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 -مقدمات تدبر در قرآن کتاب-های گذشته آموزش مجازی هایی است که در دوره متن پیش رو شامل پرسش

 شود که به نکات زیر توجه نمایید:  رابطه توصیه می شده است. در این پژوهان طرح توسط قرآن

کنیم که قبل از طرح  باشد اما پیشنهاد می به طور قطع این متن پاسخگوی همه سواالت شما نمی -1

پرسش خود با پشتیبان، این متن را مطالعه نمایید. شاید پاسخ خود را بیابید. کمترین فایده این مطالعه، 

 باشد. وت با نگاه خود میهایی متفا پژوهان و توجه به نگاه آشنایی با سواالت دیگر قرآن

برای سهولت هر چه بیشتر در یافتن متن مورد پرسش، در ابتدای هر سوال متن مربوطه ذکر شده  -2

 است.

صحت پاسخ به سواالت توسط متخصصین محتوا بررسی شده است. با این حال لطفا هر گونه  -3

 حهه نمودید را با ما در میان بگذارید.اشکال محتوایی که مال

بر روی متن اندکی ویرایش ادبی انجام شده است تا از ذکر نکات مبهم جلوگیری شود. البته در  -4

تالش بودیم تا در این ویرایش ادبیات محاوره ای قرآن پژوهان حفظ شود تا بر سرعت درک مفاهیم 

 بیافزاید.

ه شده است که در ادامه و پاسخ عالئمی در نهر گرفت های متن درس، سوال برای هر یک از قسمت -5

 اند: معرفی شده

 نماد پشتیبان        نماد قرآن پژوه      نماد متن کتاب 

ز پیشنهادات در پایان از شما تقاضا داریم تا در راستای رفع هر گونه نقص در نهام آموزش قرآن کریم، ما را ا

 مند سازید. و انتقادات خود بهره

 

 دانشگاه تهران  مع مدارس دانشجویی قرآن و عترتمج

 

 توضیحات 
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ترین رافع نیاز انسان، عطایی منحصر به فرد برای اوست. هیچ چیز به اندازه قرآن  قرآن به عنوان مهم

  .تواند نیازی را از انسان برطرف کند نمی

األَعمَالِ أَفضَلُ قَالَ الحَالُّ المُرتَحِلُ قُلتُ وَ مَا الحَالُّ  عَنِ الزُّهرِیِّ قَالَ قُلتُ لِعَلِیِّ بنِ الحُسَینِ علیه السالم أَیُّ

اهلل علیه و آله المُرتَحِلُ قَالَ فَتحُ القُرآنِ وَ خَتمُهُ کُلَّمَا جَاءَ بِأَوَّلِهِ ارتَحَلَ فِی آخِرِهِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اهللِ صلی 

 .لًا أُعطِیَ أَفضَلَ مِمَّا أُعطِیَ فَقَد صَغَّرَ عَهِیماً وَ عَهَّمَ صَغِیرامَن أَعطَاهُ اهللُ القُرآنَ فَرَأَى أَنَّ رَجُ

عمل حال مرتحل  زهرى گوید به حضرت على بن الحسین علیه السالم گفتم: کدام عمل بهتر است؟ فرمود:

ساند و هر فرد خواندن قرآن را آغاز کند و به انجام ر: حال مرتحل چیست؟ فرمود :گفتم )در آید و کوچ کند(

: زمانى که از اول قرآن شروع کرد تا آخر برساند. سپس فرمود رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرموده است

به هر کس خدا قرآن را عطا کرد و او پندارد که خدا به دیگرى بهتر از او عطایی داشته است، حتماً بزرگى را 

 .کوچک شمرده و کوچکى را بزرگ شمرده است

 

 

که از زهری نقل شده رو این روایت حضرت علی بن الحسین علیه السالم  ن منهوردوستان م .1

یعنی هر وقت که خواستی یه سوره بخونی باید تا آخر قرآن رو هم بخونی؟؟!!! یعنی اینه ....نفهمیدم

 عمل حال مرتحل؟؟

همون لحهه بشینی قرآنو ختم کنی.  کنم منهور این نیست که در ستش این سوال منم بود ولی فکر میرا

مفهومش اینه که انسان در تمام طول عمر خود و در تمامی نیازها به قرآن مراجعه کرده و مشکالت خود را 

 ها و راهکارهای آن برای زندگی بهتر را در حد توان خود بکار گیرد. طریق آن حل کند یعنی تمام برنامهاز 

 اصل اول♦ 
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فرد وقتی شروع به قرائت  رسد طبق تعریفی که در خود حدیث از حال مرتحل امده است یعنی به نهر می

