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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

، یعنی «هُم اهلُ الفَضائِلِ»یاد کردند و فرمودند: « فضائلاهل »در ابتدای خطبه حضرت امیر علیه السّالم از اهل تقوا با عبارت 

فضائلی که برای اهل تقوا در خطبه ذکر می شود تنها به صورت ویژگی هایی زودگذر و اتّفاقی از متّقین صادر نشده بلکه این 

ارد. حال پس از مرور اوصاف اوصاف در وجودشان نهادینه شده و در واقع نفوس پاکشان برای این صفات الهی و ارزنده اهلیّت د

 متعدّدی به ویژگی دیگر اهل تقوا رسیده ایم.

 اهل تقوا و قرآن

 با د،كنن  مى تالوت رتدبّ با و شمرده را قرآن«. دَائِهِمْ دَوَاءَ بِهِ يَسْتَثِیرُونَ وَ أَنْفُسَهُمْ بِهِ يُحَزِّنُونَ تَرْتِیلًا يُرَتِّلُونَهَا الْقُرْآنِ لِأَجْزَاءِ تَالِینَ»

 1گیرند.  مى آن از را خود درد داروى و سازند  مى محزون را خويش جان آن

ایشان نه تنها قاری و تالوت کننده قرآن هستند، بلکه با توجّه به توضیحات گذشته باید بگوئیم ایشان اهل قرآن هستند و به تعبیر 

جریان داده اند، از قرآن درس می گیرند و در آیات آن به دیگر با قرآن مأنوس هستند و آیات کریمه اش را در روح و جان خود 

دیده تأمّل می نگرند. همچون بیماری که به دنبال عالج بیماری خود به طبیبی حاذق مراجعه کرده و مو به مو به دستورات پزشکی 

 و می جویند.او عمل می کند، به سراغ قرآن می روند و درمان بیماری های خود )اعم از روحی و جسمی( را از ا

 قرآن كتاب هدايت

قرآن کریم در آیات متعدّد بدین معنا تصریح می کند که کتاب هدایت است. هدایت الزمه تقواست و کسانی که گمراه هستند و 

ایت طریق الی اهلل را پیدا ننموده اند از رسیدن به مدارج متّقین محروم می مانند. به همین جهت اهل تقوا پیوسته از قرآن کریم هد

إِنَّ هذَا »می جویند و مسیر خود را تحت انوار قرآن کریم پیدا نموده و درجات قرب الهی را می پیمایند. قرآن کریم می فرماید: 

حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم  2.کند  هاست، هدایت مى  این قرآن، به راهى که استوارترین راه «. الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَم

 وَ شَاهِدٌ مُصَدقق  مَنْ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمْ الْأُمُورُ کَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ»صلّی اهلل علیه و آله می فرمایند: 

مَنْ عَمِلَ بِهِ وُفِّقَ وَ ةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ أَوْضَحُ دَلِیلٍ إِلَى خَیْرِ سَبِیلٍ مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ وَ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّ

انی، پس بر شما باد به قرآن، همانا هرگاه امور بر شما مشتبه شد همانند پاره های شب ظلم .«مَنْ حَکَمَ بِهِ عَدَلَ وَ مَنْ أَخَذَ بِهِ أُجِرَ

قرآن شفاعت کننده و شفاعت شده و شهادت دهنده و مورد تصدیق است، هر کس که قرآن را در برابر خود قرار دهد، قرآن او را 

م به بهشت رهبری و راهنمائی می کند و هر کس قرآن را پشت سر خویش قرار دهد )به قرآن پشت کند(، قرآن او را به سمت جهنّ
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سوق می دهد؛ و قرآن آشکارترین راهنما به سوی بهترین راه است؛ هر کس به وسیله قرآن سخن بگوید تصدیق می شود و کسی 

که به قرآن عمل کند موفّق خواهد شد و هر آن کس به سبب قرآن حکم کند عدالت پیشه خواهد کرد و هر کس بدان متمسّک 

  3شود مأجور خواهد بود.

الْقُرْآنُ ظَاهِرُهُ أَنِیق  وَ بَاطِنُهُ عَمِیق  لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا »ر مؤمنان علی علیه الساّلم درباره قرآن کریم می فرماید: موالی متّقیان امی

ائب قرآن از بین نمی قرآن ظاهری نیکو و به شگفتی آورنده و باطنی عمیق دارد، عج .«تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ لَا تُکْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ

رود و دور دست های )علوم دست نیافته و رموز کشف نشده( آن پایان نمی یابد و تاریکی ها از میان نمی رود مگر به وسیله 

 4قرآن.

 قرآن بدون عترت مايه گمراهی

نها مایه هدایت نیست بلکه مایه البته ناگفته نماند که قرآن بدون عترت و امامانی از دودمان رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله نه ت

وَ أَنْزَلْنا  »...خسران و زیان خواهد بود. قرآن کریم به فرموده خدای متعال، نیاز به تبیین و تفسیر دارد، قرآن کریم می فرماید: 

چه به سوى مردم نازل  [ را بر تو نازل کردیم، تا آن ذکر ]قرآن و ما این«.مْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَإِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِ

  5.ها روشن سازى؛ و شاید اندیشه کنند شده است براى آن

یکی از علل وجوب تبیین رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله آن است که قرآن عالوه بر آیات محکم که معنای واضحی دارند و 

ها نیست، دارای آیات متشابه است که ظاهر آن ها در  پاره ای موارد، انسان بی خبر را به  قابلیّت مناقشه و سوء استفاده در آن

اشتباه می اندازد، لذا خدای تعالی تا قیامت مفسّرینی برای قرآن کریم که طبق روایات شیعه و سنّی همه از نسل رسول خدا    

م پیامبر اکرم را از آن بزرگوار به ارث برده اند و مؤیقد مِن عند اهلل صلّی اهلل علیه و آله و بنی هاشم هستند قرار داده است که عل

نفر می باشند، در منابع روایی معتبر شیعه و سنّی آمده است. رسول خدا  12هستند و نام تمامی آن ها که به عدد نقباء بنی اسرائیل 

تَ وَارِثُ عِلْمِی وَ أَنْتَ الْإِمَامُ وَ الْخَلِیفَةُ بَعْدِی تُعَلِّمُ النَّاسَ بَعْدِی أَنْ»صلّی اهلل علیه و آله خطاب به حضرت امیر علیه السّالم فرمودند: 

لم من و امام علی جان! تو وارث ع«. [ ]الْمَعْصُومُونَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ أَنْتَ أَبُو سِبْطَیق وَ زَوْجُ ابْنَتِی مِنْ ذُرِّیقتِکُمُ الْعِتْرَةُ الْأَئِمقةُ الْمَعْصُومِینَ

و خلیفه بعد از من هستی. بعد از من آن چه مردم نمی دانند به ایشان می آموزی و تو پدر دو نوه ام و همسر دخترم هستی و از 

روزی سلمان از رسول گرامی درباره امامان پس از ایشان پرسید و حضرت  6فرزندان شما عترت من، امامان معصوم خواهند بود.

