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*شهربانو كاهدى

چكيده
اى امت اسالمىدوبر(ص)ايات صحيح و معتبر،پيامبر خدابر اساس نقل رو

ديعه تا روز قيامت گذاشتند كهان يادگار و وشمند به عنوان بها و ارزچيز گر
دان بها،سخت مورن شك اين دو چيز گرت.بدوآن و عترتاند از:قرعبار

ل خداسوعالقه و محبت رساندن آنها به سراى رت بردند و آن حضربو)ص(
دند كه امت پس از اوان آن بوده و طبعا نگرانى كراول،تالشهاى فرحد منز

ها كنند.از ايـنا رت را مهجور و عترآن را به اين دو ندهند و قـرم ربهاى الز
ام به آنها سخـنت و احترآن و عترسته از قـررو،در حال حيات خويش پيـو

نامه هدايتآن»كتاب خدا و بـرد كه«قرار،اين بوگفتند.دليل اين همه اصـر
ت»نگهبان كتاب الهى و مفسر آن است.انسانها و«عتر

ل خدا است؛كسى كه  عالمسوت پاك رد يكى از همان عترخو(ع)امام صادق
آن شده است تاشتار سعى برد.بدين جهت،در اين نوآن بوو هم عامل به قر

آن در سخنانى و باطنى قرعايت آداب ظاهرا در رر(ع)آنى امام صادقه قرچهر
تنگى تـالود چگوادر مورر(ع)ه عملى امـامدانيم تا سيـرح گرا مطـرر(ع)امام ــــــــــــــــــــــــــــــ

اك*عضو هيأت علمى دانشگاه اسالمى ار
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د.ار گيرسى قرد بررآن و فهم و عمل به آن مورقر
آن.ى و باطنى قرت،فهم ،عمل،آداب ظاهرائت،تال وقره�ها:اژكليد و

مقدمه
ل،وت،بر پاكترين قلب عالم هستى نازآن پاكترين كتاب،از مبدأ پاكى و طهارقر

ديد.به همين خاطرضه گرد عرجوت، وبر عالم وق عالم الهى تالواز لبان پاكترين مخلو
همندديك شده،و از نور پر فيض آن بـهـرانند به اين مصحb مطهـر نـزتنها كسانى مىتـو

ه باشند.كهح منزدگى جسم و رونه آلوگودند كه ظاهر و باطنى پاك و طاهر داشته و از هرگر
آن به تدبر در آن نيزت قره بر تالواست.كه عالو(ع)ن»امام صادقيكى از مصاديق«مطهرو

ىستگارگترين مايه نجات و را بزرآن ردند و انس با قرمنان نيز بوه موداختند و الگو و اسومىپر
ان به انس بهصيه ديگـراندند و ضمن توا مىخوا به اين امر فـرانسانها دانسته و همگـان ر

دندآن بوه با قراره اى داشتند.تا آنجا كه در ظاهر و باطن هموآن انس ويژد نيز با قرآن خوقر
مايد:«هرمىفر(ع)ار دادند.امام صادقا نصب العين خويش قرآن  رشان قرل عمرو  در طو

اند او رد و خداون او در مىآميزشت و خوگوست وآن با پواند،قرآن بخومنى كه قران مؤجو
د».اهد بوخ خونده او از دوزآن روز قيامت نگهدارد و قراه مىسازار همرگوشتگان بزربا فر
ا بهآن،آن رائت قره بر قرانيت خاصى پيدا مىكند كـه عـالوقتى نـوراين قلب انسـان وبنابر

ا به اينان رد،هم ديگرآنى خودر تشويقهاى قر(ع)د،چنانچه امام صـادقد بسپارقلب خو
است تا اين كتابد و هم از خدا در دعاهاى خويش مىخوامر خداپسندانه تشويق مىكر

ا در قلب خويش جاى دهد.آسمانى ر

(ع)آنى امام صادق� قر�هچهر
اش گنجينه اسرارو(ع)امام جعفر صادقد مقدسشجوآنى و وار قرث علم كتاب،سينه

ده،بدين جهت،هـربو(ع)آن منشاء تمام دانستههاى امـام ا قرد.زيرآن كريم بوآميخته با قـر
اآن رگاه قـرد و هرش تجلى مىكـرآن در نظرمىنگريست،قـر(ع)ه امام صادقكس به چهـر

آنآن سخن مىگفت،با قرد.او با آيات قره مىنموش جلودر خاطر(ع)مىديد،امام صادق
ان،هيچ گاهد.به گفته مالك بن أنس و ديگرآن بوتش تفكر در قرد،و سكواستدالل مىكر

هاا بارآن ديده نشد.مالك گويد:من،جعفر بن محمد رجداى از قر(ع)امام جعفر صادق
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دنـد،د او ناممىبرنز(ص)د.هر گاه از پيامبرمىديدم كه تبسمهاى نمكين نقش لبان او بـو
گز نديدم كه او حديثىد مىگشت.من هره او زر،چهر(ص)ناگهان از احساس عظمت پيامبر

فت و آمدقات با او رخى اوفت.من برضو مىگرنقل كند،مگر اينكه قبال و(ص)از پيامبر
آند و يا قـرد و يا ساكت بـوارمىگـزا در يكى از سه حال مىديدم:يا نـمـازدم و او رمىكـر
د كه از اوى نمىساخت.از بندگان خدا بوگز چيز غير مفيدى به زبان جاراند،و هرمىخو

١سيد.مىتر

آنائت قر�در قر�(ع)� عملى امام صادق�هسير
د به اشكالندگى و عمر خود و در تمام زعاشق و شيفته كتاب خدا بو(ع)امام صادق

ندگـىآنخى از مقاطـع زد؛اگر چه در بـرار داده بود قرندگى خـوا محـور زآن رمختلb قـر
ى نقل نشده است.خان چيزآنىاش از مورندگى قر زsهت دربارحضر

ا درقتى كه آن رآن،وائت قرقبل از قر(ع)آن:امام صادقت قراندن دعا پيش از تالوخو
دند:موفتند مىفردست مىگر

ه،ّد بن عبداللّلك محمسودك على رْ عنْل من هذا كتابك المنزّهد أنْى أشّ إنّهمّ«ألل
صالّال متْقك و حبْك الى خلْتههاديا مـنْاطق على لسان نبيك،جعلّو كالمك الن

ى فيه عبادةدك و كتابك فاجعل نظرْت عهْى نشرّ إنّهمّفيما بينك و بين عبادك.ألل
اعظك فيـه وعظ ببيان موّن اتّنى ممْعلْا،و اجتبارْى فيه اعا،و فكرائتى فيه فكرو قر