کند، باید ان را به پایان برساند. البته نه در همان جلسه یعنی خواندن  کند و از ابتدای ان شروع می قران می

این در الیه ظاهری  البته د.ان را در قسمتی رها نکند بلکه این سیر خود را تا اخر قران و ختم ان ادامه ده

شود تا رسیدن به پاسخ خود  د وقتی با نیاز خود وارد قران میتر یعنی اینکه فر های باطنی است ودر الیه

 .مجاهدت وکوشش داشته باشد

 

ش در به نهر من باید به واژه مرتحل در این روایت دقت داشت چراکه این واژه در معنای خود حرکت و تال

کند  بداند به سوی رافع نیازی حرکت میجهت رفع نیاز را دارد و انسانی که خود را هر لحهه فقیر و نیازمند 

 که به ان اعتماد دارد. همچنین از سوی دیگر این که انسان اهتمام داشته باشد به قرائت قرآن از اول تا آخر.

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

   1 قَرَأَ القُرآنَ فَهُوَ غَنِیٌّ وَ لَا فَقرَ بَعدَهُ وَ إِلَّا مَا بِهِ غِنًىقَالَ أَبُو عَبدِ اهلل علیه السالم مَن 

 نیازى دست نیابد. نه به هیچ بىشود و پس از آن نیازى ندارد وگر نیاز هر که قرآن را بخواند، بى

 

 

 چه به دیثح در "به" ،(غنی به ما اال) شوم نمی متوجه را انتهایی قسمت ی ترجمه اول، اصل حدیث در .2

 گردد؟ برمی چیز

                                                             
 404، ص 5 اى، ج ؛ همان، ترجمه کمره505، ص 2 کافی، ج 1
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 .نیست قرآن با که کسی برای نیست غنی. گردد برمی قرآن به" ها" ، "غنی به ما اال" در

 

 

 است؟ قدر چه "غنی" ی گستره فوق، حدیث در .3

 

  

 و رسد نمی معرفتی ثروت به  قرآن بدون  کسی که گفت توان می اطمینان با را این. دارد مطلق معنای غنی

 .یابد می معنا قرآن به بنا ثروت

♦♦♦♦♦♦ 
 

 

 

انسان در دنیا و آخرت به فهم معانی آیات قرآن وابسته است. لذا هر چه انسان به این مفاهیم انس  درجات

   .است برخوردار( آخرت و دنیا در)بیشتری داشته باشد، از رفعت، شکوه و درجه بیشتری نزد خداوند 

 لِمَ وَ فَقَالَ نَعَم فَقَالَ الدُّنیَا فِی البَقَاءَ تُحِبُّ أَ لِرَجُلٍ یَقُولُ السالم هیبنَ جَعفَرٍ عل عَن حَفصٍ قَالَ سَمِعتُ مُوسَى

 یُحسِنِ لَم وَ شِیعَتِنَا وَ أَولِیَائِنَا مِن مَاتَ مَن حَفصُ یَا سَاعَةٍ بَعدَ لَهُ فَقَالَ عَنهُ فَسَکَتَ أَحَدٌ اهلل هُوَ قُل لِقِرَاءَةِ قَالَ

 فَیَقرَأُ ارقَ وَ اقرَأ لَهُ یُقَالُ القُرآنِ آیَاتِ قَدرِ عَلَى الجَنَّةِ دَرَجَاتِ فَإِنَّ دَرَجَتِهِ مِن بِهِ اهلل لِیَرفَعَ قَبرِهِ فِی عُلِّمَ لقُرآنَا

 النَّاسِ أَرجَى لَا وَ السالم هیلع جَعفَرٍ بنِ مُوسَى مِن نَفسِهِ عَلَى خَوفاً أَشَدَّ أَحَداً رَأَیتُ فَمَا حَفصٌ قَالَ یَرقَى ثُمَّ

 .إِنسَانا یُخَاطِبُ فَکَأَنَّهُ قَرَأَ فَإِذَا حُزناً قِرَاءَتُهُ کَانَت وَ مِنهُ

 

 دوماصل ♦ 
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 پاسخ در بمانى؟ دنیا در دارى دوست تو: فرمود  مى مردى به شنیدم السالم هیعل کاظم امام از: گوید حفص

 چیزى السالم هیعل امام و ،«أَحَدٌ اهلل هُوَ قُل»اندن خو براى :گفت جواب چه؟ براى: فرمود آرى، ت:گف

 قبر در نداند، خوب را قرآن و بمیرد ما شیعیان و دوستان از که هر! حفص اى د:فرمو ساعتى از پس و: نگفت