هَذِهِ الْأُمقةِ فَمَنْ تَمَسقکَ الْأَئِمقةُ بَعْدِی مِنْ عِتْرَتِی عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ تِسْعَة  مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ وَ مِنَّا مَهْدِیُّ » د:در جواب او فرمودن

امامان  .«وَ اتَّبِعُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقَّ مَعَهُمْ حَتَّى یَرِدُوا عَلَیق الْحَوْضَ  مِنْکُمْ  أَعْلَمُ  فَإِنَّهُمْ  بِهِمْ فَقَدْ تَمَسقکَ بِحَبْلِ اللَّهِ لَا تُعَلِّمُوهُمْ
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پس از من به تعداد نقیبان بنی اسرائیل هستند )دوازده نفر( که نُه تای ایشان از صلب حسین هستند و از ماست مهدی این امّت، هر 

ه ریسمان خدا تمسّک ورزیده است. به ایشان چیزی نیاموزید که ایشان از شما عالم ترند و از کس که به ایشان تمسّک ورزید ب

  7ایشان تبعیّت کنید که ایشان با حقّ هستند و حقّ با ایشان است تا این که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

که خداوند، پذیرش والیت و امامتشان را بر همه انسان ها ایشان مفسّرین قرآن و جانشینان پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله هستند 

فرض و الزم می داند و کسی که از اطاعت و والیت ایشان سر باز زند، از دایره تقوا بیرون خواهد بود و داخل در زمره ظالمین 

اب آسمانی خود         خواهد شد، به همین جهت است که از هدایت قرآن محروم خواهد ماند، چراکه خدای تعالی در قرآن کت

آن کتاب با عظمتى است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت   «.ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فِیهِ هُدىً لِلْمُتَّقِینَ»می فرماید: 

ی پس قرآن برای هر کسی مایه هدایت نیست و این اهل تقوا هستند که از هدایت قرآن برخوردارند. از طرف 8پرهیزکاران است.

قرآن مایه ضرر و زیان گروهی از انسان ها می شود. یعنی گروهی از مردم قرآن می خوانند و زیان می کنند. قرآن می فرماید:  

رحمت است براى چه شفا و  و از قرآن، آن«.وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَة  لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِالَّ خَساراً»

  9افزاید.  کنیم؛ و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمى  مؤمنان، نازل مى

 آری این اهل تقوا هستند که به انوار هدایت کتاب آسمانی خدای حکیم نورانی شده و به مقام قرب خدا راه می یابند. 

صراحت در روایت ثقلین آمده است و فریقین )شیعه نتیجه آن چه بیان شد محال بودن جدائی قرآن و عترت است. این حقیقت به 

و سنّی( هر دو از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله آن را نقل نموده اند. مِن باب نمونه، ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایة و النهایة  

ده است که آن حضرت فرمودند:    )از منابع معروف و معتبر اهل سنّت( به نقل از نبیّ مکرّم اسالم صلوات اهلل علیه و آله آور

 قارِفتَیَ نلَ ماهُنَّفإِ ما،فیهِ یونِتخلفُ یفَکَ وارُانظُفَ یتی،بَ أهلَ تیترَعِ وَ اهللِ تابَکِ ینِلَقَالثَّ مفیکُ کتُرَتَ دقَ ىنّإ ،جبتُفَأَ عیتُدُ دقَ ىنّأَکَ»

 واالهُ نمَ والِ مقاللَّهُ ،هُیُّلِوَ هذافَ والهُمَ نتُکُ نمَ: الَقَفَ ىٍّلِعَ دِیَبِ ذَخَأَ مقثُ ،نٍؤمِمُ لِّکُ ىُّلِوَ أنا وَ موالیَ اهللُ قالَ مقثُ ،وضَالحَ ىقلَعَ دارِیَ ىتّحَ

گویا مرا خوانده اند و من هم اجابت نمودم )به زودی از دنیا خواهم رفت(، همانا من در میان شما دو گوهر «.  عاداهُ نمَ عادِ وَ

گذاردم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم، پس بنگرید در مورد این دو چگونه برخورد خواهید کرد، بدرستی که این گران قدر به جای 

دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند، سپس فرمودند: خدا ولیّ من است و من ولی هر مؤمنی   

که من موالی اویم پس این علی موالی اوست، خدایا! دوست باش با  می باشم، سپس دست علی را گرفتند و فرمودند: هر کس

                         10هر کس که والی او را پذیرا باشد و دشمن باش با کسی که با او دشمنی کند.

نائی به قرآن پس نتیجه آن شد که: برای سلوک در طریق هدایت، قرآن کریم از شروط الزم این مهمّ به حساب می آید و با بی اعت

نمی توان مسیر کمال و هدایت را پیمود، ولی قرآن کریم در این راستا شرط کافی نیست بلکه شرط دیگری وجود دارد که بدون 
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نه تنها مایه هدایت و سعادت نخواهد بود بلکه مایه خسران و گمراهی  مراجعه به قرآن وجود آن و بدون اعتقاد و التزام به آن،

، و آن چیزی نیست جز مراجعه و پذیرش والیتِ عترتِ رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله که آن بزرگوار در انسان نیز می شود

 حدیث مشهور و معتبر ثقلین بدان تصریح فرموده اند. 