ى على بصرْعـلْعى،و ال تجْائتى على سـمد قرْ عنْبـعْتنب معاصيك،و ال تـطْاج
كامه،آخذاْر آياته و أحّنى أتدبْعلْر فيها،بل اجّاة ال تدبائتى قر قرْعلْة،و ال تجغشاو

فؤوّت الـرْك أنّا،إنائتى هـذرلة و ال قرْى فيه غـف نظرْعـلْائع دينك،و ال تـجبشر
لتسود تو بـر رست كه از نزحيم؛خدايا!من شهادت مىدهم اين،كـتـاب تـوّالر

ى شدهت جارست كه بر زبان پيامبرل شده است.و كالم توه نازّد بن عبداللّمحم
د وبندگانتصل بين خوّار دادهاى و ريسمان متى خلقت قراهادى به سواست.آن ر

آندنم در قرا باز مىكنم.خدايا!نظر كـرار داده اى.خدايا!من عهد و كتابـت رقر
ا از كسانىار ده.مرى قرت پذيرا عبردنم در آن را،فكر و فكر كرائتم را،عبادت و قرر

مانى توند و از نافـرعظه مىپذيـرآن،مواعظ تو در قـرسيله بيان مـوار ده كه بـه وقر
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ش «دل»من مهر «غفلت»و بر ديدگانمگودنم،برائت كرهيز مىكنند.و هنگام قرپر
ا درم را اخذ كنم.و نظرايع دينت رار ده كه شرنه اى قرده «جهالت »به گو«قلبم» پر

حيمستى كه تو مهربان و رار نده.به درده گويى قرا،بيهوائتم رآن،نظر غفلت و قر
٢هستى».

الىايت شده،هر گاه موعالمه مجلسى مىنويسد:روآن:ت قرشى در حال تالوبيهو
مانى كه بهفت؛زش مىره از هواند،يك بارآن مىخودر نماز خويش قـر (ع)ما امام صادق

آند:«آن قدر آياتقرموت در پاسخ فرسيدند.حضرا پرشى رش مىآمد،از او علت بيهوهو
٣م».ستندهاش مىشنوا از زبان فرسيدم كه گويا آن آيات ردم تا به حالتى رار كرا تكرر

آن مجيد ازخى آيات قرت بربا تالو(ع)ت امام صادقگاهى هم حضراستشفا به آيات :
د بيمارد نظر،آن فراندن آيه موركت خود و به بران مىكرخى بيماراى برند طلب شفا برخداو

شفا مىيافت.
د.او به خدمت امامفته بود گردردى از اهل مرو،سرند فرهب گويد:فرزمعاوية بن و

ا برد رك خوديك بياور»،پس امام دست مبارا نزد:«او رمود.امام فرشكايت كر(ع)صادق
Ê]K�« ]tÓ¹ ÔLÚ�pÔ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ó√ ÓÊÚð ÓeÔË ôËÓ�Ó¾sÚ≈«اند:ا خوكه رسر بيمار كشيد و اين آيه مبار

“Ó�«Ó²Ó≈ UÊÚ√ Ó�Ú�ÓJÓNÔLÓ� UsÚ√ ÓŠÓbÌ� sÚÐ ÓFÚbÁ «، ها و ز)؛٣٥/٤١(فاطرا از اينكهمين ر«محققا خدا آسمان
اند حفـظا نمىتوال نهند،جز او هيچ كس آنـهـا رد و اگر رو به زود،نگاه مىدارد شـونابو

٤كند».پس به اذن خدا،شفا يافت.

آنهاى قرى دستورگيربه كار
نه امام از ايند كه چگوبه خوبى نشان دهنده اين بو(ع)آنى امام جعفر صادقسيماى قر

آنائت قـرج مىنهاد.در دعايى كه پيش از قـرا ارمتش رد و حرى مىكركتاب الهى پاسـدار
(ع)ان به قطع و يقين گفت امام صـادقانه او  مىتواستهاى عاجـزدر خواند،و ازمىخو

ها نيز از اين بهـران رد و ديگرآن مجيد بـوعالىترين و كاملترين شخصيت در عمل بـه قـر
د.كهان به چشم مىخوراوت فرندگى آن حضرنه آن در زى بىنصيب نمىگذاشت و نموور

تند از:عبار
اربلى در كشb الغمة از حافظ عبدالعزيزا سبك مى�كند:سى رحم،حسابر.صله ر١

سط روزه بن حسـن در وّو عبدالـل(ع)قتى بين امام جعفر صـادقده:وبن األخضر نقل كـر
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شتى با امام سخن گفت و از يكديگر جدا شدند.هره به درّد و بدل شد،عبداللسخنانى ر
ّهبه عبدالل(ع)دند.امام صادقا بر در مسجد مالقات كرفته،بار ديگر همديگر ردو به مسجد ر

ه با حالت عصبانيتّساندى؟ »عبداللا به شب رنه روز رد:«اى أبامحمد!چگوموبن حسن فر
حم،د:«اى أبا محمد!آيا مىدانى كه صله رموفر(ع)شى.امام صادقگفت:به خير و خو

ا نمىدانيم.ى مىگويى كه ما آن رسته چيزه گفت:پيوّا تخفيb مىدهد؟»عبداللحساب ر
آن گفته است؟!امـاما قـره گفت:ايـن رّانم».عبـدالـلآن مىخود:«من بر تـو قـرموامام فـر

ËÓ�«]cs¹Óمايد:«جل مىفرد:«خداى عزوموان.امام فرا بخوه گفت:آن رّى».عبداللد:«آرموفر

¹ÓBKÔÊuÓ� Ó√ UÓ�ÓdÓK�« ]tÔÐ t√ ÓÊÚ¹ Ô,u?ÓqÓË Ó¹Ó/ÚAÓuÚÊÓ— ÓÐ]NÔrÚË Ó¹Ó/Ó2UÔÊuÓÝ Ô¡uÓ�« Ú×�Ó»U«آنها؛و]١٣/٢١عده[الر
شاندگـارند و از پـرورار مىدارقرى آن داده،بـرارقرا كه خدا دستـور بـه بـرندهايـى ركه پيـو

ه ـ با شنيدن اين آيه،متنبه شدهّند».عبداللسند و از بدى حساب روز قيامت بيم دارمىتر
٥اهى ديد.حم نخوا قاطع رگز مرـ گفت:از اين پس،هر

