفَرٍ بنِ معليه السالم ج ى لَا والنَّاسِ أَرج نهم كَانَت و تُهرَاءزناً ققَرَأَ فَإِذَا ح فَكَأَنَّه بخَاطانا ي2إِنسF
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 آرى،: گفت پاسخ در بمانى؟ دنيا در دارى دوست تو: فرمود مى مردى به عليه السالم شنيدم كاظم امام از: گويد حفص

: فرمود ساعتى از پس و: نگفت چيزى عليه السالم امام و ،»أَحد اهللا هو قُل« خواندن براى: گفت جواب چه؟ براى: فرمود
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 آن وسيله به خدا تا دهند او ياد به قبر در نداند، خوب را قرآن و بميرد ما شيعيان و دوستان از كه هر! حفص اى

 باال و خواند مى و رو باال و بخوان: شود گفته او به است، قرآن آيات اندازه به بهشت درجات زيرا برد، باال را اش درجه

 حضرت آن از نديدم را احدى و جعفر، بن موسى چون بترسد خود بر نديدم را احدى من: گويد حفص رود، مى

 .گفت مى سخن كسى با گويا خواند مى قرآن چون و بود، اندوه با خواندنش قرآن و باشد اميدوارتر

 نكاتي از روايات: 

 شود. درجات بهشت بر اساس علم و عمل مبتني بر قرآن تعيين مي .1

 گيرند. شيعيان و محبين اهل بيت عليهم السالم براي دريافت درجات بهشتي در قبر مورد تعليم قرآن قرار مي .2

 بيند. اي بايد بخواند كه گويي خدا را مي خواند به گونه انسان هرگاه قرآن مي .3

    

 وماصل س

قرآن براي كسي كه آن را ياد گرفته، همراه و معلّمي دائمي است و چنين شخصي را به درجات عالي رهنمون 

 تمسك به مضامين آن است.  سازد. شرط اين تعليم و ترفيع، مي

 عزوجل أَن اهللا فَادع منِّي فَفَلَت القُرآنَ قَرَأت كُنت إِنِّي فداك جعلت عليه السالم اهللا عبد لأَبِي قُلت قَالَ األَحمرِ يعقُوب عن

يهنلِّمعقَالَ ي فَكَأَنَّه فَزِع كذَلفَقَالَ ل كلَّماهللا ع وه انَا ويعاً إِيمقَالَ ج نَحنُ و ن نَحوشَرَةٍ مع ةُ قَالَ ثُمورتَكُونُ الس علِ مقَد الرَّج 

 بِي تَمسكت أَنَّك فَلَو كَذَا و كَذَا سورةُ أَنَا فَتَقُولُ أَنت من فَيقُولُ علَيه تُسلِّم و صورةٍ أَحسنِ في القيامةِ يوم فَتَأتيه رَكَهاتَ ثُم قَرَأَها

و بِي أَخَذت لَأَنزَلتُك هذةَ هجرلَيكُم الدبِالقُرآنِ فَع نَ إِنَّ قَالَ ثُمن النَّاسِ مقرَأُ مقَالَ القُرآنَ ييقَارِئٌ فُلَانٌ ل م ونهن مقرَأُ مالقُرآنَ ي 

طلُبيل ا بِهنيالد ي خَيرَ لَا وف كذَل م ونهن مقرَأُ مالقُرآنَ ي عنتَفيل ي بِهف هلَاتص و هلَيل ارِه و3 نَهF٤ 

 درگاه به رفت، دستم از و گرفتم ياد را قرآن من كه راستى قربانت، :عليه السالم گفتم صادق امام به: گويد احمر يعقوب

 خدا: فرمود و شد هراس در گزارش اين از حضرت آن اينكه مانند گويا دهد، ياد من به را آن كه كن عزوجل دعا خدا

 آن بوده، مردى همراه كه است اى سوره :فرمود سپس -بوديم كس ده نزديك ما: گويد-بدهد  ياد همه ماها و تو به را آن

 كيستى؟ تو: گويد مى او دهد، سالم او بر و بيايد صورتى نيكوترين در قيامت روز و است واگذارده سپس و خوانده را