وَ قُطْبَ جَمِیعِ الْکُتُبِ عَلَیْهَا یَسْتَدِیرُ   رْآنِالْقُ  إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلَایَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ قُطْبَ»امام صادق علیه السّالم در این رابطه می فرمایند: 

حَیْثُ قَالَ فِی الْکُتُبُ وَ یَسْتَبِینُ الْإِیمَانُ وَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقْتَدَى بِالْقُرْآنِ وَ آلِ مُحَمقدٍ وَ ذَلِکَ  نَوقهَتِمُحْکَمُ الْقُرْآنِ وَ بِهَا 

خداوند والیت ما اهل بیت را قطب و محور قرآن و تمامی کتب )آسمانی( قرار داده ...«.   طَبَهَا إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنآخِرِ خُطْبَةٍ خَ

است، محکمات قرآن بر محور والیت ما می گردد و تمام کتب والیت ما را آشکار نموده اند و ایمان به وسیله والیت ما تبیین  

صلّی اهلل علیه و آله امر فرموده اند که به قرآن و آل محمّد اقتداء شود و این زمانی بود که در آخر خطبه ای  می شود و رسول خدا

  11من در میان شما دو گنجینه گران بها به جای می گذارم ... . )حدیث ثقلین( که خواندند، فرمودند:

ول خدا صلّی اهلل علیه و آله نقل شده است که فرمودند: در بسیاری نسخه های حدیث ثقلین در ادامه حدیث، این عبارت از رس

 12یعنی: تا زمانی که به هر دوی قرآن و عترت تمسّک جوئید هرگز گمراه نخواهید شد.«. بعدی ابداً تَضِلُّوا  بِهِمَا لَنْ  تَمَسقکْتُمْ  مَا إِنْ»

 آری گمراه نخواهید شد تا زمانی که به هر دوی آن ها متمسّک شوید نه به یکی از آن ها به تنهائی.

 

 

 عظمت قرآن نزد خدای متعال

اگر این قرآن را  «. لنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونجَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِ  لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى»

هایى است که براى  ها مثال شکافد! این  شود و از خوف خدا مى  دیدى که در برابر آن خاشع مى  کردیم، مى  بر کوهى نازل مى

  13.زنیم، شاید در آن بیندیشید  مردم مى

ز تالوت و تدبّر در آیات قرآن کریم است در حالی که قرآن، وسیله آن چه امروزه به وفور مشاهده می شود، غفلت مسلمانان ا

هدایت و نوری در ظلمات گناهان و تاریکی شبهات است. جای بسی شگفتی است که چگونه حاضریم ساعت ها پای تبلیغات 

ز این کتاب آسمانی خودداری رسانه ها نشسته و یا بسیاری از برنامه های بیهوده و لغو آن ها را ببینیم ولی از مطالعه چند خط ا

 کنیم؟! آیا این نوع برخورد نشانه کوچک شمردن کتاب خدا نیست؟! 
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مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَرَأَى أَنَّ أَحَداً أُعْطِیَ شَیْئاً أَفْضَلَ مِمقا أُعْطِیَ فَقَدْ صَغَّرَ عَظِیماً وَ »رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله می فرمایند: 

هر کس که خدا به او قرآن را عطا کند و گمان کند به دیگری چیزی برتر از آن چه به او داده شده، عنایت شده «. ظَّمَ صَغِیراًعَ

در حالی که  14است، قطعاً آن چه بزرگ و گران قدر است را کوچک و چیزی که کوچک و حقیر است را بزرگ شمرده است.

کَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى   سَائِرِ الْکَلَامِ  عَلَى  فَضْلُ الْقُرْآنِ»ه و آله در شأن قرآن کریم می فرمایند: رسول دو سرا محمّد مصطفی صلّی اهلل علی

و در روایت دیگری رسول اکرم  15فضیلت قرآن بر سایر کالم ها مانند فضیلت و برتری خداوند بر خلقش می باشد. .«خَلْقِهِ

ءٍ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ وَقَّرَ الْقُرْآنَ فَقَدْ وَقَّرَ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ یُوَقِّرِ  رْآنُ أَفْضَلُ مِنْ کُلِّ شَیْالْقُ»صلوات اهلل علیه و آله می فرمایند: 

قرآن  غیر از خدای عزّ و جلّ برتر از هر چیزی  .«الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَخَفق بِحُرْمَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ الْقُرْآنِ عَلَى اللَّهِ کَحُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

است، پس هر کس که قرآن را گرامی بدارد، خدا را گرامی داشته و هر کس قرآن را گرامی ندارد، قطعاً حرمت خدا را نگاه نداشته 

  16و آن را خفیف شمرده است و حرمت قرآن بر خدا مانند حرمت پدر بر فرزندش می باشد.

جایگاه واالی قرآن نزد خدای متعال، انزوای قرآن نزد مؤمنین اوج بی انصافی و بی احترامی به جایگاه مقدّس قرآن با علم به 

 کریم است و این با مقام بلند اهل تقوا سازگار نیست، پس اهل تقوا باید در تالوت قرآن کریم سرآمد و اسوه دیگران باشند.

 

 ه السّالمچند نکته در اين فراز از خطبه امام علی

تالوت -1در این قسمت از خطبه )تالین ألجزاء القرآن...(، موال امیرالمؤمنین علیه السّالم به چند نکته اساسی اشاره   فرموده اند: 

از آیات درمان با قرآن؛ که در هر مورد ان شاء اهلل با بهره گیری -4محزون شدن با تالوت قرآن -3ترتیل خواندن قرآن -2قرآن 

 مطالبی را برای استفاده بیشتر از خطبه امام علیه الساّلم، مطرح خواهیم نمود. الم اهل بیت علیهم السّالمقرآن و ک

 تالوت قرآن

یَهْدِی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السقالمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ  *قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِین  »... 

خداوند به برکت آن، کسانى را که از ر و کتاب آشکارى به سوى شما آمد * از طرف خدا، نو«. صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  دِیهِمْ إِلىیَهْ

ها  برد؛ و آن  ها به سوى روشنایى مى کند؛ و به فرمان خود، از تاریکی  هاى سالمت، هدایت مى  پیروى کنند، به راهخشنودى او 

  17نماید.  را به سوى راه راست، رهبرى مى



7 
 

فَاقْرَؤُا ما »حال که چنین است باید دل را به آیات آسمانی قرآن نهاد و از هدایت آن بهره برد و به فرموده قرآن عمل نمود که: 

قرآن کریم در سوره فرقان، خبر از شکوه و شکایت پیغمبر اکرم  18.چه براى شما میسّر است قرآن بخوانید آن «.تَیَسقرَ مِنَ الْقُرْآنِ

وَ قالَ »صلّی اهلل علیه و آله در قیامت از امّت خود به جهت کوتاهی ایشان در حقّ این کتاب آسمانی می دهد و می فرماید: 

م من این قرآن را متروک گوید: پروردگارا! همانا قو  [ مى و پیامبر ]درقیامت «.سُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراًالرَّ

جدای از وجود مبارک رسول خدا، خود قرآن نیز از شاکیان روز محشر به حساب می آید. حضرت صادق علیه  19گذاشتند!