آنق العادهاى كه به قرام فوه بر احترعالو(ع): امام صادقآن ق العاده به قرام فو.احتر٢
داخت و ازآن در جامعه مىپرايات،به تبيين عظمت قرخى روكريم مىگذاشت،با بيان بر

دانى كنند و چنان كه شايسته است،آنگ كامال قدراست تا از اين نعمت بزرهمگان مىخو
ند.م شمارا محترر

ا[در قيامت]جمع كند،در ايـنلين و آخرين رند اودند:«هر گاه خـداوموميفر(ع)امام
منان بهن نگاه مؤاهد شد و چود خوارهنگام شخصى كه در زيبايى همانند او ديده نشده،و

ابر صb شهدا عبور كند،ن از برآن افتد،مىگويند:اين از ماست،چقدر زيباست!و چو
د.آنان مىگويند:اينالن مىگـذرسوآن است و سپس از صb رشهدا مىگويند:اين قـر

فآن است.تا اينكه در طرسد.آنان نيز مىگويند:اين قرشتگان مىرآن است.به صb فرقر
دمت و جالل خومايد:به عز اعال مىفـرّند علىش الهى مىايستد.سپس خداواست عرر

دههين كـراهم داشت و هر كه به تـو تـوامىخوا گـرامىداشته،او را گـرگند!هر كه تـو رسو
٦اهد شد».باشد،به او اهانت خو

ندگىآن كريم كتاب آسمانى و دستور العمل زاز آنجا كه قرآن:ى قراگير.تشويق به فر٣
ا هر چه بيشتر با آن آشنـادم رشيد كه مرهميشه مىكـو(ع)ان اسالم است،امام صـادقپيرو

لىا مىدانسـت ود،و آن كه رموائت تشويق مىفـرد،به قـرفته بوا كه ياد نگـركند و كسـى ر
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شآن آشنا مىساخت و ايـن روابر قرظايفش در برا به وچندان به آن اهميت نمـىداد،او ر
د.كتش بوندگى پر برل زامام در طو

غالمىداشت كه نام او مسلـم(ع)ايت شده امام صـادقندى مىنويسـد:رواوقطب ر
ش داد.پسا به او آموزآن ردر يك شب قـر(ع)آن نمىدانست،امام صادقد قـرد.اين فربو

دند:موت فرنيز حضر و٧د.فته بوا ياد گرآن رسانيد؛در حالى كه قـرا به روز رمسلم شب ر
و نيـز٨ى آن باشـد».اگيـرد و يا در مسيـر فـراگيـرا فرآن رد،مگر آنكـه قـرمن نمـىمـيـر«مؤ

د و ده سيئه از او محواب دارد،ده حسنه ثوا ياد بگيرآن رف از قردند:«كسى كه يك حرموفر
٩د».جه به او عنايت مىشودد و ده درمىگر

(ع)آن از منظر امام صادقت قرآداب  باطنى تالو
دهشمرآن برت قراى آمادگى تالوا  برت رع،مصاديق طهارضوجه به حساسيت موبا تو

ى مىدهيم:ضيح مختصرن آنها تواموو پير
دن از جنابت و داشتـن پاك بـو,آناى تماس با قرط برلين شـر اوت كلى جسـم:طهار

ضو استو
ديده، از دهاننقل گر(ع)مينه معصوّدر چند حديث شريb كه از أئمت دهان:طهار

دند:موفر(ع)دگار» ياد شده است.«امام صادقاههاى پرورآن» و «يكى از راه قران «ربه عنو
آن چيست؟اه قرل خـدا!رسوسيدند:اى ره سازيد.پرا پاكيزآن راه قردنـد: رموفر(ص)پيامبر

١٠دن».اك زدند:به مسوموه كنيم؟فرسيدند:به چه پاكيزدند:دهانهاى شما.پرموفر

ادند:«اعط العين حقها»؛حق چشم رموقل شده كه فر(ص)مل اكرسوز رت چشم:اطهار
دند:«النظر الىالمصحb؛  نگاهمول الله؟فرسودند:حق چشم چيست يا رض كرادا كنيد».عر

آن،طبق حديث،عبادت است.اگر چـشـم پـاكى قرآن از روت قـرا تالوآن».زيردن به قـركر
,خده اى كه به دنبال معصيت و خطا مىچرچشم هرز.ا پيدا نمىكندآن رفيق نظر به قرنباشد،تو

آنط قرى خطول صاحبش نيست،اگر هم بـر روو چشم افسار گسيختهاى كه ديگر در كنـتـر
د.اهد كرگز مشاهده نخوا هرانى حق رى است كه جمال نورن كورد،همچوار بگيرقر

دد و متأثر نمىشوا مىشنوآن رتى قرت ملكوشى كه صوگوت ساير اعضاى بدن:طهار
گز كالمىو يا خطابى نشنيدهد،اما گويا هرار مىگيرآن قرشى كه در مسير خطابهاى قرگو

د،ت ندارش طهارد، اين گوغ و تهمت لذت مىبرشى كه از شنيدن غيبت و درواست،گو
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»نوُرَّهَطُْمال الِ إُهُّسََمال يد «از شوآن درى قرد، نبايد به سوت نداردستى كه ناپاك است و طهار
سد».؛«جز دست پاكان بدان نر)٧٩اقعة،/(الو

ار الهى،آن هستند پاك و مطهر نمائيم تا انواههاى قرا كه رپس بايد تمامىاعضإ بدن ر
ت كلى جسم،بسيار آسان است.باشنائى و صفا بخشد.طهارت و روّانيا نوردمان رجوو

اآن رد و به آسانى قرى پاك كردگىهاى ظاهرا از آلود ران خوى آب مىتويك نيت و مقدار
ت ديگر اعضا از جمله:دهاند.اما طهارا لمس نموط آنرسيد و خطوبه لب گذاشت و بو

گ باند بزركل بر خداوه امكان پذير نيست و بايد ضمن توح به يكبارش و چشم و روو گو
ده و آن چنان پاك و طاهردوح زا از جسم و روذائل اخالقى رست رجديت و تمرين و ممار

ا بيابيم.آن» رحى «قرنمائيم كه شايستگى انس و مجالست با كالم و

(ع)ت كنندگان از منظر امام صادقتالو
اده و نتيجه عمل آنان رموه تقسيم فرا به سه گروآن رت كنندگان قرتالو(ع)امام صادق

اى سلطه يافتنمندان و برديك شدن به سالطين و زوراى نزـ عدهاى بر١مايند:بيان مىفر
بده خوكرا از برآن رـ قاريانى كه الفاظ قر٢انند اين دسته اهل آتش اند.آن مىخودم قربر مر