 او به است، قرآن آیات اندازه به بهشت درجات زیرا برد، باال را اش  درجه آن وسیله به خدا تا دهند یاد او به

 چون بترسد خود بر ندیدم را احدى من: گوید حفص رود،  مى باال و خواند  مى و رو باال و بخوان: شود هگفت

 قرآن چون و بود، اندوه با خواندنش قرآن و باشد امیدوارتر حضرت آن از ندیدم را احدى و جعفر، بن موسى

 .گفت  مى سخن کسى با گویا خواند  مى

 

 

 ام شنیده و. دارد وجود شیعیان برای رشد امکان برزخ عالم در فاتحه، دوم لاص در شده ذکر حدیث اساس بر

 است؟ صحیح مطلب دو این آیا. ندارد وجود رشد امکان کس هیچ برای آخرت عالم در که

 

 

اینجا رشد در قبر منهور است و اگر کسی در دنیا  "لم یحسن القرآن علم فی قبره"در روایت ذکر شده است 

این رشد پس از وارد شده باشد و بمیرد بدون این که به کمال رشد خودش رسیده باشد،  در مسیر رشد

یابد و در حقیقت مرتبه و درجه  شود. در واقع فرد رشدش ادامه می یابد تا وارد بهشت مرگش نیز ادامه می

 .یابد. رشد در برزخ برای مومنین ادامه دارد بهشتی که به آن وارد خواهد شد نیز ادامه می

♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

قرآن برای کسی که آن را یاد گرفته، همراه و معلّمی دائمی است و چنین شخصی را به درجات عالی 

 تمسّک به مضامین آن است.  سازد. شرط این تعلیم و ترفیع، رهنمون می

 

 سوماصل ♦ 
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 فَادعُ مِنِّی فَفَلَتَ القُرآنَ قَرَأتُ کُنتُ إِنِّی فِدَاکَ جُعِلتُ السالم هیعل اهلل عَبدِ لِأَبِی قُلتُ قَالَ األَحمَرِ یَعقُوبَ عَن

 ثُمَّ عَشَرَةٍ مِن نَحوٌ نَحنُ وَ قَالَ جَمِیعاً إِیَّانَا وَ هُوَ اهلل عَلَّمَکَ فَقَالَ لِذَلِکَ فَزِعَ فَکَأَنَّهُ قَالَ یُعَلِّمَنِیهِ أَن عزوجل اهلل

 مَن فَیَقُولُ عَلَیهِ تُسَلِّمُ وَ صُورَةٍ أَحسَنِ فِی القِیَامَةِ یَومَ فَتَأتِیهِ تَرَکَهَا مَّثُ قَرَأَهَا قَد الرَّجُلِ مَعَ تَکُونُ السُّورَةُ قَالَ

 قَالَ ثُمَّ بِالقُرآنِ فَعَلَیکُم الدَّرَجَةَ هَذِهِ لَأَنزَلتُکَ بِی أَخَذتَ وَ بِی تَمَسَّکتَ أَنَّکَ فَلَو کَذَا وَ کَذَا سُورَةُ أَنَا فَتَقُولُ أَنتِ

 وَ ذَلِکَ فِی خَیرَ لَا وَ الدُّنیَا بِهِ لِیَطلُبَ القُرآنَ یَقرَأُ مَن مِنهُم وَ قَارِئٌ فُلَانٌ لِیُقَالَ القُرآنَ یَقرَأُ مَن النَّاسِ مِنَ نَّإِ

 [1] نَهَارِه وَ لَیلِهِ وَ صَلَاتِهِ فِی بِهِ لِیَنتَفِعَ القُرآنَ یَقرَأُ مَن مِنهُم

 دستم از و گرفتم یاد را قرآن من که راستى قربانت،: گفتم السالم هیعل صادق امام به: گوید احمر یعقوب

 در گزارش این از حضرت آن اینکه مانند گویا دهد، یاد من به را آن که کن دعا عزوجل خدا درگاه به رفت،

: فرمود سپس -بودیم کس ده نزدیک ما: گوید– بدهد یاد همه ماها و تو به را آن اخد: فرمود و شد هراس

است که همراه مردى بوده، آن را خوانده و سپس واگذارده است و روز قیامت در نیکوترین صورتى  اى  سوره

مرا با تمام  دهد: من سوره چنان و چنانم و اگر  گوید: تو کیستى؟ جواب مى  بیاید و بر او سالم دهد، او مى

