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 (3) َای سًس قشآن َای قشآن ـ ضکًفٍ سٌفضائل ي خًاظ سً ًام جشٍُ :    

 سًسٌ تقشٌ هَضَع :

 سیّذ ػلی لًاساوی ًَیسٌذُ :

 َذایتش وطش فشَىگ ي مؼاسف اسالمی مسجذ دفت ًاشز :

 َذایتاسالمی،مسجذ تُشان،خیاتان جمًُسی آدرس : 

 930ـ  33303333 ًوابز :    930ـ  33090933 تلفي :

 0055ـ  505 صٌذٍق پستی :

 www.hedayatgar.ir سایت : ٍب آدرس
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 ی بقزُ سَرُ

2 

 22212ـ حزٍف  2512کلوات ـ  282تعذاد آیات 

 ی هذًیُ  ًخستیي سَر

 ًاسل شذُ است(« هطفّفیي»ی  )بعذ اس سَرُ

وـاص    ایست کٍ تـش ییـامثش اکـش     ایه سًسٌ مثاسکٍ آخشیه آیٍ 383آیٍ 

 گشدیذٌ است.

 ًاهگذاری

 سًسٌ مثاسکٍ داستان فشمان خذا تٍایه  03تىا  30مىاسثت ایه کٍ دس آیات  تٍ

إِىَّ »فشمایذ:  یل تیان ضذٌ ي میصش کطته ي رتح گاي )تقشٌ( تٍ تفاسشائیل مثىی ت تىی

 .وا  گزاسی ضذٌ است« تقشٌ»تذیه است  ...«ىْ تَذْبٓحَٔا بٓقَزَةًاللِّٓ یٓأْهٔزُکُنٕ أ

مؼىای خیمـٍ ي خشگـاٌ    است. فُسطاط تٍ «فُسطاطُ القشآن»دیگش وا  َای آن 

سا دس خًد جمغ می کىذ. ایه ی یک خاوًادٌ  است ي َمان طًس کٍ خیمٍ مجمًػٍ

دٌ ي دس َیچ يسسًسٌ ویض قسمت اػظمی اص احکا  قشآن ي اسال  سا دس خًد گشد آ

 است. آيسی وطذٌ ه سًسٌ احکا  فقُی جمغی ای اوذاصٌ ای اص قشآن تٍ سًسٌ
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گًیىذ  ی َش چیض سا سَىا  می است. تلىذتشیه وقطٍ ي قُلٍّ «القشآن سَىا »دیگش وا  

تشداضته تخص صیادی اص احکـا  فقُـی اسـال ، اص یـک      ت دسػلّ ي ایه سًسٌ تٍ

 داس است تذیه اسم وامیذٌ ضذٌ است.سمشتثت ي مقا  تلىذی تشخً

 ل ٍ خَاصئفضا

مشيی است َـش کـا ایـه سـًسٌ سا تخًاوـذ مسـتغش         اص ییغمثش اکش 

صلًات ي سحمت وامتىاَی الُی تًدٌ ي یاداش کسی کٍ دس ساٌ خذا حفظ حـذيد  

  سا کشدٌ تاضـذ خًاَـذ داضـت. حضـشت َم ىـیه دسـتًس فشمًدوـذ        دیاس اسال

َـا مًجـة    گـشفته آن  تگیشوذ کٍ فشا ػمشان سا فشا َای تقشٌ ي آ  سًسٌ انمسلماو

شان تذان ساٌ َا تاػث حسشت ي یطیماوی است، ساحشان ي جاديگ تشکت ي تشک آن

 0 دَذ. اَل تاطل تًفیق خًاوذن آن سا ومی وذاسوذ ي خذايوذ تٍ

ی  ی ضشیفٍ سا دس خاوٍ سيص ایه سًسٌ دسخًاظ آن، َش مؤمىی کٍ دیگش اص 

خًد تاليت کىذ تا سٍ سيص ي اگش دس ضة تخًاوذ تا سٍ ضة ضیطان تذان خاوٍ 

 3 ساٌ وخًاَذ داضت.

ی اي اص جمیغ خیشات  فشمایذ: کسی کٍ ایه سًسٌ سا تاليت وکىذ خاوٍ ي ویض می

 3 خالی ي تُی خًاَذ تًد.