آنهى قر ـ و گـرو٣ده اند اينان هم اهل آتش اند.ا ضايع نمود آن رليكن حـدوانند ومىخو
ا بهايض رند فرند.اينان به محكم و متشابه آن ايمان دارار گيرانند تا زير پو شش آن قرمىخو

آنانين قرام دانسته و در مقام علم تسليم قوا حرام آن راحالل و حرند،حالل آن رجا مىآور
طى نجاتا از هر سقوحمت الهى آنان رهستند.اين دسته همان كسانى هستند كه دست ر

١١ند.اهند حق شفاهت داره هر كه بخومىدهد و آنان اهل بهشتاند و در بار

آنت قرش به تالو اهتمام و سفار
آن مجيد در شبانه روز اهميتت قرد كه به تالوه عملى خوه بر سيرعالو(ع)امام صادق

ند.امام بادندكه از اين كتاب آسمانى غفلت نورزموش مىفران نيز سفارمىدادند،به ديگر
صتهاىاب و همچنين در فـرا در شب و روز و پيش از خوان رآن،ديگربيان عظمت قـر

د زير نشانگر اين تشويقهاست:اردند.موموت مىفرت كتاب خدا دعوپيش آمده،به تالو
د:موده است كه فرنقل كـر(ع)انيد:حريز از امام صادقآن بخـوى پنجاه آيه قر.روز١

أ منه فى كلء المسلم أن ينظر فى عهده و أن يقـرآن عهد الله الى خلقه فقد ينبغى للمرالقر
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د مسلمان درنامه اى است الهى پس بسيار شايسته است كه هر فرآن برم خمسين آية؛قريو
تا با تدبير تـالوعهد نامه الهى اش به دقت نظر افكند و هر روز دست كـم پـنـجـاه آيـه ر

١٢كند».

دهنقل كر(ع)آن :مفضل بن عمر از امـام صـادقجات بهشت به تعداد آيات قـر.در٢
آن،فاذا كـانجات الجنة على عدد آيات القر درّآن فإنة القرد:«عليكم بتـالومواست كه فر

تجة؛بر شما باد بـه تـالوقى درأ آية يرق فكلما قـرأ و ارآن اقـر القرsىم القيامة يقال لـقـاريو
آن گفتهى قـرى است.روز قيامت به قـارجات بهشت با عدد آيات مسـاوا كـه درآن!زيرقر

١٣د.جه باالتر مىرواند،يك دران و باال برو.و او هر آيه كه مىخود كه:بخومىشو

د:«ما يمنعمـوبه فضيل بن يسار فـر(ع)انيد:امام صـادقآن بخواب قر.پيش از خـو٣
آنة من القـرأ سورله ان ال ينام حتى يقـرجع الى منـزقه اذا رل فى سـوالتاجر منكم المشـغـو

د كهها عشر حسنات و يمحى عنه عشر سيئات؛چه مانعى دارفتكتب له مكان كل آية يقرؤ
هابد،سورقتى به خانه آمد،پيش از آن كه بخوم داد و ستد است،وگرار كه سريك تاجر در باز

١٤د».اند تا به هر آيه ده حسنه به او بدهند و ده گناه از او محو شوآن بخواى از قر

اىا بردى ردند:«در روز قيامت فـرمـوت فرانيد:آن حضـرآن بخو.در دل شب،قـر٤
د و مىگويـد:ار مىگيرى او قرتى زيبا پيـش روآن در صورحساب صدا مىكنند،پس قـر

نج و تعب انداخت و در دلهاىا به رد رت من خواه تالوآنم و اين بنده تو در رخدايا!من قر
دا از من خشنوا! او ردگارى شد.پرورشن و اشكش جارا رود و قلبش رت كرا تالوشب مر

استتمايد:بنده من! دست رند عزيز جبار مىفردم.خداوهمچنان كه من از او خشنوكن؛ 
مايد:مىفرحمت پر مىكند و سپس به اوا از ران و دست چپ او رضوا از رآنگاه آن را بياور.ر

١٥د».فيع مىشوجه تراند و يك در! پس او آيه مىخوان و باال برواين بهشت ماست،بخو

ده كهايت كررو(ع)انيد:اسحاق بن عمار از امام صادق.صد آيه در نماز شب بخو٥
أت ليلة.و من قرجل له بها قنوه عزوّأ مائه آية يصلى بها فى ليلة كتب الـلدند:«من قرموفر

ا من الحسنات و القنطـارح قنطاره له فى اللـوّمائتى آية فى ليلة غير صالة  الليل كتـب الـل
آن در نماز شب، بات صد آيه از قرقية اعظم من جبل احد؛تـالوقية و األوألb و مائتا أو

اند،يك قنطار حسنهى است و كسى كه دويست آيه در غير نماز بخوت يك شب مساوقنو
گ تره احد بـزرقيـه اى از كـوقيه است و هـر او او١٢٠٠د و قنـطـار شته مـىشـوايش نـوبر
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١٦است».

ت امام جعـفـرانيد:زيد شحام گـويـد:حـضـرآن بخـو.در شبهاى جمـعـه،قـر٦
أت:«آنا،فقرها ليلة الجمعة قرّأ فإند:«إقرمواه به من فر در شب جمعه اى در بين ر(ع)صادق
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—ÓŠrÓK�« ]t،ه و نحن وّحم الـله الذى يرّه:«نحن و اللّ، فقال ابو عبدالـل]٤٤/٤٢٫٤٠»[الدخـان
ان كه امشب شب جمعه است.پسآن بخوا نغنى عنهم»؛قرّه الذى استثنى الله و لكنّالل

ى كه هيـچعده گاه همه آنهاسـت؛روزاندم:روز جدايى ـ حق از باطـل ـ وا خواين آيه ر
اادى رند.مگر افرى نمىشوستش نمىكند و از هيچ سو يارستى كمترين كمكى به دودو

حم مىكندند به مارگند!اين مائيم كه خداود:به خدا سوموى كند.امام فرند ياركه خداو
١٧ساند».اهيم رد خوستانمان سولكن ما به دوده است،ودگار استثنا كرا پرورو ما ر

من مؤّآن و هو شابأ القرمايند:«من قرمىفر( ع)انند. امام صادقآن بخوانان قر.جو٧
ا عنهآن حجيـزة و كان القرام البررة الكره مع السفرّآن بلحمه و دمه و جعله الـلاختلط القر

مغ به اكـرّ عامل قد أصاب أجر عمله غيـر عـامـلـى فـبـلّ كلّ انّبل:يـا رم القيامه يـقـويو
اسه تاجضع على رار حلتين من حلل الجنة و يوّه العزيز الجبّه اللعطاياك.قال:فيكسو