. قرآن مالزمت به باد شما بر رسانیدم،  مى درجه این به را تو بودى، داشته نگاه و بودی کرده دریافت وجود

 که باشند برخى و است خوان قرآن فالنى: شود گفته تا خوانند  مى را قرآن که مردمند برخى: فرمود سپس

 نماز در تا خوانند  مى قرآن که باشند برخى و نیست  یرىخ اینها در دنیا، آوردن دست به براى خوانند  مى قرآن

 .برند سود آن از خود روز، و شب

 

 

 "خوانن برای بدست آوردن دنیا در اینها خیری نیست برخی قرآن می"در روایت آورده شده که 

الح...اینها ، یا سوره ای برای داشتن فرزند صز قرآن رو میخونم برای فقیر نشدنای ا آیا اگر من مثال سوره

 اینها مگه مصداق دنیا نیست؟؟ !!خیری درش نیست؟؟

 

 به نهرم منهور این هست که افق نگاه وسیعی به قران داشته باشیم تا بهره های بیشتری ازسوره ببریم. 

 

http://mec.ut.ac.ir/mod/lesson/view.php?id=108814
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عه قرآن بخاطر فقط دنیا نیست بلکه وردید اگر باهدف الهی باشند، مطالاهایی که شما  به نهر بنده هم مثال

کنم هدف دوره هم پیاده کردن برنامه قرانی در همین  فاده ازآن برای آخرت است. فکر میساخت دنیا و است

 زندگی دنیوی است تا قابلیت تقدیم کردن به خدا در قیامت را داشته باشد.

 

 

طلبی به علت از یاد بردن این نکته هست که دنیا و دنیا کنم ای که توجهتون رو به اون جلب می نکته

خداست که منفور است ولی هر حرکتی در زندگی دنیایی اگر برای قرب به خداوند صورت بگیرد پسندیده 

ای  ب عمل به آن شود و اگر برای سورهاست. دوربین نگاه انسان باید درست باشد و قرائت قرآن باید موج

 روست که قرائت ان یعنی فهم مفاهیم آن و عمل به دستوراتش. خاصیتی ذکر شده از آن

 

♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 دیگو یم دوم اصل تیروا. شود یم دهید تناقض شده انیو سوم ب دوم اصل در که یتیروا تا دو در :سوال

 اصل تیروا در. نکرده هم یتالش فرد کهیحال در شد خواهد داده ادی او به قبر در نداند خوب را قرآن اگر که

 داده ادی قبر در فرد نیا به چرا. شد خواهد مانیپش پس رفته ادشی از یول گرفته ادی که دیگو یم سوم

 سواد مثال. ردیبگ ادی نتوانسته که است یآدم دوم اصل تیروا در نداند خوب از منهور کنم فکر شه؟ ینم

 ؟نداشته

 

 اول و دوماصل ♦ 

 

http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=233
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=233
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=233
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=234
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=234
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=234
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=233
http://ekashef.ir/moodle/mod/lesson/view.php?id=233
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 و مغفرت نهام به آن مشابه روایات کنم عرض باید بودند دانسته بعید را قبر در دادن یاد که سوالی مورد در

 را مهم زاویه دو روایات این شود می بندگان حال شامل الهی دریغ بی رحمت طریق از که دارد اشاره جبرانی

 یک در شهید صد اجر مثالً انسان برای باال های ظرفیت ایجاد حیث از قرآن عهمت یکی است گرفته نشانه

 قرآن اهمیت به دیگر زاویه. انگیزه باالی افق و خواست اعتبار به شدن بزرگ نهایت بی برای فرصتی! عمر

 بدون رفتن بهشت که چندان گردد می بر معنوی مواهب از مندی بهره نیاز پیش عنوان به آن آموزش و

 و معارف از مندی بهره زمینه او  برای حقیقت در آموزند می قرآن کسی به اگر پس نیست میسر قرآن دانستن

 نبرده چشم دنیا بازار و مزرعه از خود برای که کسی است ممکن چطور آورند می وجود به را بهشت مواهب

 مند بهره عالم مراتب در سیر از و باشد نبرده پرواز بال شود؟ مند بهره شهودی مواهب از آخرت در و باشد

 . گردد

 است شده گفته آنها برای و است اند آورده دست به آنچه حفظ برای ادافر اهتمام به ناظر بیشتر دوم روایت اما

 که کند می ضعفی به داللت باشد مباالت بی آن ارزش و قدر به نسبت اما باشد داشته ای سرمایه کسی اینکه

 .است مهارتی دوم روایت اما است بشارتی بیشتر اول روایت. شود برطرف باید حتماً

 

♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 یابی به درجاتی از نبوت را داشته باشد. تواند توفیق دست قرآن می انسان با

 أَحَقَّ إِنَّ وَ القُرآنِ لَحَامِلُ العَلَانِیَةِ وَ السِّرِّ فِی بِالتَّخَشُّعِ النَّاسِ أَحَقَّ إِنَّ آله و هیعل اهلل یصل اهلل رَسُولُ قَالَ

 بِهِ تَوَاضَع القُرآنِ حَامِلَ یَا صَوتِهِ بِأَعلَى نَادَى ثُمَّ القُرآنِ لَحَامِلُ الصَّومِ وَ لصَّلَاةِبِا العَلَانِیَةِ وَ السِّرِّ فِی النَّاسِ

 نَکَفَیَشِی لِلنَّاسِ بِهِ تَزَیَّن لَا وَ بِهِ اهلل یُزَیِّنکَ هلل بِهِ تَزَیَّن القُرآنِ حَامِلَ یَا اهلل فَیُذِلَّکَ بِهِ تَعَزَّز لَا وَ اهلل یَرفَعکَ

 یَجهَلُ لَا فَنَولُهُ القُرآنَ جَمَعَ مَن وَ إِلَیهِ یُوحَى لَا لَکِنَّهُ وَ جَنبَیهِ بَینَ النُّبُوَّةُ أُدرِجَتِ فَکَأَنَّمَا القُرآنَ خَتَمَ مَن بِهِ اهلل

 چهارماصل ♦ 
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 یَحلُمُ وَ یَغفِرُ وَ یَصفَحُ وَ یَعفُو لَکِنَّهُ وَ یَحِدُّ فِیمَن یَحِدُّ لَا وَ عَلَیهِ یَغضَبُ فِیمَن یَغضَبُ لَا وَ عَلَیهِ یَجهَلُ مَن مَعَ

 حَقَّرَ وَ اهلل حَقَّرَ مَا عَهَّمَ فَقَد أُوتِیَ مِمَّا أَفضَلَ أُوتِیَ النَّاسِ مِنَ أَحَداً أَنَّ فَهَنَّ القُرآنَ أُوتِیَ مَن وَ القُرآنِ لِتَعهِیمِ

 [1] اهلل عَهَّمَ مَا

 قرآن به علم داراى عیان، و نهان در خدا از ترس به مردم سزاوارترین: فرمود آله و هیعل اهلل یصل خدا رسول

 قرآن حامل گرفتن، روزه و خواندن نماز به عیان و نهان در مردم سزاوارترین که راستى و است( قرآن)حامل 

 و برد باال خدایت تا کن پیشه تواضع آن، وسیله به! قرآن حامل اى: کرد خطاب بلند صوتی با سپس است،

 تا بیاراى خدا براى آن با را خود! قرآن حامل اى کند، خوارت خدا که مساز تکبّر و طلبى  عزّت وسیله را آن

 گویا کند ختم را قرآن که هر کند، زشت را تو بدو خدا که میاراى مردم براى بدان را خود و بیاراید را تو خدا

 در کند، درک را آن و کند جمع را قرآن که هر و وحى؛ وسیله به نه ولى است داده جاى خود دل در را نبوّت

 در و نکند خشم و باشد شکیبا کند، خشم او به که هر برابر در و باشد بردبار کند، نادانى او با که کسى برابر

 قرآن تعهیم خاطر به باشد بردبار و بیامرزد و پوشد چشم و بگذرد ولى نشود تند کند، تندى او به که هر برابر

 کوچک خدا را آنچه  آینه هر شده، داده او بهترِ کسى به برد گمان و است شده داده بدو قرآن که هر و

 .است شمرده کوچک دانسته، بزرگ خدا را آنچه و دانسته بزرگ شمرده،

 

 

 نزدیک واسطه به که است کسى "قرآن کننده ختم" که شده بیان فاتحه چهارم اصل روایات از نکاتى در

 .است شده نزدیک نبوت مقام به قرآن به شدن

 چیست؟ نبوت مقام به شدن نزدیک از منهور

 کند؟ مى پیدا دست نبوت از درجاتى و ها ویژگى چه به فرد
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 آگاهی  قرآن ومفاهیم مضامین به قرآن کننده ختم. است آن ونهایت آخر به شی بلوغ و کمال معنای به ختم 

 نیست وحی طریق از آگاهی این اما یافته آگاهی وحی هیممفا به نبی مانند فردی چنین .دارد

 مورد در. دانست قرآن با همراهی مختلف مراحل را کننده جمع کننده ختم ، حامل عنوان سه بتوان شاید