 اين به را تو بودى، داشته مرا با تمام وجود دريافت كرده بودي و نگاه اگر و چنانم و چنانسوره  من: دهد مى جواب

 فالنى: شود گفته تا خوانند مى را قرآن كه مردمند برخى: فرمود سپس قرآن. مالزمت به باد شما بر رسانيدم، مى درجه
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 كه باشند برخى و نيست  خيرى اينها در دنيا، آوردن دست به براى خوانند مى قرآن كه باشند برخى و است خوان قرآن

  .برند سود آن از خود روز، و شب نماز در تا خوانند مى قرآن

 نكاتي از روايات: 

 اي باشد كه موجب فراموشي نشود. علم قرآن بايد به گونه .1

 شوند.  هاي قرآن داراي شأن و قدري هستند كه روز قيامت به صورت انساني خوش سيما ظاهر مي سوره .2

 هاي قرآني است. تمسك به قرآن الزمه همراهي دائمي با سوره .3

دنيا طلبي باشد. لذا الزم است مراجعه به قرآن را خالصانه و براي به كارگيري و تفكر تواند به قصد  مطالعه قرآن مي .4

 خواند و ياد گرفت.

   

 عليه السالم  اهللا عبد أَبو فَقَالَ منِّي يتَفَلَّت القُرآنُ كَانَ ما دخَلَني قَد و كَثيراً ديناً علَي إِنَّ عليه السالم اهللا عبد لأَبِي قُلت قَالَ

 لَبلَغت حفظتَني لَو فَتَقُولُ الجنَّةِ في يعني درجةٍ أَلف تَصعد حتَّى القيامةِ يوم ء لَتَجِي السورةَ و القُرآنِ منَ اآليةَ إِنَّ القُرآنَ القُرآنَ

نَا بِكاه4هF
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 راه دلم به پريشانى و اندوه آنجا تا و دارم بسيارى بدهكارى من: گفتم عليه السالم صادق امام به: احمر گويد يعقوب

 از آيه يك كه راستى قرآن، قرآن،: فرمود عليه السالم صادق امام كرده، فراموشم و است ربوده دستم از را قرآن كه يافته

 خود با مرا تو اگر: گويد مى و بهشت در يعنى رود، مى باال درجه هزار تا آيد مى قيامت روز آن ازسوره  يك و قرآن

 .رسانيدم مى مقام اين به را تو بودى، نگهداشته

 نكاتي از روايات: 

 ها و مطالعه و دقت در مضامين آنها مورد تأكيد اهل بيت عليهم السالم است. يادگيري سوره .1

 ها و آيات سست كند. هاي آن نبايد انسان را نسبت به حفظ و يادگيري سوره روزمرگي دنيا و سختي .2

 

 چهارم  اصل

 يابي به درجاتي از نبوت را داشته باشد. تواند توفيق دست انسان با قرآن مي

 و السرِّ في النَّاسِ أَحقَّ إِنَّ و القُرآنِ لَحاملُ العلَانيةِ و السرِّ في بِالتَّخَشُّعِ النَّاسِ أَحقَّ إِنَّ صلي اهللا عليه و آله اهللا رسولُ قَالَ

 يا اهللا فَيذلَّك بِه تَعزَّز لَا و اهللا يرفَعك بِه تَواضَع القُرآنِ حاملَ يا صوته بِأَعلَى نَادى ثُم القُرآنِ لَحاملُ الصومِ و بِالصلَاةِ العلَانيةِ

                                                           
 411 ص ،6 ج اى، كمره؛ همان، ترجمه 608ص  ،2 ج كافي، 5



 و جنبيه بينَ النُّبوةُ أُدرِجت فَكَأَنَّما القُرآنَ خَتَم من بِه اهللا فَيشينَك للنَّاسِ بِه تَزَين لَا و بِه اهللا يزَينك هللا بِه تَزَين القُرآنِ حاملَ

نَّهى لَا لَكوحي إِلَيه ن وم عمالقُرآنَ ج لُ لَا فَنَولُهجهي عن ملُ مجهي لَيهع لَا و غضَبن ييمف غضَبي لَيهع لَا و دحن ييمف دحي و 