غب له فيما هو أفضل قد كنت ارّبآن:يا رل القرضيناك؟فيقوامة، ثم يقال له:هل ارالكر
أ و اصعده ثم يدخل الجنة،فيقال لـه:اقـرمن هذا.فيعطى األمن بيمينه و الخلد بـيـسـار

تآن تالومنى كه قران مؤل:نعم؛هر جوضيناك؟فيقوغنا به و ارّجة.ثم يقال له:هل بلدر
داهد بوامىخدا همنشين خواى گردد و باسفرن او آميخته مىگرشت و خوآن با گوكند،قر

آن به محضـرد.قراهد بوگىها]در روز قيامت خـوآن حائلى بين او[و بين تيـرو همانا قر
ا دريافته،جـز ايـند كار خـويـش رى اجر و مـزگـردگار مىگويد:خـدايـا!هـر كـارپـرور

ند دو لباس از لباسهاى بهشتى بهسان.خداوا به او برد ران؛پس بهترين عطاياى خوجو
د كه:آيا توآن خطاب مىشود.سپس به قرا مىگذارامت رش تاج كرشاند و بر سراو مىپو

ست مىداشتم كه بهترآن كريم در پاسخ مىگويد:خدايا!دوديم؟ قراضى كرره او ا دربارر
ان،امان نامه و در دسـتاست آن جوا به او مىدادى.پس در دست ر  رامتهااز اين كر
دد و به او گفـتـهد بهشـت مـىگـرارندگى ابدى در بهشـت مـىدهـنـد.سـپـس وچپـش ز
د:آيا عطايـا وآن گفته مـىشـوجه باال برو.آن گاه بـه قـران و يك درآن بخـود:قرمىشـو
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١٨ى».آن در پاسخ مىگويد:آرديم؟ قراضى كرا رسانديم.آيا تو را به او رد رامتهاى خوكر

خى مسائل درى از خانههاى مسلمانان به دليل بـرآنى:بسيارتو افشانى خانه قر.پر٨
خشدى مىدرد،نورت شوآن تالوند؛از جمله خانهاى كه در آن قرگى خاصى دارآنها،ويژ

د:«الدار اذا تلى فيها كتابموفر(ع)د.امام صادقانى مىشوخشش نوركه آسمان نيز از در
اندهآن خوف من بين الدور؛هنگامىكه در خانه اى قرالله لها نور ساطع فى السماء و تعر

خشد و در بين خانهها شناختهد كه در آسمان بـدراهد بوخشانى خواى آن،نور درد،برشو
١٩د».شو

ءاه أهل السماء كمـاآن يتـرء المسلم يتلو الـقـر البيت اذا كان فيه المـرّدنـد:«إنموو فر
آن فى السماء؛اگر در خانه اى كه مسلمانى در آن هست،قرّىرّكب الدءاه أهل الدنيا الكويتر

غفروخشان و پرگان دره كند كه ستاراى اهل آسمان جلود،در آسمانها چنان برانده شوخو
٢٠ه مىكنند».مين جلواى اهل زآسمان بر

آنت قرعايت آداب در تالور
ه مىكنيم:خى از آنها اشارائت نيز اهتمام داشت كه به برعايت آداب قربه ر(ع)امام صادق

تا تالوآن ردم قرهاى از مردند:«پـارموفر(ع)دنمايى نباشد:امـام صـادقاى خـو.بر١
انند.آن مىخواى تأمين معاش قرخى براند!و برب مىخود:چه خومىكنند كه گفته مىشو

اهنمايىهاى آنانند كه از رآن مىخودم قرلى بعضى از مرى نيست.ودر اين دو دسته خير
ى وه معنوآن بهرند و در نماز و در هر حال،شب و روز از آيات الهام بخش قره مند شوبهر

٢١ند».دارى برفكر

دارى ودند:«كسى كه بر سلطان جائرموى نباشد:و نيز فراى منافع مادى و دنيو.بر٢
اند،چنين كسـىآن بخوى قرهاى مادى و دنيـوت و آرزول و ثروسيدن به پـواى رد و برشو

فى يك لعنتنده نيز به هر حرفى،ده لعنت و شنود و به هر حراهد بوند خود لعن خداومور
٢٢اهد شد».خو

ى آنا از روآن رمايند:«كسى كـه قـرمىفر(ع)د:امام صادقانده شـوآن از رو خو.قر٣
د؛هر چندش سبك مىشودد و بار گناه پدر و مادرت كند،نور ديدگانش زياد مىگرتالو

جب تخفيb عذابى آن،موآن از رواندن قرد:«خوموهمچنين فر٢٣كه هر دو كافر باشند».
٢٤د؛گر چه كافر باشند».از پدر و مادر مىشو



٧٦شمار�  ١٠٧ دربار� قرآن(ع)سخنان امام صادق

انـدنه استعاذه پيش از خودربـار(ع)د:از امام صادقت،استعاذه شـو.پيش از تالو٤
جيم؛بله،از شيطانه من الشيطان الـرّذ باللد:«نعم ؛فتعوموسيده شد،در پاسخ فرآن پرقر
٢٥انده شده به خدا پناه ببر».ر

هن فاقرؤل بالحزآن نز القرّدنـد:«إنموانيد:امام فرع بخوع و خشـوا با خضوآن ر.قر٥
و٢٦ان».ع بخـون و خشوا با حـزل شد،پس شما نيـز آن رن نـازآن كريم با حـزن؛قربالحـز

د نكند،امرن در خود و احساس حزلى قلبش خاضع نشواند،وآن بخودند:«كسى كه قرموفر
آن به سه چـيـز نـيـازت كننـده قـرده است.پـس تـالوده و زيان كـرچك شمـرا كـوگى ربـزر
ا قلب كه خاشع شد،افـكـارام؛زيرضعى آر.مو٣غ،ى فار.فكر٢.قلب خاشـع،١د:دار

جباتد و موآن مىشوجه قرد متوجوغ گشت،به تمـام وار مىكند.و دل كه فارشيطانى فر
اهد شد.و هر گاهم نخوانيت كالم خدا و آثار آن محروخت بر مىبندد و از نورقه فكر رتفر

ح و جان او با كالمعايت آن دو اصل پيشين،همانا روتى انتخاب كند،با رخلوام وجاى آر
ا لمس مىكند.همچنين الطاف پنهان الهىدن با خدا رف زد و شيرينى حرخدا انس مىگير