صْحَفٌ مُعَلَّق  قَدْ وَقَعَ ثَلَاثَة  یَشْکُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا یُصَلِّی فِیهِ أَهْلُهُ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جُهقالٍ وَ مُ»فرمایند: السّالم می 

مسجد خرابی که اهل آن در آن نماز   نمی -1سه دسته اند که به خدای عزّ و جلّ شکایت می کنند:  .«عَلَیْهِ الْغُبَارُ لَا یُقْرَأُ فِیهِ

و قرآنی که در گوشه ای رها شده و غبار روی آن را پوشانده و قرائت نمی -3عالمی که بین جاهلین قرار گرفته است -2گذارند 

مراه کتاب و وای به حال کسی که در روز حشر، افضل انبیاء و خاتم المرسلین، پیغمبر رحمت صلوات اهلل علیه و آله به ه 20شود.

خدا، قرآن کریم، از او به درگاه خدا شکایت کنند، با این وصف آیا از شرم و خجلت می توان در معرکه قیامت سری باال آورد و 

یا همچون کسی، چگونه از خشم خدا رها خواهد شد؟! در ضرورت و فضیلت تالوت قرآن کریم روایات کثیری وارد شده است، 

الْقُرْآنُ عَهْدُ اللَّهِ إِلَى خَلْقِهِ فَقَدْ یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَنْظُرَ »ه السّالم روایت شده است که فرمودند: مِن جمله از حضرت صادق علی

مسلمان در  قرآن عهد خدا به سوی خلقش است، پس سزاوار است که انسان .«فِی عَهْدِهِ وَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ خَمْسِینَ آیَةً

  21عهد خدا نظر بیافکند و در هر روز )حداقلّ( پنجاه آیه از آن را قرائت کند.

در اعمال عبادی تالوت قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چنان چه رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله می فرمایند: 

ى وَ ذِکْرُ اللَّهِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصقلَاةِ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصقلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِی الصقلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ »

قرائت قرآن در نماز برتر از قرائت قرآن در غیر نماز  .«تَعَالَى أَفْضَلُ مِنَ الصقدَقَةِ وَ الصقدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصِّیَامِ وَ الصِّیَامُ جُنَّة  مِنَ النَّارِ

است و قرائت قرآن در غیر نماز برتر از ذکر خدای تعالی است و ذکر خدای تعالی برتر از صدقه است و صدقه برتر از روزه می 

میان سایر اعمال عبادی این روایت به خوبی مبیّن رتبه واالی تالوت قرآن در  22باشد و روزه سپری در برابر آتش جهنّم است.

 است. 

إِنْ أَرَدْتُمْ »در فضیلت قرائت قرآن روایت زیبای دیگری از رسول گرامی اسالم صلّی اهلل علیه و آله نقل شده است که می فرمایند: 

وَ الْهُدَى یَوْمَ الضَّلَالَةِ فَادْرُسُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ کَلَامُ الرَّحْمَنِ وَ  عَیْشَ السُّعَدَاءِ وَ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَ النَّجَاةَ یَوْمَ الْحَسْرَةِ وَ الظِّلَّ یَوْمَ الْحَرُورِ

اگر اراده کرده اید تا همانند اهل سعادت زندگی کنید و همچون شهداء از دنیا بروید و در  .«حِرْزٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رُجْحَان  فِی الْمِیزَانِ

می خورند( نجات یابید و در گرمای قیامت تحت سایه )رحمت خدا( باشید و در روز روز حسرت )قیامت که همه حسرت 
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گمراهی هدایت شوید، پس )زیاد( قرآن قرائت کنید که همانا قرآن کالم خدای رحمان و دژ استواری در برابر شیطان و باعث 

  23سنگینی میزان )ترازوی اعمال در قیامت( است.

السّالم وجود دارد که سفارش فراوانی به تالوت قرآن در خانه می کند و آثار متعدّدی را برای  روایات زیادی از اهل بیت علیهم

نَوِّرُوا »آن بر می شمرد. از آن دسته است روایتی از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله که در باب تالوت قرآن در خانه فرمودند: 

وَ عَطَّلُوا بُیُوتَهُمْ فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذَا کَثُرَ فِیهِ   ذُوهَا قُبُوراً کَمَا فَعَلَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى صَلَّوْا فِی الْکَنَائِسِ وَ الْبِیَعِبُیُوتَکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ لَا تَتَّخِ

خانه هایتان را با تالوت قرآن نورانی  .«ءُ نُجُومُ السقمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْیَا ضِیتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ اتَّسَعَ أَهْلُهُ وَ أَضَاءَ لِأَهْلِ السقمَاءِ کَمَا تُ

کنید و منازلتان را قبر قرار ندهید چنان که یهود و نصارا تنها در کنیسه ها و معابدشان به عبادت و نماز می پردازند و خانه 

ا زمانی که در خانه تالوت قرآن زیاد شد، خیر آن نیز زیاد می شود و هایشان را )از انجام عبادت و نماز( تعطیل نموده اند، همان

اهل خانه در وسعت و گشایش قرار می گیرند و آن خانه برای اهل آسمان چنان می درخشد که ستارگان برای اهل دنیا 

در برخی از خانه ها که پا  کثیراً تجربه شده است که خانه های مختلف از حیث حال و هوا متفاوت هستند. 24نورافشانی می کنند.