نَّهعفُو لَكي و صفَحي رُ وغفي و حلُميمِ يتَعظالقُرآنِ ل ن وم يداً أَنَّ فَظَنَّ القُرآنَ أُوتنَ أَحالنَّاسِ م يا أَفضَلَ أُوتمم يفَقَد أُوت ظَّما عم 

  5F6 اهللا عظَّم ما حقَّرَ و اهللا حقَّرَ

(حامل  قرآن به علم داراى عيان، و نهان در خدا از ترس به مردم سزاوارترين: فرمودصلي اهللا عليه و آله  خدا رسول

با  سپس است، قرآن حامل گرفتن، روزه و خواندن نماز به عيان و نهان در مردم سزاوارترين كه راستى و قرآن) است

 و طلبى عزّت وسيله را آن و برد باال خدايت تا كن پيشه تواضع آن، وسيله به! حامل قرآن اى صوتي بلند خطاب كرد:

 براى بدان را خود و بيارايد را تو خدا تا بياراى خدا براى آن با را خود! حامل قرآن اى كند، خوارت خدا كه مساز تكبر

نه به  ولى است داده جاى خود دل در را نبوت ختم كند گويا را قرآن كه هر كند، زشت را تو بدو خدا كه مياراى مردم

 هر برابر در و باشد بردبار كند، نادانى او با كه كسى برابر در كند، درك را آن و جمع كند را قرآن كه هر و وسيله وحى؛

 و پوشد چشم و بگذرد ولى نشود تند كند، تندى او به كه هر برابر در و نكند خشم و باشد شكيبا كند، خشم او به كه

 هر شده، داده او بهترِ كسى به برد گمان و است شده داده بدو قرآن كه هر و قرآن تعظيم خاطر به باشد بردبار و بيامرزد

 .است شمرده دانسته، كوچك بزرگ خدا را آنچه و دانسته بزرگ شمرده، كوچك خدا را آنچه  آينه

 نكاتي از روايات: 

 نحوه رجوع به قرآن متفاوت و داراي مراتب است:  .1

 هايي از قرآن آگاه است. كسي است كه به مضامين و مفاهيم بخش» قرآنحامل «الف. 

 كسي است كه به واسطه نزديك شدن به قرآن به مقام نبوت نزديك شده است.» ختم كننده قرآن«ب. 

 كسي است كه قرآن را در زندگي فردي و اجتماعي جاري سازد.» جمع كننده قرآن«ج. 

 به نحوي از قرآن بهره دارند.  كساني هستند كه» دارندگان قرآن«د. 

براي هر يك از افراد فوق در قبال علمشان به قرآن انتظاري وجود دارد. مراتب اين افراد را از انتظاراتي كه براي آنها  .2

 توان فهميد.در نظر گرفته شده است، مي

 اصل پنجم 

 خواند گويي تمام كتب انبياي گذشته را خوانده است. كسي كه قرآن مي
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يلِ و أُعطيت المثَاني مكَانَ قَالَ رسولُ اهللا صلي اهللا عليه و آله أُعطيت السور الطِّوالَ مكَانَ التَّوراةِ و أُعطيت المئينَ مكَانَ اإلِنجِ

ائلَى سنٌ عيمهم وه ةً وورتُّونَ سس انٌ ولِ ثَمفَصبِالم فُضِّلت ورِ ودالزَّباودل ورالزَّب ى ويسعاإلِنجِيلُ ل ى ووسماةُ لالتَّور 6رِ الكُتُبِ وF

7 

اى داده  هاى صد آيه جاى تورات، و سورهه هاى طوالنى داده شده ب من سورهه : بندرسول خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود

هاى مفصل (يعنى آيه كوتاه) را كه شصت و  رهجاى زبور، و سوه من داده شد به هاى مثانى ب و سوره جاى انجيله ب شد

هاى ديگر است و تورات از موسى عليه السالم  من دادند و اين قرآن نگهبان و گواه بر كتابه هشت سوره است افزون ب

  است و انجيل از عيسى عليه السالم و زبور از داود عليه السالم است.