جيح مىدهد وا بر هر حالت ديگر تـرآن را احساس مىكند؛در نتيجه،حالت انس با قـرر
ا در همين لحظه مىبيند.د رقت خوبهترين و

اهى آن چهامر و نوابر اوانى و در برنه مىخوا چگوپس به دقت بنگر كه منشور الهى ر
آن،كتابى است كه باطـل درا قرد؛زيراهى بونه خود آن چگوى و در قبال حدوضعى دارمو

ت كن و درند حكيم است.پس به دقت تالود و از جانب خداواه ندارساحت مقدس آن ر
اتازاظبت كن كه به مواعظ آن تفكر كن.موقb كن و در مثالها و موعيدى توعد و وهر و

٢٧شا باشى».د آن كوائت،در اقامه حدوصحت قر

اعظ آن انديشه كنيد:.در آيات و مو٦
ا منتشر ساختـى.د را!عهدنامه خودگاردند:«پرومـودر مقام دعا مىفر(ع)امام صادق

ائتمت.خدايا!قرجب عبرا موم را تفكر و تفكرائتم رار ده و قرا در آن عبادت قرپس نگاه مر
٢٨دان».أم با غفلت مگرآن توا در قرم رار مده و نظرن تفكر قرائت بدوا قرر

اال وآن مجيد آن قـدر وآن:كتاب آسمانى و قـرت به هنگام شنيدن آيـات قـر.سكو٧
ش باشنـد وا پا گوشمند است كه بندگان خدا حتى به هنگام شنيدن آيات نيز بايـد سـرارز

انده شد،به آن آياتآن خوده:«اگر قرموآن مجيد فرد قرمينه،هم خوت كنند.در اين زسكو
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(ع)مان، و هم معصو)٧/٢٠٤اف،(األعرت كنيـد»ش دهيد و سكوگو(ع)از جمله امام صـادق

جب عليـكآن وأ عندك القرها و اذا قرآن فى الصاله و غيـرده:«يجب االنصات للقـرموفر
نماز و چه در غير نماز،آن چه د رت قراجب است كه به هنگام تالواالنصات و استماع؛و

ت كاملاجب است بر تو كه سكوانده شد،وآن خوت كنى و هر گاه در حضور تو قرسكو
٢٩عايت كنى».ا رر

د به هنگام آن است كه سعى شو(ع)د:دستور ديگر امام صادقانده نشو.با شتاب خو٨
»ËÓ—ÓðÒq�« ÚIÔdÚÊ¬Óð ÓdÚðöOكه«انيم و در تفسير آيه مبارا نخوعت و با شتاب آن رآن،به سرائت قرقر

انى وتك؛با تأمل و تأنى بخون فيه صوّد:«هو أن تتمكث فيه و تحـسمو،فر)٧٣/٤مل،(المز
آن بادند:«قـرمو.و فر٣٠انى»ت نيكو بـخـوا با صونگ كنـى و آن رد با هر آيـه،درخوردر بر

د.پس به هر آيهانده مىشود،بلكه كلمه كلمه و بادقت خـوانده نمىشـودگى خوشتاب ز
اهيم و همچنينا بخوقb كنيم و از خدا آن رى توسيم،بايد مقداره بهشت مىراى كه دربار

٣١آيه اى كه از جهنم سخن مىگويد،بايدبه خداپناه ببريم».

دند:شخصى معتقـدض كرعر( ع)انيد:به امام صـادق.با صداى بلند و نيكو بخـو٩
دند:مود.امام فـرانده شوساز است كه به صداى بلند خود و كارقتى اثر داراست كه دعا و

آن داشت و بسيار بلندت قرا در تالوت ربهترين صو(ع)ا على بن حسيند؛زيرادى ندار«اير
نيز از همه مر( ع)اند كه تمام اهل خانه مىشنيدند.و امام باقرمىخوتتش در تالودم صو

انهگذراند،حتى راند،بلند مىخوآن مىخواست و قرد و شبها كه بر مىخوآن بهتر بوقر
٣٢ش مىدادند».اها مىايستادند و گوّصا سقو مخصو

آن مجيد در شبانه روز اهميتت قرد كه به تالوه عملى خوه بر سيرعالو(ع)امام صادق
ند.امام با بياند كه از اين كتاب آسمانى غفلت نورزش مىكران نيز سفارمىداد،به ديگر

صتهاى پيشاب و همچنين در فـرا در شب و روز و پيش از خوان رآن،ديگرعظمت قر
د.ت مىكرت كتاب خدا دعوآمده،به تالو

�(ع)آن از ديدگاه امام صادقى از قره گيره بهرجايگاه كالم الهى و شيو
ه مىكنيم شايدت اشارصيههاى حضرخى از محورهاى تعاليم و تـوبه اختصار به بر

آنى،جانچشمه هدايت قـرند و از سرمشق بگيـرسر(ع)ت صادقآنى از حضركه جامعه قـر
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ند.اب سازا سيرعطشناك خويش ر
ت و علم و حكمت خداست وهاى از قدرآن،تجلىگاه خدا:كالم الهى،جلو. قر١

دنهگاهبومينه جلودر ز(ع)آن،هريك نشانهاى از عظمت الهى است.امام صـادقآيات قر
مايد:«لقـدگاه مىفراى چشمهاى بيدار و دل هـاى آاى ذات مقدس خدا البتـه بـرآن برقر

دشند بر خلق خويش در كالم خون؛خداونهم اليبصروّه لخلقه فى كالمه و لكّتجلى الل
٣٣ا نمىبينند».لى آنان خدا رده است،وتجلى كر

٢تمند،كتـابند بىهمتـا و قـدرمايد:«خداومىفـر(ع). گنجينه كامل:امـام صـادق
آن،خبر شما و خبر آنان كهكار است.در قراستگو و نيكواو رد ومول فرا بر شما نازخويش ر

٣٤مين است…».آسمان و زاهند آمد،همچنين خبردند و آنان كه پس از شما خوپيش از شما بو

له أنزّمايد:«إن الـله مىفـرآن چنين اشـاردن قرى به جنبه تبـيـان بـوو در سخن ديگـر
ّهله اللك شيئا يحتاج إليه العباد …إال و قد أنـزه ما ترّآن تبيان كل شىء،حتى و الـلفىالقر

ا كه بندگانى رده است.به خدا قسم هيچچيزل كرا نازچيز رآن،بيان هرند در قرفيه؛خداو
٣٥ده است».مودمبيان فراى مرده و برگذار نكرمندند،فروبه آن نياز