می گذاریم، احساس خوبی به ما دست می دهد، ناخود آگاه به یاد خدا می افتیم و تمایل به خوبی ها در وجودمان جوشش پیدا 

می کند. شاید از نظر ظواهر هم خانه ای محقّر باشد ولی نورانیّت آن آشکار است. بالعکس خانه هائی هستند که ولو ظاهری دل 

و تجمّلی هم داشته باشند، انسان را به سمت دنیا سوق داده و از یاد خدای متعال دور می سازند. وسوسه های شیطانی در فریب 

آن ها غوغا می کند و تمایل به ارتکاب گناهان در آن ها افزایش می یابد. اگر در این خانه ها قدری دقیق شوید، در خواهید 

ی نیست. و از طرف دیگر خانه های دسته اوّل که انسان در آن ها به نیکی ها متمایل یافت که از تالوت قرآن در آن ها خبر

است، خانه هائی هستند که هر روز صوت قرآن در آن ها طنین انداز است. موالی متّقیان علی علیه السّالم در این باره           

ءُ لِأَهْلِ  ذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَکْثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ تَهْجُرُهُ الشَّیَاطِینُ وَ یُضِیالْبَیْتُ الَّذِی یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ یُ»می فرمایند: 

ا یُذْکَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تَقِلُّ بَرَکَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِکَةُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ الْبَیْتَ الَّذِی لَا یُقْرَأُ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ لَ  ءُ الْکَوَاکِبُ السقمَاءِ کَمَا تُضِی

خانه ای که قرآن در آن قرائت شده و خدای عزّ و جلّ یاد می شود، برکت آن خانه زیاد می شود، و مالئکه  .«وَ تَحْضُرُهُ الشَّیَاطِینُ

شوند و برای اهل آسمان نورافشانی می کند آن چنان که ستارگان برای اهل  در آن خانه حاضر شده و شیاطین از آن دور  می

زمین می درخشند و خانه ای که در آن قرآن قرائت نشده و از خدای عزّ و جلّ یادی نمی شود، برکتش کم می شود و مالئکه از 

  25آن جا رفته و شیاطین در آن جا حاضر می شوند.
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ر مالئکه است، از ذکر و یاد خدا لبریز خواهد بود و خانه ای که محل تجمّع شیاطین است، پر واضح است، خانه ای که محل حضو

مکان مناسبی است برای ارتکاب معاصی. حال تصوّر کنید، کودکانی که در این دو خانه تربیت می شوند چه تفاوت آشکاری با 

 هم خواهند داشت؟! 

سنین باالتر دارد. به بیان دیگر تالوت قرآن از هر سِنّی نیکو ولی از جوانان  تالوت قرآن در سنین جوانی تأثیر متفاوتی نسبت به

مُؤْمِن  اخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِدَمِهِ وَ   وَ هُوَ شَابٌ  مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ»نیکوتر خواهد بود. لذا از امام صادق علیه السّالم روایت است که فرمودند: 

 هر جوان مؤمنى که قرآن تالوت کند، قرآن با «.عَ السقفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ کَانَ الْقُرْآنُ حَجِیجاً عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِلَحْمِهِ وَ جَعَلَهُ اللَّهُ مَ

در  و قرار دهدنیک هستند  وارانیکه سفیر خدایند و بزرگ ،با فرشتگان همراه و خداوند او را آمیخته می گردد شگوشت خون و

 26روز قیامت قرآن او را )از ورود در دوزخ( باز می دارد.

 مّلتأتالوت با 

 27هایشان قفل نهاده شده است؟! کنند، یا بر دل  ها در قرآن تدبّر نمى آیا آن«. قُلُوبٍ أَقْفالُها  أَ فاَل یَتَدَبقرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى»

ایم تا آیاتش را   این کتاب پربرکتى است که آن را بر تو نازل کرده«. یَتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِلِیَدقبقرُوا آیاتِهِ وَ لِکِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبارَکٌ »

 28تدبّر کنند و خردمندان متذکّر شوند.

قرآنی که از نورانیّت  این گونه نیست که هر تالوت کننده قرآن، مشمول آثار نورانی و پر برکت تالوت قرآن شود. چه بسا قاریان

چه بسا تالوت کنندگان  .«وَ الْقُرْآنُ یَلْعَنُهُ  الْقُرْآنِ  تَالِی  رُبَ»قرآن هیچ بهره ای ندارند. پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله می فرمایند: 

لَیْسَ  قِرَاءَةٍ  أَلَا لَا خَیْرَ فِی»فرمایند: موالی متّقیان امیر مؤمنان علیه الصاّلة و السّالم می  29قرآنی که قرآن ایشان را لعنت می کند.

  30آگاه باشید، خیری نیست در قرائتی که در آن تدبّری نباشد.«. فِیهَا تَدَبُّر 

با این حساب، روخوانی قرآن به تنهائی این همه آثار و برکات را به همراه نخواهد داشت، بلکه باید در آیات شریفه آن تأمّل و 

آیَاتُ الْقُرْآنِ خَزَائِنُ فَکُلَّمَا فَتَحْتَ خِزَانَةً یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْظُرَ مَا »م زین العابدین علیه السّالم در روایتی می فرمایند: تدبّر کرد. اما

ر آیات قرآن گنجینه هائی )از علم و معرفت( است که هرگاه گنجینه ای از آن ها را گشودی، سزاوار است با نظر دقّت د .«فِیهَا

دقّت و تأمّلی که نتیجه آن عمل به آیات شریفه قرآن باشد و إلّا تالوت قرآن حتّی با تفکّر در آیات اگر در  31مطالب آن بنگری.

عمل ثمره ای نداشته باشد و قاری قرآن به آیاتی که می خواند عمل نکند، مشمول خشم و نارضایتی حضرت حقّ خواهد شد، 

بِهِ وَ آثَرَ عَلَیْهِ غَیْرَهُ حُبق الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا   یَعْمَلْ  وَ لَمْ  الْقُرْآنَ  تَعَلَّمَ  مَنْ»هلل علیه و آله فرمودند: چراکه رسول گرامی اسالم صلّی ا

هر کس قرآن را بیاموزد «. هِ وَراءَ ظُهُورِهِماسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ فِی دَرَجَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى الَّذِینَ نَبَذُوا کِتابَ اللَّ



10 
 

ولی بدان عمل نکند و محبّت دنیا و زینتش را به جای قرآن )و عمل به آیات آن( برگزیند، سزاوار خشم و غضب خدای عزّ و جلّ 

  32«.شده و هم ردیف یهود و نصارائی قرار می گیرد که کتاب خدا را پشت سر انداختند )و بدان عمل نکردند(

رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی   فَیَقُولُ  الْقِیَامَةِ أَعْمَى  یَوْمَ  اللَّهُ  مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ حَشَرَهُ» همچنین آن بزرگوار در جای دیگر می فرمایند:

هر کس قرآن تالوت کند ولی بدان «. یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار  کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسىوَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً. قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ   أَعْمى

عمل نکند، خداوند روز قیامت او را کور محشور می کند، پس او به پروردگار عرضه می دارد: ای پروردگار من! چرا مرا کور 

فرماید: چون آیات ما به تو رسید امّا تو آن ها را فراموش محشور کردی در حالی که من در دنیا بینا بودم؟! خدای متعال می 

کردی )و بدان عمل ننمودی( و امروز نیز تو به فراموشی سپرده خواهی شد و بعد به او فرمان داده می شود که به جهنّم وارد 

 33شود.