 اصل ششم

 كسي كه از آن بهره ببرد.قرآن منبع نور، هدايت و علم است براي 

أَصحابه اعلَموا أَنَّ القُرآنَ هدى النَّهارِ و نُور اللَّيلِ  عليه السالمأبي عبد اهللا عليه السالم قال: كَانَ في وصيةِ أَميرِ المؤمنينَ عن 

ن جا كَانَ ملَى ممِ عظلفَاقَةالم و 7هدF

۸ 

براي هر يارانش بود كه: بدانيد همانا قرآن ه : در سفارش اميرالمؤمنين عليه السالم بندامام صادق عليه السالم فرمود

 است.شب تار نوري براي  و روزي براي راهبركوشش و فقر، 

 نكاتي از روايات: 

 قرآن به عنوان هدايتگري هميشگي است.  .1

 ها نيازمند به قرآن است.  انسان هم در گشايش و هم در سختي .2

 اصل هفتم

 ر است تا پايان عمر به ياد دادن و يادگرفتن قرآن اهتمام داشت.سزاوا

 8F۹. عليه السالم قال: ينبغي للمؤمنِ أَن لَا يموت حتَّى يتَعلَّم القُرآنَ أَو يكُونَ في تَعليمهقال الصادق 

 گيرد يا در كار ياد گرفتنش باشد.ببراى مؤمن شايسته است كه نميرد تا قرآن را ياد  :ندامام صادق عليه السالم فرمود

 نكاتي از روايات: 

 فراگرفتن قرآن براي هر مسلماني الزم است.  .1

 آورد. صرف داشتن ايمان براي فرد كمال نمي .2

                                                           
  601ص  ،2 ج كافي، 7
 400ص  ،4 ج مصطفوى،؛ همان، ترجمه 600ص  ،2 ج كافي، 8
 409ص  ،4 ج مصطفوى،؛ همان، ترجمه 607ص  ،2 ج كافي، 9



 اصل هشتم

 بخش است. قرآن سبب فعال شدن تفكر حقيقي و حيات

 فَإِنَّ قَالَ إِنَّ هذَا القُرآنَ فيه منَار الهدى و مصابِيح الدجى فَليجلُ جالٍ بصرَه و يفتَح للضِّياء نَظَرَه السالمعليه أَبِي عبد اهللا عن 

9Fالتَّفَكُّرَ حياةُ قَلبِ البصيرِ كَما يمشي المستَنيرُ في الظُّلُمات بِالنُّور

10 

هاى شب تار،  همانا اين قرآن (كتابى) است كه در آن است جايگاه نور هدايت و چراغرمودند: امام صادق عليه السالم ف

زندگانى دل بينا ، پس شخص تيزبين بايد در آن دقت كند و براى پرتوش نظر خويش را بگشايد، زيرا كه انديشه كردن

 .سبب نور راه پيمايده ها ب در تاريكىكه آنكه جوياى روشنى است  ماننداست، 

 نكاتي از روايات: 

 انسان براي تشخيص در زندگي نيازمند به كارگيري عقل و خرد خود است. .1

 براي به كارگيري عقل و خرد، نيازمند تفكر است. .2

 اش، نيازمند هدايتگر است.  دار و رو به سوي مصالح و نيازهاي حقيقي براي فعال شدن تفكري جهت .3

 گشايد. حيات حقيقي براي انسان مي قرآن راه را براي تفكر و تعقل و در نهايت .4

 اصل نهم

 تالوت قرآن جال دهنده قلب است.

 10F11 القُرآن قرَاءةُ جلَاءها إِنَّ و الحديد يصدأُ كَما لَتَصدأُ القُلُوب هذه قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله إِنَّ

 صورت قرآن وسيله به آنها كردن پاك و جال و گيرد، مى زنگار آهن چون هادل پيامبر صلي اهللا عليه و آله فرمودند: اين

 .گيرد مى

 نكاتي از روايات: 

 شود. انسان در زندگي روزمره خود غبارآلود مي .1

 قرائت قرآن سببي براي دريافت معنويت است.  .2

 اصل دهم

 يابد. نهايتي دست مي هاي بي خواند به گنج كسي كه قرآن مي

11Fفيها ما تَنظُرَ أَن لَك ينبغي خزَانَةً فَتَحت فَكُلَّما خَزَائنُ القُرآنِ آيات يقُولُ عليه السالم الحسينِ بنَ علي سمعت قَالَ

12 
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 .چيست آن در كنى نگاه كه سزاوار است تو بر گشودى، اى گنجينه كه زمانى هر و هايند گنجينه قرآن آيات

 نكاتي از روايات: 

 توجه به ساحت آيات قرآن تأكيد شده است.در اين روايات به  .1

يابي به آن نيازمند فتح و گشايش  هايي از علم، معرفت و معنويت است كه انسان براي دست اي گنج هر آيه .2

 است. 