دم است و آيات اين كتـاب،ار ميان خدا و مرآن،عهدى استو. عهدنامه الهى:قـر٣
د،مفادا بيان مىكند.در عهد نامه بايد نگريست،به آن بايد پاىبند بـومتناين عهدنامه ر

ت بخشى از آنم تالوه اين عهدنامه و لزودربار(ع)ا نبايد زير پا گذاشت.امام صـادقآن ر
ء المسلم ان ينظره الى خلقه،فقد ينبغى للمرّآن عهداللمايد:«القردر هرروز،چنينمىفر

ست.ند نسبتبه بندگان اوآن عهد خداوم خمسين آيه؛ قراء منه فىكل يوفىعهده و ان يقر
د و هر روز پنجاه آيـه از آنار است كه يك انسانمسلمان در اين عهدنامه الهى بنگـراوسز

٣٦اند».ابخور

آن!فما و جدتم آية نجا بها منمايد:«عليكم بالقرمىفر(ع)ت :امام صادق.آينه عبر٤
آن! هرشما باد قـره؛بره هلك من كان قبلكم فاجتنبوجدتموا به،و مـا وكان قبلكم فاعملو

اى آن آيه نجات يافتند،شماهـم بـه آنا كه يافتيد كه گذشتگان،با عمل به مـحـتـوآيهاى ر
ا  ديديد كه بيانگر هالكت پيشينيان است،شماهم از آن [عامل هالكت]عمل كنيد و هر آيه ر

٣٧هيزيد».بپر

دى و اجتماعىعمل فرهاى است كه دردمندترين شيوآن،سود با آيات قرخوره براين شيو
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د.ى مىشوآن هدايتگر قارد و قرمسلمانان اثر مىگذار
ى يك سلسله احكام الهى است كه تاآن،حاودانه :دين خدا و آيات قر احكام جاو.٥

مانل مرور زام الهىاست،مشموار مىيابد.آنچه كه حالل الهى و حردامنه قيامت استمر
عود و حكم خدا در اثر«جو»يا«شرنمىشو«دد.ضنمىگرايط جديد»يا«تمايالت اين و آن

(ص)ل خاتمسوه بعثـترانى انبياء،به دوردر تشريح بعثتهاى سلسلـه نـور(ع)مامصادقا

اآن رش قراه و روآن و شريعـت و رآمد و قـر(ص)مايد:«تا آن كه مـحـمـدسد و مـىفـرمىر
٣٨ام مىباشد».ام آن تا روز قيامتحرد.پس حالل آن تا روز قيامتحالل است و حرآور

دانگـى واز اين جاومز و ردر حديثى بـه ر(ع)نده و شاداب :امام صادق. هميشـه ز٦
آن با نشرا قرسد:چرت مىپردى از آن حضرد.مره دارت هميشگى در كالم خدا اشاراوطر

در(ع)د؟امام صـادقگز كهنه نمىشـود و هرهتر و شادابتر مىشـوسى،تـازس و بررو در
نناسمان و ال لناس دون زمان دوك و تعالى لم يجعله لزه تبارّ اللّمايد:«ألنپاسخ مىفر

ااى اين كه خداى متعال آن رم القيامة؛برم غض الى يومان جديد و عند كل قوفهو فى كل ز
ه است ومان تازآن در هر زار نداده است.از اين رو قردمىخاص قرمانى خاص يا مراى زبر
اى همه و هميشه،بهآن برگى قرت و تازاوطر٣٩مىشاداب است تا روز قيامت».قود هرنز

ىى پاسخگوو كالم الهى است و در هر عصر(ص)هجاويد پيامبرخاطر آن است كه معجز
دم است.ى،هدايتى و اجتماعى مرهاىفكرنياز

د واب داردن آيات آن ثوآن و حفظ كـرت قـرچه تـالوش و عمل:گـر.حفظ،آمـوز٧
اهدن بايد همرد.حفظ كرلى تكليb مسلمانان در اين حد خالصه نمىشوشمند است،وارز

تدههاى خداى متعال.حضـرمواى فرفتن به قصد اجـربا عمل باشد و ياد دادن و ياد گـر
ة؛كسى كه حافظام البررة الكرآن،العامل به،مع السفرده است:«الحافظ للقرموفر(ع)صادق

ب]شتگان مقركار الهى[فراالمقام و نيكوانواه با سفيرآن و عمل كننده به آن باشد،همرقر
٤٠د».اهد بوخو

مايند:«ينبـغـىح است و مىفـرت مطرآن نيز در كالم آن حـضـرختن قرت آمـوضرور
د،تامن نميرار است كه مؤاون فى تعلمه؛سزآن أو يكوت حتى يتعلم القرمن ان اليموللمؤ

٤١آن باشد».فتن قراگرخته باشد،يا در حال و مسير فرا آموآن رآن كه قر

چنين بيان(ع)آن و عمل به آن در تعبير امام صادقبا اين حال،پاى بندى به احكام قر
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هيز از اين كه در مسيرده؛بپرفه فىاضاعة حدواحذر ان تقع من اقامتك حروشده است:«و
٤٢د بيفتى».ف،به اضاعه حدواقامه حرو

ىههاى ظاهـراىجلونـد و در وردازآن مىپرند آنان كه در شكل و ظاهـر بـه قـربسيـار
آن،دراسمىو شكلى با قرد تشريفاتى و مرخورنه برح نيست.اين گوآن مطرآنى،عمل به قرقر

آسمانى نيست.شان كالم الهى و منشور
ا با صفاندگى هاشان رشن و زا روانانرآن،دلهاى جوآن :انس با قرانان و قر. جو٨

د.اه خدا مىشومىكند و عامل جذب آنان به پاكىو ر
ن اوشت و خوآن با گواند،قرآن بخومنى كه قران مؤجومايند:«هرمىفر(ع)امام صادق

ندهآن روز قيامت نگهدارد و قراه مىسازهمرارگوشتگان بزرا با فرند او رد و خداودر مىآميز
آن بلحمه و دمـه،من،اختلط القـرآن و هو شاب مـؤأ القرد؛من قراهدبـوخ) خواو (از دوز

٤٣م القيامـة». عنه يـوًاآن حجيـزة و كان القـرام البـررةالكرجل مع السـفـروّه عـزّجعله الـلو

سد و صبح وش مىردى از آنها به گوههاى داووآن از حنجرش قراى خوخانههايى كه نو
ا باشن ضمير،همدم كتاب خدايىاند و لحظات خـويـش رانان صاحبـدل و روشام،جو
نه خانههاىند.اين گوآنى مىشوحمت خدا و هدايت قرل رى مىكنند،مشموآن سپرانس با قر