 قرآن نترتیل خواند

 .كنند مى  تالوت تدبّر با و شمرده را قرآن «.تَرْتِیلًا يُرَتِّلُونَهَا»

نکته دیگر کالم امام علیه السّالم در مورد چگونگیِ تالوت قرآن توسّط اهل تقواست. حضرت می فرمایند که ایشان قرآن را ترتیالً 

وَ رَتِّلِ  ...»تالوت می کنند. نوع ترتیلیِ تالوت قرآن، در خود قرآن کریم نیز آمده است. خدای متعال در سوره مزّمّل می فرماید: 

  34. و قرآن را با دقّت و تأمّل بخوان «.الْقُرْآنَ تَرْتِیالً

امّا درباره این که معنای ترتیل خواندنِ قرآن کریم چیست، به روایتی از ساحت نورانی امیر المؤمنین علیه الساّلم مراجعه می کنیم. 

  بَیَاناً وَ لَا تَهُذَّهُ  بَیِّنْهُ»( سؤال شد و امام علیه السّالم فرمودند: تَرْتِیالً وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَاز امیر المؤمنین علیه السّالم درباره این آیه شریفه )

به خوبی، واضح و آشکار قرآن  .«وَ لَا یَکُونَنَّ هَمُّ أَحَدِکُمْ آخِرَ السُّورَةِ هَذَّ الشِّعْرِ وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَکِنْ أَقْرِعْ بِهِ الْقُلُوبَ الْقَاسِیَة

را بخوان و در تالوت مانند تند خواندن در شعر، سرعت نگیر و عجله نکن و مانند ریگ بیابان آن را جدا و پراکنده نخوان بلکه به 

به آخر وسیله قرآن به دل های ظلمانی بکوب )تا گرد ظلمت از آن ها زائل شود( و اهتمام هیچ یک از شما این نباشد که سوره را 

در جای دیگر امام علیه السّالم در تفسیر ترتیل خواندن قرآن می فرمایند:  35برساند)ولو ناقص بخواند و در آن تأمّل نداشته باشد(.

 36ترتیل خواندن یعنی محافظت بر وقف ها و )صحیح( اداء کردن حروف. . «وَ أَدَاءُ الْحُرُوفِ  أَنَّهُ حِفْظُ الْوُقُوفِ»

 تَرْرَمَ اذا، فَرتیالًتَ لُرتّلکن یُ وَ هذرمةً ءُرَقْال یُ رآنَالقُ نَّإ»مام صادق علیه الساّلم ذیل این آیه شریفه می خوانیم: در روایتی از ا

 .«ارِالنّ نَمِ اهللِبِ ذْوقعَتَ ها وَندَعِ فْقِفَ ارِالنّ فیها ذکرُ آیةٍبِ تَرْرَإذا مَ ، وَةَالجنَّ لَّجَ وَ زَّعَ اهللَ لِأَاسْ ها؛ وَندَعِ فْقِفَ ةِنَّالجَ کرُفیها ذِ آیةٍبِ

قرآن، سریع و با عجله قرائت نمی شود و لکن به ترتیل خوانده می شود، )این گونه که( هرگاه آیه ای را مرور کردی که در آن 
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رسیدی که در آن یادی از بهشت شده است پس همان جا توقّف کن و از خدای عزّ و جلّ بهشت را بخواه و هر زمان به آیه ای 

  37یادی از آتش جهنّم بود، نزد آن توقّف کن و از آتش جهنّم به خدا پناه ببر.

پس از مجموع این سه روایت به دست می آید که ترتیل خواندن قرآن کریم یعنی شمرده خواندن و پرهیز از عجله در تالوت، 

 عدم غفلت از محتوا و معانی آیات شریفه قرآن کریم. همچنین به جا وقف نمودن و اداء صحیح و کامل حروف و در عین حال

 محزون شدن با تالوت قرآن

 .سازند  مى محزون را خويش جان آن با «.أَنْفُسَهُمْ بِهِ يُحَزِّنُونَ»

 خدای متعال در قرآن کریم می فرماید:

و چون «. ا فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِینَالدقمْعِ مِمقا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبقنا آمَنَّأَعْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ   وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى»

شود،  اند، لبریز از اشک مى  چه از حق شناخته بینى به سبب آن چه را که بر پیامبر اسالم نازل شده بشنوند، دیدگانشان را مى آن

  38. دهند[ بنویس  گواهان ]که به حقّانیّت پیامبر و قرآن گواهى مى  دیم، پس ما را در زمرهایمان آور پروردگارا! گویند:  مى

آری گروهی از مؤمنین کسانی هستند که با شنیدن آیات قرآن کریم، اشک از دیدگانشان فرو می ریزد و تالوت آیات کالم وحی، 

 وحی می خوانیم:دل هایشان را خاضع و خاشع می گرداند. در جای دیگر از کالم 

ذِکْرِ اللَّهِ ذلِکَ   مق تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلىاللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبقهُمْ ثُ»

خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابى که آیاتش )در لطف و «. ضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍهُدَى اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُ

انگیز( که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانى   زیبایى و عمق و محتوا( همانند یکدیگر است؛ آیاتى مکرّر دارد )با تکرارى شوق

شود؛ این هدایت الهى است که هر کس   رون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا مىافتد؛ سپس ب  ترسند مى  که از پروردگارشان مى

 39زد، راهنمایى براى او نخواهد بود.کند؛ و هر کس را خداوند گمراه سا  را بخواهد با آن راهنمایى مى

 وتٍصَبِ هُنَؤُقرَیَ أى( أنفسهم به نونیحز)»مرحوم آیت اهلل خوئی در منهاج البراعة ذیل این قسمت از کالم امام علیه السّالم می گوید: 

در روایات اهل بیت  40)این که با قرآن نفوس خود را محزون می سازند( یعنی  قرآن را با صوت محزون تالوت می کنند. .«زینٍحَ

م روایت علیهم السّالم سفارش شده است که به هنگام تالوت قرآن، با صوت حزین قرآن قرائت شود. از امام صادق علیه السّال