 كليد فتح و گشايش، نظر با تعمق در آيات است. .3

 اصل يازدهم

 هاست. خواندن قرآن نجات دهنده از مهلكه

 ولد في لَا و أَبداً أُميةَ بني إِلَى لَا و أَبداً عمرَ و بكرٍ أَبِي آلِ إِلَى الخلَافَةُ و األَمرُ يرجِع لَا اهللا و لَا يه السالمعل اهللا عبد أَبو قَالَ

 هدى القُرآنُ صلي اهللا عليه و آله اهللا رسولُ قَالَ و األَحكَام عطَّلُوا و السنَنَ أَبطَلُوا و القُرآنَ نَبذُوا أَنَّهم ذَلك و أَبداً الزُّبيرِ و طَلحةَ

 الغَوايةِ  منَ رشد و الهلَكَةِ منَ عصمةٌ و األَحداث منَ ضياء و الظُّلمةِ منَ نُور و العثرَةِ منَ استقَالَةٌ و العمى منَ تبيانٌ و الضَّلَالِ منَ

انٌ وينَ بتَنِ مالف لَاغٌ ونَ با منيرَةِ إِلَى الداآلخ و يهالُ فكُم كَميند ا ولَ مدع دنِ أَح12النَّارِ إِلَى إِلَّا القُرآنِ عF

13  

 در نسل طلحه نه و اميه بنى زادگان به نه و عمر و بكر ابى به آل هرگز خالفت و امام صادق عليه السالم فرمودند: امامت

كه   معطّل گذاشتند در حالي را احكام و كردند باطل ها را سنت و انداختند دور به را قرآن گردد، زيرا آنان باز نمي زبير و

 و بازگشت وسيله و روشنگر هر نابينايي است هر گمراهي و كننده  هدايت قرآن :فرمودصلي اهللا عليه و آله  خدا رسول

 هالكت هر از نگهدارى و) بدعت( پيشامد هر در است پرتوى و تاريكى در است روشنى و است لغزش هر از گذشت

 آخرت سعادت به دنيا از رسيدن وسيله و اشتباه و فتنه هر مورد در است بيان و است گمراهى هر از رهيابى و است

 . سوزان دوزخ به جز نشود منحرف قرآن از كس هيچ و شماها دين كمال است آن در و است

 نكاتي از روايات: 

 خواندن قرآن با عمل به آن قرين است. .1

 شود. اي قرائت قرآن را كنار گذارد، در پذيرش حاكميت دچار اشتباه مي اگر جامعه .2

سواد قرآني به معناي شناخت مفاهيم و مضامين حقيقي آن است و اين معنا بدون ثقل ديگر آن، يعني اهل بيت  .3

 عليهم السالم امكان پذير نيست.
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 شد ولي در واقع آنها از قرآن بسيار دور بودند. ر جامعه رسول خدا صلي اهللا عليه و آله قرآن به ظاهر خوانده ميد .4

 اصل دوازدهم

 هاي دنيوي است. دهنده از وحشتهمراهي با قرآن ايمني

عليه  كَانَ و معي القُرآنُ يكُونَ أَن بعد استَوحشت لَما المغرِبِ و المشرِقِ بينَ من مات لَو عليه السالم الحسينِ بنُ علي قَالَ

13Fيموت أَن كَاد حتَّى يكَرِّرها الدينِ يومِ قَرَأَ مالك إِذَا السالم

14 

ى هراس نكنم پس از ياگر همه مردم كه مابين مشرق و مغرب هستند بميرند من از تنهافرمودند: عليه السالم امام سجاد 

خواند آنقدر آن را اش اين بود كه هر گاه مالك يومِ الدينِ را مي عليه السالم شيوه با من باشد، و آن حضرتآنكه قرآن 