 نهان و عیان ودر فردی حوزه در را وآن شد آگاه قرآن از هایی بخش ومفاهیم مضامین به فرد قرآن حامل

 با متناسب قران کل ومفاهیم مضامین به که جایی تا رود می پیش مسیر این در فرد کم کم.  سازد می عملی

 در بلکه فردی زندگی در تنها رانه مضامین این فرد بعدی مرحله در(. قرآن ختم) یابد می آگاهی خود ظرفیت

 (قرآن جمع) سازد می جاری نیز اجتماعی زندگی

 

 

 حاتیکننده قرآن و.....که در اصل چهارم آمده توض امل وجمعح یدوستان اگه امکان داره راجع به معنا

. دارد وجود قرآن دارندگان ای قرآن حامل مثالً نیب یفرق چه فهمم ینم ییجورا کی یعنی. دیبد یتر کامل

کننده قرآن  جمع ایکنه  یست که قرآن رو ختم م یکننده قرآن کس کردم ختم یمثالً من خودم فکر م

 کرده. یمعن گهیجور د .ستیلغت ن یانگار از رو یکنه.  ول یم یآور جمعست که قرآن رو  یکس

 

 

 واژه ترجمه در پس. ندارد ییمعنا نیچن یعرب زبان در که میکن یمعنا م یلغات رو طور یما در فارس یگاه

 .بشه اطیاحت یفارس اطالعات از استفاده در دیبا

 است حمل از فاعل اسم حامل. کنند یم فیتعر رو رآناوتوالق و حامل السالم هیعل معصوم هم تیروا نیدر ا

 ییها برداشت قرآن انیپا یب یایدر از که یکس قرآن.حامل دادنه وانجام کردن حمل و برداشتن یمعنا به و

 .ارهیم براش تیروا در شده ذکر که رو یصفات اون ها برداشت نیا و داره

 ذهن به رو معنا نیا و زدنه مهر و دنیرس آخر به و ادند انیپا یمعن به لغت در ختم قرآن؛ ی کننده ختم اما

اما از اونجا که قرآن از  !بدونه اون انیپا تا رو قرآن میومفاه نیمضام دیبا یفرد نیچن که کنه یم کینزد
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 یتونه به معنا یم انیپا نیندارد. پس ا یو عمق محدود تهینها یب مشیطرف خداوند نازل شده مفاه

 نیکرد ا دایخودش دست پ تیقرآن در حد ظرف میومفاه نیحاال که فرد به مضامهر فرد باشه.  تیظرف

 شه. یوبه مقام جمع وارد م ردیگ یرو در مقام عمل به کار م میمفاه

 نیا ختم مقام در بعد شه، یم آگاه قرآن از ییها بخش میومفاه نیانگار که در مقام حمل، اول انسان به مضام

 ییگو. شه یم آگاه میمفاه و نیمضام نیا به خودش تیظرف با متناسب فرد که ییجا تا کنه یم دایپ گسترش

 یفرد یزندگ در قرآن یاجرا مرحله به یعنی. ره یم تر شیپ مرحله کی احاطه نیا با بعد. شه یم کامل

 رد یساز ادهیپ و یاجتماع جنبه دینیبب تیروا در رو قرآن کننده جمع یها یژگیو اگر اتفاقا. رسه یم یوجمع

 ... .و نادان افراد مقابل در مناسب یها واکنش ابراز مانند. واضحه عمل مقام

 

♦♦♦♦♦♦ 
 

 

 

 .است دنیوی های وحشت از دهندهایمنی قرآن با همراهی

 القُرآنُ یَکُونَ أَن بَعدَ استَوحَشتُ لَمَا المَغرِبِ وَ المَشرِقِ بَینَ مَن مَاتَ لَو السالم علیه الحُسَینِ بنُ عَلِیُّ قَالَ

 2یَمُوت أَن کَادَ حَتَّى یُکَرِّرُهَا الدِّینِ یَومِ مالِکِ قَرَأَ إِذَا السالم علیه کَانَ وَ مَعِی

 هراس تنهایى از من بمیرند هستند مغرب و مشرق مابین که مردم همه اگر: فرمودند السالم علیه سجاد امام

 الدِّینِ یَومِ مالِکِ گاه هر که بود این اش شیوه المالس علیه حضرت آن و باشد، من با قرآن آنکه از پس نکنم

 بمیرد. بود نزدیک که کردمی تکرار را آن آنقدر خواندمی را
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 دوازدهماصل ♦ 
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ز این منهور ا "های دنیایی است. وحشت دهنده از راهی با قران ایمنیهم"دراصل دوازدهم گفته شده  

 ؟و حالت نسبی استاهی نهایت ندارد یا همرآ ؟همراهی همان انس واقعی است

 

 

اگر همه کسانی که بین مشرق و مغرب هستند،  -1فرمایند که  روایتی که فرمودید، اما اشاره میدر مورد 

توان این درک رو از روایت داشت که قرآن  اگر قرآن با من باشد.  می -3وحشت نمی کنم.   -2بمیرند. 