  41همانا قرآن با حزن نازل گردیده پس قرآن را با حزن بخوانید. .«فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ  بِالْحُزْنِ  نَزَلَ  الْقُرْآنَ  إِنَ»شده است که فرمودند: 
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علیه السّالم سیره اهل بیت علیهم السّالم هم در تالوت قرآن همین گونه بود. حفص )نام راوی روایت است( درباره حضرت کاظم 

  رَاءَتُهُ حُزْناً فَإِذَا قَرَأَ فَکَأَنَّهُفَمَا رَأَیْتُ أَحَداً أَشَدق خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ لَا أَرْجَى النَّاسِ مِنْهُ وَ کَانَتْ قِ »می گوید: 

ترسِ بر خود و امید و رجاء )به پروردگار( شدیدتر از موسی بن جعفر من در میان مردم احدی را ندیدم که در «. إِنْسَاناً  یُخَاطِبُ

علیهما الساّلم باشد، و قرائت قرآن آن بزرگوار محزون بود و هرگاه قرآن قرائت می فرمودند، گویا انسانی را مورد خطاب خویش 

 42قرار می دادند.

و یا حتّی شنیدن آیات آن حالت بکاء و خشوع پیدا می کنند امّا علّت این حزن چیست که به فرموده قرآن گروهی با تالوت قرآن 

 و به سفارش ائمّه اطهار علیهم السّالم خوب است که قرآن را با حالت حزن تالوت نمود؟

برخی شارحین نهج البالغه، علّت این حزن را این گونه بیان می دارند که: انسان هر گاه امور حزن آور را به یاد می آورد محزون 

ود و چون قرآن مشتمل بر آیات وعید )آیاتی که عذاب و عقاب کفّار و اهل معصیت را هشدار داده و متذکّر می شود( است، می ش

موجب حزن و اندوه انسان می شود، و از طرفی شوقی که بر اثر تالوت آیات وعد )آیاتی که مژده و وعده بهشت و رضوان 

شود نیز گاهی منجر به جریان اشک از دیدگان برخی از قاریان قرآن    حضرت حق را می دهد( و شناخت حقیقت حاصل می 

  43می گردد.

البته به نظر می رسد، جدای از آن چه گفته شد، اهل تقوا به اندازه ای در میدان محبّت و عشق حضرت حق پیش رفته اند که 

ارت پروردگار و وصال او می افزاید، و وقتی دیدن و شنیدن کلمات محبوبشان در قرآن کریم، بر شدّت شوق ایشان نسبت به زی

خود را در قفس تن محبوس می بینند، از داغ فراق او قلبشان به تپش افتاده و می سوزد و به فرموده رسول دو سرا حضرت 

   44قلب محزون می شود و چشم می گرید.«. عُتدمَ  نُیْالعَ وَ یحزنُ القلبُ»مصطفی صلّی اهلل علیه و آله: 

 قرآن درمان با

 .گیرند  مى آن از را خود درد داروى و «.دَائِهِمْ دَوَاءَ بِهِ يَسْتَثِیرُونَ وَ»

خدای متعال در وصف کتاب آسمانی خود قرآن کریم در آیات متعدّدی به حقیقت شفاء بودن قرآن تصریح فرموده است. مثل آن 

اى مردم! «. وَ هُدىً وَ رَحْمَة  لِلْمُؤْمِنِینَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِیا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّکُمْ وَ »جا که می فرماید: 

   ( و هدایت هاى شما هاست؛ )درمانى براى دل  سینهچه در  اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است؛ و درمانى براى آن
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وَ رَحْمَة  لِلْمُؤْمِنِینَ وَ ال یَزِیدُ  شِفاءٌوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ »و یا در جای دیگر می فرماید:  45و رحمتى است براى مؤمنان!

 نمىو ستمگران را جز خسران )و زیان(  کنیم؛  چه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مى و از قرآن، آن«. الظَّالِمِینَ إِالَّ خَساراً

 این )کتاب( براى کسانى که ایمان آورده»بگو: «. قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ»همچنین در سوره فصّلت می فرماید:  46افزاید. 

 47اند هدایت و درمان است. 

های اهل ایمان است. موال امیر المؤمنین علیه السّالم در این فراز بنا بر آیاتی که ذکر گردید، قرآن کریم مایه شفاء و درمان بیماری 

به همین نکته اشاره فرموده و بیان می دارند که اهل تقوا درمان بیماری های خود را در قرآن می جویند، همان طور که خود 

حقیقت و استفاده بیشتر از آیات مذکور،  خدای متعال قرآن را دار الشّفاء مؤمنین معرّفی می فرماید. امّا برای روشن تر شدن این

 الزم است به روایات مربوط مراجعه کرده و از جمالت ائمّه طاهرین علیهم السّالم بهره مند گردیم. 

«. وا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ رَبِیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشْفُ»موالی متّقیان امیر مؤمنان  علیه الصالة و السّالم می فرمایند: 

همان گونه که بهار  48قرآن را بیاموزید که همانا قرآن بهار قلب هاست و به سبب نور او شفا بجوئید که قرآن شفاء سینه هاست.

باشد نمی میرد و فصل حیات مجدّد گیاهان است و نماد رویش و تعالی است، قرآن نیز بهار قلب هاست و دلی که با قرآن مأنوس 

با نورانیّت قرآن و معارف ناب آن، از لجن زار گناه و امراض نفسانی خالصی پیدا می کند. باید این حقیقت را تجربه کرد و تنها 

شنیدن آن دردی را دوا نمی کند. عمری را در دنیا، با دنیا سپری کردیم، نتیجه آن دل مردگی و افسردگی، بداخالقی و    

فردی و اجتماعی، بیماری های روحی و روانی و خروارها قرص و داروی آرام بخش شد. حال خوب است برای  ناهنجاری های

یک بار هم که شده به فرموده قرآن و موالیمان علی علیه السّالم، روی به قرآن بیاوریم. انس با قرآن را تجربه کنیم. خدا و اولیاء 

محبّت و دل بستگی به دنیا ریشه و سرآمد همه خطاهاست. این کالم کلیدی را شنیدیم «. طیئَةٍحُبُّ الدُّنیا رَأسُ کُلِّ خَ»او فرمودند: 

امّا گوش نکردیم )توجّه ننمودیم( و متأسّفانه در عمل، صدق این کالم برایمان ثابت شد و گرفتار خطاهای بیشماری شدیم. حال 