 كرد كه نزديك بود بميرد. تكرار مي

 نكاتي از روايات: 

 هاست. بخشي بزرگ و پناهگاهي عظيم براي دفع و رفع شرور و بدي  قرآن امنيت .1

 انس با مفاهيم آن است.  ارتباط و انس با قرآن به معناي .2

 پذير خواهد بود. اين انس با تكرار آيات و ارتباط با آيات امكان .3

 اصل سيزدهم

 توان به اخبار همه هستي و آنچه مورد نياز انسان است دست يافت.   با مراجعه به قرآن مي

 بعدكُم من خَبرُ و قَبلَكُم من خَبرُ و خَبرُكُم فيه البار الصادقُ هو و كتَابه معلَيكُ أَنزَلَ الجبار العزِيزَ إِنَّ عليه السالم اهللا عبد أَبو قَالَ

رُ وخَب اءمالس األَرضِ و ن أَتَاكُم لَو وخبِرُكُم من يع كبتُم ذَلج14 لَتَعF15 

 خواهنيك و راستگو كه است او و فرستاده فرو شماها بر را خود كتاب جبار عزيز كه امام صادق عليه السالم: راستى

 و آسمان گزارش و شماست از پس كه هر و گزارش شما از پيش كه هر گزارش و شما گزارش است او كتاب در است،

 .آييد شگفت به آينه هر دهد، گزارش آن از را شما كه كسى شما نزد بيايد اگر و زمين

 نكاتي از روايات: 

 انسان براي رشد و تعالي خود نيازمند خبردار بودن است.  .1

 هاي مختلف است.هاي مختلفي از هستي مرتبط است نيازمند خبر از جنبه از آنجايي كه انسان با جنبه .2

 قرآن جامع بين اخبار است. .3
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 در خبردهي، صداقت و بخشندگي (عدم بخل) بسيار اهميت دارد.  .4

 اصل چهاردهم

 شود. مند مي هاي قرآن بهره خواند از ويژگي ميكسي كه قرآن 

أَنزَلَ ثُم لَيهع تَابتُطفَأُ لَا نُوراً الك هابِيحصم رَاجاً وو لَا سخبي هقُّدتَو حراً ولَا ب كدري قَعرُه اجاً ونهلُّ لَا مضي هنَهج اعاً ولَا شُع 

مظلي هضَوء لَا فُرقَاناً و دخمي انُهرهب اناً وبيلَا ت متُهد أَركَانُه و فَاءتُخشَى لَا ش هأَسقَام زّاً ولَا ع تُهزَم هارأَنص قّاً وتُخذَلُ لَا ح انُهأَعو 

ونُ فَهعدانِ ماإلِيم و تُهوححبب و نَابِيعلمِ يالع و هورحب و اضدلِ رِيالع و انُهغُدر و ي15 أَثَافF16 ِاإلِسلَام و انُهنيب ةُ ويقِّ أَودالح و 

يطَانُهغ حرٌ ولَا ب نزِفُهستَنزِفُونَ يالم ونٌ ويا لَا عهبنضونَ يحاتالم لُ ونَاها لَا  ميضُهغونَ يارِد16الوF

17 نَازِلُ ولُّ لَا مضا يهرُونَ نَهجافسالم 

و ى لَا أَعلَامعما ينهرُونَ عائالس و لَا آكَام وزجا ينهونَ عدالقَاص لَهعاً اهللاُ جطَشِ رِيعل اءلَمالع بِيعاً وقُلُوبِ رل اءالفُقَه و اجحطُرُقِ مل 

اءلَح17الصF

18 و اءود لَيس هعدب اءد نُوراً و لَيس هعةٌ مظُلم بلًا ويقاً حثو تُهروع لًا وعقيعاً منم تُهروذ زّاً ون عمل لَّاهتَو لماً ون سمل 

خَلَهد ى ودنِ همل ائتَم بِه ذراً ونِ عمل لَهانتَح اناً ورهن بمل تَكَلَّم بِه داً ون شَاهمل مخَاص بِه فَلجاً و منل اجح بِه لًا وامن حمل 