چطم صدٌ تاضىذ ي یـا   مشيی است کسی کٍ اي سا صاد ي اص حضشت اما  

                                                 
 .تفسیر االمام -1

 البیان. مجمع -2

 عشری. تفسیر اثىی -3
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ـ  تٍ تاضـذ ایـه   مصشيع )آد  غَطی( ي یا تشسیذٌ ي یا فقیش ضذٌ ي یا َش دسدی داض

َـا سَـائی    َـا ي گشفتـاسی   َمشاٌ خًد تشداسد اص آن تیماسی ی مثاسکٍ سا تٍ سًسٌ

 0یاتذ. می

ان سا قشائت کىذ ػمش َای تقشٌ ي آ  فشمایىذ: کسی کٍ سًسٌ َم ىیه حضشت می

 د ي ایه دي سًسٌ دس سيص قیامت تٍدس دویا اسجمىذ ي دس آخشت سشتلىذ خًاَذ تً

ىذ َضًوذ ي اص تاتص آتص يی سا وگٍ خًا صًست چتش تش سش اي سایثان می

 3داضت.

َای قشآن تشتش ي  ي دس خثش است اص حضشت سؤا  ضذ: کذا  یک اص سًسٌ

: کذا  یک اص آیات آن افضل است؟ ی تقشٌ. ػشض ضذ افضل است؟ فشمًد: سًسٌ

 3الکشسی. فشمًد: آیۀ

قُلٍّ ي « تقشٌ»ی  َم ىیه فشمًد: َش چیضی قُلٍّ ي سَىا  تشتشیه داسد سًسٌ

 3مىضلت تشتشیه قشآن است.

ای  مىطقٍ خًاست سپاَی تٍ ي ویض دس خثش آمذٌ است: سيصی ییامثش اکش 

ومًد تا جًاوی کٍ  آصمًن میاػضا  داسد اص َش یک اص آوان اص میضان حفظ قشآن 

ی تقشٌ،  داوم تا سًسٌ َا سا می اص َمٍ کمتش تًد ػشض کشد: مه فالن سًسٌ يسه ا

                                                 
 .454مصباح کفعمی ص  -1

 .234االعمال ص  البیان، ثًاب مجمع -2

 تفسیر وًرالثقلیه. -3

 همان. -4
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 حضشت ایه سا کٍ ضىیذ فشمًد:

ی ضماست. ػشض کشدوذ: یا  اکىًن حشکت کىیذ ي ایه جًان امیش ي فشماوذٌ

 ی ما کمتش است! فشمًد: ان اص َمًٍاهلل سهّ ایه ج سسً 

 0َمشاٌ ايست. ی تقشٌ تٍ آسی يلی سًسٌ

ی مثاسکٍ  وقل کشدٌ کٍ تاليت ایه سًسٌ ایه سًسٌ« اآلیات خًاظ»ي دس 

 3ضذن دس ساٌ خذا سا داسد. ثًاب حج ي ػمشٌ ي ضُیذ

الؼاتذیه اما   الساجذیه ي صیه ذاالػما  آمذٌ است کٍ حضشت سیّ ي دس ثًاب

 سيایت فشمًدٌ است: اص سسً  اکش  ػلیّ ته الحسیه

ی تؼذ اص آن تا  الکشسی ي دي آیٍ ی تقشٌ ي آیۀ کٍ چُاس آیٍ اص آغاص سًسٌکسی 

د ي ما  گًوٍ آسیثی دس خً ی یایاوی آن سا تخًاوذ َیچ ذين( ي سٍ آیٍ)فیُا خالِ

 3يی وضدیک وطذٌ ي قشآن سا فشامًش وخًاَذ کشد. تیىذ ي ضیطان تٍ خًد ومی

 تٍثاسکٍ تًأ  تا اوذیطٍ ي ػمل ي آیات م  آسی! امیذ است کٍ قشائت ي تاليتِ سًسٌ

 است. «ػمل»ي « اوذیطٍ»تاضذ کٍ قشآن کشیم کتاب  دستًسات آن

                                                 
 البیان. مجمع -1

 .8اآلیات ص  خًاص -2

 .888ص  4ل جئ، تفسیر برهان، يسا234االعمال ص  ثًاب -3