ن ارزشمند است و با آن بودن برایم کافی است اندازه همه مردم بین مشرق و مغرب، حتی بیشتر برای م

شرق و غرب ایمن های بین  هی با قرآن امام را از تمام وحشتحتی اگر همه کس نابود شود. همچنین همرا

سازد. قطعا این همراهی یک همراهی حقیقی است. یعنی منهور این نیست که انسان فقط یک کتاب را  می

ا با حقیقت قرآن سنخیت دارد. قطعا انس اولین مرحله ارتباط است که هر با خود همراه داشته باشد بلکه حتم

هر دو یک حقیقت  چه ارتباط بین دو چیز بیشتر شود، انس و شباهت بینشان بیشتر می شود تا آن جا که

 مندی هر کس از قرآن، متفاوت است. انس نیز حد ندارد و بنا به بهره دهند. پس این واحد را جلوه می

کند. اگر راوی این اشاره را به طور  خداوند اشاره می "مالک یوم الدین"ه روایت نیز راوی به اسم در ادام

کند که چطور با قرآن همراه شویم. یک راهش  ه ما یک راهکار معرفی میصحیحی در اینجا آورده باشد، ب

انی همه چیز را را مالک بداین است که اسمای خداوند را بشناسیم و به آن ایمان آوریم. یعنی وقتی خداوند 

هراسی و در واقع فهم قرآن و اسما  کس غیر او نمی ی او می دانی و در نتیجه از هیچ تحت قدرت و سیطره

 سازد. ها ایمن می الهی تو را از همه هراس

♦♦♦♦♦♦ 
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  .یافت دست است انسان نیاز مورد آنچه و هستی همه اخبار به توان می قرآن به مراجعه با

 

 مَن خَبَرُ وَ خَبَرُکُم فِیهِ البَارُّ الصَّادِقُ هُوَ وَ کِتَابَهُ عَلَیکُم أَنزَلَ الجَبَّارَ العَزِیزَ إِنَّ السالم علیه اهلل عَبدِ أَبُو قَالَ

 [1] لَتَعَجَّبتُم ذَلِکَ عَن یُخبِرُکُم مَن أَتَاکُم لَو وَ األَرضِ وَ السَّمَاءِ خَبَرُ وَ بَعدَکُم مَن خَبَرُ وَ قَبلَکُم

 

 و راستگو که است او و فرستاده فرو شماها بر را خود کتاب جبّار عزیز که راستى: السالم علیه صادق امام

 شماست از پس که هر گزارش و شما از پیش که هر گزارش و شما گزارش است او کتاب در است، نیکخواه

 .آیید شگفت به آینه هر دهد، گزارش آن از را شما که کسى شما نزد بیاید اگر و زمین و آسمان گزارش و

 

 

داند یعنی چه ؟ اگر گفته بود  مده قران گزارش همه انسانهای گذشته وحال واینده را میآدر اصل سیزدهم 

 قابل افراد تک تک اما گفته را ...و ها کوه و زمین اینده قران است درست فهمیدم  خدا یا لوح محفوظ می

 .ممنون دهید حتوضی لطفا نیست درک

 

 

 قبلکم من وخبر خبرکم"آمده  تیاست که در متن روا نیرسد ا یچه به نهر بنده م آن .شما توجه از ممنون

 فالن و شخص فالن و شخص فالن خبر که ستین نیا یمعنا به لزوما عبارت نیا  "بعدکم وخبرمن

 به خطاب که میدار قرآن اتیآ در ما است قیدق اطالع یلغو لحاظ به خبر. است ذکرشده درآن شخص

 44 اتیآ...الطور بجانب کنت وما/... یبجانب الغرب ماکنت د:یفرما یم وآله هیعل اهلل یصل رسول حضرت

 سیزدهماصل ♦ 
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 در /آن جا چه رخ داده  یشاهد نبود و یدر طور نبود یرسول ما آنجا نبود یا تو یعنیسوره قصص 45و

 هیعل یموس حضرت منهور) اند بوده وآله هیعل هللا یصل رسول حضرت از قبل که است یکس اخبار نیا واقع