لَهمح ةً ويطن ممل لَهأَعم ةً ون آيمل مستَو نَّةً ونِ جمل 18استَألَمF

19 لماً ون عمى لعو يثاً ودن حمى لور كماً ون حم19قَضَى لF

20  

  :فرمود نازل او بر را قرآن سپس

  ندارد، خاموشى كه است نورى قرآن

 نپذيرد،  زوال آن درخشندگى كه است چراغى

  نشود، درك آن ژرفاى كه است دريايى

  نگردد، گمراه آن رونده كه است راهى

  نشود، تاريك آن نور كه است اى شعله

  نگردد، خاموش برهانش درخشش كه است باطلى و حق كننده جدا

  نشود، خراب آن هاى ستون كه است بنايى

  بزدايد، را انگيز وحشت هاى بيمارى كه است اى دهنده شفا

                                                           
 بالضم و بالكسر الحجر يوضع عليه القدر. ،بالتشديد جمع اثفية ،غدران جمع الغدير، و االثافى 16
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  ندارند، شكست ياورانش كه است قدرتى

 . نشوند مغلوب كنندگانش يارى كه است حقّى و

  است، آن اصل و ايمان معدن قرآن،

  است، علوم درياهاى و دانش هاى چشمه

  هاى آن است،  هاى عدل و چشمه بوستان

  است، آن محكم هاى ستون و اسالم هاى پايه

 . است آن هاى سرزمين و حقيقت، زالل جارى نهرهاى

  كشيد، نتوانند تمام را آبش آن، تشنگان كه است دريايى

  ندارد، كمى آبش كه است اى چشمه و

  يابد، نمى كاهش برگيرند آن از هرچه كه است آبى برداشت محل

  كرد، نخواهند فراموش را آن راه مسافران كه است منزلى

  كنند، نمى غفلت آن از روندگان كه است هايى نشانه و

 . گذرند نمى آن از كه است زيبايى كوهسار

  دانشمندان، علمى عطش نشاننده فرو را قرآن خدا

  فقيهان، قلب براى بهارى باران و

 . است داده قرار صالحان براى وسيع و گسترده راه و

  ندارد، وجود بيمارى آن با كه است دارويى قرآن

  شود، نمى يافت تاريكى آن با كه است نورى

  محكم، آن هاى رشته كه است ريسمانى

  بلند، آن قلّه كه است پناهگاهى

  برگزيند، را قرآن كه آن براى است قدرتى و توان و

  شود، آن وارد كه كس هر براى است امنى محل

  كند، پيروى او از تا است راهنمايى

  دهد، قرار خود رسم و راه را قرآن كه آن براى است وظيفه انجام وسيله

  بگويد، سخن آن با كه كس آن بر است برهانى

  كند، استدالل آن با كه كس آن براى است پيروزى عامل



  كند، عمل آن به و باشد آن حافظ كه كس آن براى است دهنده نجات

  گيرد، كار به را آن كه آن راهبر و

  بنگرد، او در كه كس آن براى است هدايت نشانه و

  بپوشاند، را خود آن با كه كس آن براى است نگهدارنده سپر

  بسپارد، خاطر به را آن كه است كسى دانش و

  كند، روايت آن از كه است كسى حديث و

 20F21.كند قضاوت آن با كه است كسى فرمان و

 نتيجه اصول

بيشتر نيازمند آن ديده، انگيزه بيشتري . هر چه اعتقاد به قرآن و راهگشايي آن در زندگي در فرد بيشتر باشد، خود را  1

 آيد.                      براي انس با آن در او به وجود مي

ها در . هر كس داراي طهارت و تقواي بيشتر باشد استفاده او از قرآن بيشتر است. طهارت به معناي دوري از پليدي2

  نمايد.باور و عمل است و مالك پليدي را عقل و شرع مشخص مي

 مندي بيشتر از آيات نوراني قرآن را خواهد داشت. . هر كس داراي قدرت تفكر، تامل و تمركز بيشتر باشد امكان بهره3

 . قرآن، نسخه هستي منطبق بر انسان كامل و نوشته بر سينه هر انساني است.4

 ها در فهم آيات نوراني قرآن الزم است.. آشنايي با زبان قرآن در حد شناخت قالب5
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