نتیجه «. قرآن بهار دل ها و شفاء سینه هاست»تجربه کنیم که: بیاییم و با انس با قرآن، صدق کالم دیگر ایشان را در عمل 

تحقیقات جامعه پزشکی دنیا این حقیقت را بر مال می کند که ریشه بسیاری از بیماری های جسمی، مشکالت روحی و روانی 

امام  هربان است.مانند خشم، اضطراب، استرس و ... است و خود این نابسامانی های روحی، معلول فاصله گرفتن از خدای م

شَتَّتَ اللَّهُ عَلَیْهِ أَمْرَهُ وَ کَانَ فَقْرُهُ بَیْنَ عَیْنَیْهِ وَ لَمْ یَأْتِهِ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَا   مَنْ أَصْبَحَ وَ الدُّنْیَا أَکْبَرُ هَمِّهِ»صادق علیه السّالم می فرمایند: 

هر کس که صبح کند در حالی «. وَ أَتَتْهُ الدُّنْیَا وَ هِیَ رَاغِمَة   کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ ضِیقَهُ وَ جَمَعَ لَهُ أَمْرَه  هَمِّهِقُدِّرَ لَهُ وَ مَنْ کَانَتِ الْآخِرَةُ أَکْبَرَ 

گردد و همیشه احساس تنگدستى و  که مهم ترین تالش و همّتش دنیا )و مادیّات( باشد، امور زندگیش پراکنده )و سر در گم( مى 

گردد؛ ولى کسى که مهم ترین همّتش آخرت  کند و از دنیا چیزى غیر از مقدّراتی که برایش نوشته شده نصیبش نمى  بیچارگى مى 
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باشد، خداوند تنگناهاى زندگیش را بگشاید و امورش را جمع و جور نماید، و دنیا به نزد او بیاید در حالتی که خوار و پست 

   49باشد.

ثمره دوری از یاد خدا،  50یابد.  ها آرامش مى آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل«. بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُأَال » قرآن کریم می فرماید:

راه خالصی و درمان حضور مشکالت و معضالت روحی و نتیجتاً پیدایش بسیاری از بیماری های جسمی در وجود انسان است و 

فَکَفَى بِهِ مِنْ کُلِّ   بِغَیْرِ الْقُرْآنِ  لَا تَسْتَشْفِیَنَّ»کریم است که موالیمان علی علیه السّالم فرمودند:  این گرفتاری ها، پناه آوردن به قرآن

شفا یافتن با قرآن منحصر  51هرگز از غیر قرآن طلب شفاء نکنید که قرآن برای شفا یافتن از هر دردی کفایت می کند.«. دَاءٍ شَافٍ

شود، بلکه قرآن کریم برای بیماری های جسمی نیز به طور مستقیم شافی می باشد. روایات بسیاری  در بیماری های روحی نمی

از ائمّه معصومین علیهم السّالم در باب شفاء از امراض و گرفتاری ها در منابع روایی موجود است که بیان آن ها در این مختصر 

اللَّهَ عَزَّ وَ  فَإِنَّ  بِالْقُرْآنِ  رَجُل  إِلَى النَّبِیِّ ص وَجَعاً فِی صَدْرِهِ فَقَالَ ص اسْتَشْفِ شَکَا»نمی گنجد. امام صادق علیه السّالم می فرمایند: 

مردی به نبیّ اکرم صلّی اهلل علیه و آله از دردی که در سینه داشت شکایت نمود، حضرت «. وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُور جَلَّ یَقُولُ

 52ا کن که خدای عزّ و جلّ )درباره قرآن( می فرماید: و قرآن شفائی است برای آن چه در سینه هاست.فرمودند: از قرآن طلب شف

 معالجه با طبیب، شفاء از خدا

 البته ناگفته نماند که انسان مؤمن در قبال بیماری ها دو وظیفه دارد: 

ه شفاء تنها به دست خداست و یکی از نام های مبارک اوّل آن که به خدا توکّل نموده و شفاء بیماری خود را از او بخواهد، چراک-

است. اولیاء خدا نیز تنها به اذن خدای عزّ و جلّ شفاء می دهند. از حضرت صادق علیه السّالم منقول « شافی»پروردگار متعال 

پروردگارا! «. نِّی، قَالَ: فَالشِّفَاءُ؟ قَالَ: مِنِّییَا رَبِّ مِنْ أَیْنَ الدقاءُ؟ قَالَ: مِ»است که فرمودند: موسی علیه السّالم به خدا عرضه داشت: 

البته در تمامی امور و مِن   53بیماری از کجاست؟ فرمود: از سوی من. عرض کرد: شفاء از کجاست؟ خداوند فرمود: )آن هم( از من.

جمله شفا یافتن از بیماری ها، توسّل جستن به اولیاء خدا و ایشان را واسطه فیض خدا قرار دادن، بسیار مجرّب و راه گشاست و 

 خود پروردگار عالم در قرآن کریم دستور به توسّل داده است که به جهت دور نشدن از اصل بحث، از ذکر آن خود داری می کنیم.

مراجعه نموده و از « قرآن»حال که شفاء از خداست، خود پروردگار متعال برای تحصیل شفاء دستور فرموده است تا به کالم او 

 آن کسب شفاء کنیم.

 دوّم سنّت خدای متعال بر آن است که بنده نیز برای معالجه خود تالش نموده، و در این راستا به اطبّاء و پزشکان مراجعه نماید- 

پس   ولی فراموش نکند که شفاء از ناحیه خدای متعال است. گونه که در سایر امور زندگی خود به اهل آن مراجعه می کند، همان
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علیهم الساّلم نیز برای ان که وجود مقدّس ائمّه طاهرین تحصیل شفاء از قرآن منافاتی با مراجعه به طبیب و پزشک ندارد، هم چن

، با وجود آن که سینه مبارکشان گنجینه و مخزن در برخی بیماری ها به طبیب مراجعه می نمودنداین حقیقت به مردم، خود  تعلیم

  تمامی علوم و مِن جمله علم طبّ بود.

درد ها و آالم جان خویش را که اهل تقوا با قرآن مأنوس اند و با تالوت محزون قرآن و تأمّل در کالم وحی،  حاصل آنپس 

خود را به بهار مبدّل می سازند. در پایان امید است که به برکت مطالعه جمالت نورانی آقایمان در  مداوا می کنند و خزان قلب

 خطبه همّام، ما نیز به جرگه اهل تقوا بپیوندیم، ان شاء اهلل.
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