 است آمده قرآن در آن قیدق وخبر م(السال

 : موضوع شدن تر روشن برای. باشد شده برطرف شما ابهام امیدوارم

 "است؟ کتاب این در وآینده وحال گذشته های انسان ی همه خبر که معناست این به روایت عبارت آیا"

 .نه وهم بله هم گفت توان می

 قرآن در اساس این بر و باورهاست و وعقاید صفات رفتارها، از ای مجموعه انسانی هر که دلیل این به: بله

 اصحاب یمین، اصحاب مقربین، وعقاید وصفات رفتار تناسب به را ها آن که دارد وجود ازافرادی دقیقی اخبار

 نهر در وآینده وحال گذشته در که انسانی هر رینبناب. است نامیده... و منافقین، کافرین، اولوااللباب، شمال،

 ممکن حتی است فوق های دسته از یکی مشمول چون کنیم پیدا قرآن در توانیم می معنا این به را بگیریم

 .کنیم پیدا را نهر مورد شخص از ناپیدایی وجوه قرآن مطالعه با است

 آقای یا فالنی خانم مثال افراد نام که معنا این به نه گفت توان می دیگر وجه از فوق سوال پاسخ در :نه

 نام مانند) .دارد حکمت هم آن که معدودی تعداد مگر .نیست طور این باشد آورده او اخبار همراه به را فالنی

 مریم حضرت چون مومنینی یا.../ و السالم علیه ابراهیم حضرت السالم، علیه موسی حضرت: الهی انبیاء

 ....(و هامان و قارون و فرعون چون کافرینی یا و.../ علیها اهلل سالم

 

♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 دارد را بیت اهل محبت اما کرده کوتاهی و ورزیده غفلت دنیا در قرآن یادگیری در که کسی آیا اما . 0

 ندارد؟ تناقض بیت اهل محبت با قرآن از غفلت اصال  شود؟ می حالش شامل لطف این اندکی، هرچند

 

 :سوال کلی از درس فاتحه♦ 
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 به دارد، محبت بیت اهل به که کسی حتما پس. ناپذیرند جدایی هم از بیت اهل و کتاب ن،قرآ فرهنگ در

 طلب و قرآن سوی به را او بیت اهل حب که نکته همین اما. است یافته دست قرآن از مراتبی فهم طهارت

. است هنشد ناشی بیت اهل به نسبت باالیی معرفت از حب این که دارد این از نشان نداده سوق آن فهم

 سوق قرآن به را ما زندگی، ظاهر در هم چند هر بیت اهل به حب که است مهم خیلی نکته این ذکر البته

 .کند می فراهم ما برای را ها مهلکه از بسیاری از نجات زمینه و است ارزشمند بسیار ندهد،

 

 

 

 نیازها همه رفع برای کامل منبع یک قرآن که شد حاصل من برای نتیجه این  فاتحه، قسمت مطالعه با. 2

 (علمی های پرسش حتی) ها پرسش همه گوی پاسخ و باشد می

 ساختن آگاه با باشد کاذب نیازی اگر. گوید پاسخ باید نیز را بشری جامعه فعلی نیازهای قرآن ترتیب، بدین

 پاسخ نیز را واقعی و اصیل نیازهای اما. برد می بین از را کاذب نیاز آن  ریشه  فرد، به معیار دادن و فرد

 .گوید می

 استفاده  عرف در امروزه که معنایی و آن عام معنای به علم  ،"علم" از منهور آیا  علمی، مطالب مورد در اما

 علم؟ روایی معنای یا است نهر مد هم شود می

 پاسخ قرآن را  ها پرسش و نیازها همه  که نکته این به توجه با  باشد، نهر مد هم روایی معنای اگر البته

 .نمود مطرح ها پرسش و ها نیاز ازاین یکی عنوان به توان می را امروزی معنای به علم گوید می

 کنیم؟ دریافت قرآن از هم را علمی مطالب پاسخ بتوانیم باید ما بنابراین

 یافت؟ دست منهور این به بتوان آن وسیله به که دهد می نشان راهی قرآن اینکه یا
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 اش یعرف و ییروا یمعنا از اعم یعلم یازهاین تمام یپاسخگو  قرآن و است درست شما لاستدال بله

 در .داشت را قرآن مس طهارت و دانست یستیبا را قرآن به رجوع روش که نجاستیا نکته فقط د.باش یم

 آل و حمدم بر یصلوات برکت به .اهللء شا ان م؛یشو وارد ریمس نیا به تدبر یها روش آموختن در تا میتالش

  محمد