مىفر(ع)ان است.امام صادقها تابان و فروز ت،در آسمانانىاز تالونورمايند:«خانهاى
د،همانى ديده مىشواى اهل آسمان نورت مىكند،برآن تالود مسلمان در آن قركه يك فر

٤٤ا مىبينند».خشان ره دردم دنيا در آسمان ستارچنان كه مر

ابطه آن با قلبآن و رفهم قر
ى ازاحت بسيـارند و به صرتباط تنگاتنگ با هم دارجه به اينكه قلب و ايمان  ار با تو

»Ô�ËÓ¾pÓG Ó²ÓV?Ó2 I wÔKÔÐuNr?ÔL¹ù« ÓÊU√د كه جايگاه ايمان قلـب اسـت:«آنى بيان مـىدارآيات قر
[ËÓ�ÓJsشته».«ا در دلهايشان نوند ايمـان ر«آنان كسانى هستند كه خـداو)؛٥٨/٢٢(المجادله ،

K�«]tÓŠ Ó³]V?Ó≈ �ÓOÚJÔrÔL¹ù« ÓÊUÓË Ó“Ó¹]MÓtÔ2 I w?ÔKÔÐuJÔrÚ«،ايتانا برند ايمـان رليكن خداو؛«و)٤٩/٧(الحجـر
ه سور٨٢د». از يك سو،بر اساس آيـه ار كرار داده و در دلهايتان استـوست داشتنى قردو

ى ديگر،اين باور با ايمان قلبىآن است،و از سوك و فهم قراء «ايمان» عامل مهم دراسر
اند مهمتريـنمعنا پيدا مىكند تا بـتـو(ص)به مبدأ هستى و عشق به خدا و ايمان به پيـامـبـر

آن آشنا كند.ا با معانى بلند قرد و آدمىرآن شوك صحيح قرعامل در
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ند است و حمل اين امانت،شايستـگـىگ خـداوت ديگر،ايمان امانت بـزربه عبـار
نه كه ايماند و همان گـود تقليد كردار نيست و در ايمان نمىشواه براهد،ايمان اكرمىخو

عمل كه اين انتخابنه سخن وگومت ترين انتخاب يك انسان است،هرادترين و با حرآز
ادم باشد،قـلب آدمىرى به مرى آورا تباه كند،هر چند به نام ديـن و رومت آن راد و حرآز

آن دور مىكند.ا از فـهم قـرتباه مىكند و او ر
ا بشناسند ور(ص)ا به نحو شايسته بفهمند كه خدا و پيامبرآن رانند قرتنها كسانى مىتو

چكى،هرنه كونه اى باشند كه در سينههايشان نموند و در ظاهر و باطن به گوبه او ايمان آور
ده باشد.د پيدا كرجوفته،واگرا فرچك تر از آنچه تمامىقلب پيامبر رچند در مقياس كو

نمنوين يؤّهم و هم الذن غيرن دولموْم يع لقوsآن أمثالقرْما الّمايد:«انمىفر(ع)امام صادق
ا مذاهب قلوبهم…»؛ منحصرْعده منْ اشكاله عليهم و أبّهم فما اشدا غيرّنه فأمفوْربه و يع

ند و آندم داناست نه غير آنان همان عالمانى كه به آن ايمان مىآوراى مرنههايى برآن نموقر
دلهايشانس عقل ودستره ازان چقدر مشكل است و چه اندازاى ديگرلى برا مىشناسند ور

٤٥به دور است!».

ى قلبـىان نيست كه به دست هر كسى بيفـتـد،امـرل و ارزصوايمان چنان سهـل الـو
د و تمامىهويت يك انسان است.پس فهـمندگى آدمىسر و كـار داراست كه با تمامىز

نى به خـدا ونى و برواى كسى امكان پذير است كه در پى تسـلـيـم دروآن نيز بـرحقايق قـر
مايد:«مامىفر(ع)آمده و تابع امر آنها باشد.و اينجاست كه امـام صـادقگزيده خدا بربر
٤٦ا متابعت نمايد…» .امر ما رمن نمىشماريم مگر آن كه جميع اوا مؤدم رمر

اى كالم خـدانده خوبى بـردن،شنـودن يعنى:مطيع خـدا بـومين بـوخليفـه خـدا در ز
اه با شناخت خدا و عشق بهت همرى از طاغوارج اختيار و در عين بيزدن،تسليمىدر اوبو

هست كه از اين سفـرى از او.چنين قلبى شايسته نور خداسـت و حـق اودارمان بـراو و فر
سته با عنصر اعتماد،عـشـق،ود و پيـوه ببرجه بهـرندى به زيباتريـن والهى و تجلى خـداو
بمن چنان مجذود مؤندگى مىكند.و در اين حالـت،فـرگاه الهى زاميدبه امنيت در بـار

ضـىْجل:اليسعنى ارّوه عـزّل اللد كه حالت خدايى پيدا مىكند:«يقـوسخن حق مىشـو
لىد و نه آسمانم،وا دارمينم گنجايشم رمن؛نه زمؤْدى الْب عبْ يسعنى قلْلكنالسمائى وو

٤٧د».ا دارمنم گنجايش مرقلب بنده مؤ
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ش انسانهايى است كه هم ازد،پرور نظر دارّآن در تعليماتش مداين،آنچه كه قربنابر
ا باب خويش؛ و اين دو ره مند هستند و هم از دلى آكنده از ايمان به محبوسالح علم بهر

نههاى بارز انسانهايى كه نمو;نداه حق به كار مىگيرجه در ره و عالى ترين وبهترين شيو
استين آنها مىباشند.همانهايى كهان شايسته و رو يار(ع)ه أطهارّو أئم(ص)د پيامبرآن خو

ش حقايقسته در دل و قلب خويش به يقين باور داشته و در عمل با پذيرا پيوآن راهداف قر
ى از خدايى كه شايسته عبادتارآنى هميشه قرين عبادتند؛ يعنى:عاشقانه در پى سپاسگزقر

آن نيز همين است آنجاصيه قرند.و تنها تـوده مىسازآورا برآن رمىآيند و هدف قراست بر
 sÚ— ÓÐÒJ?ÔrÚË ÓýHÓ¡UÏ� L?Ó2 UB�« w^bÔ—ËË Ó¼Ôb?ÎÈ� Óu?ÚŽEÓWÏ�¹Ó√ UÓ¹^N?ÓM�« U]”UÔI Ób?Úł Ó¡UÓðÚJÔrÚمايد:«كه مىفـر

ËÓ—ÓŠÚLÓWÏ� KÚLÔRÚ�MsO «سيدهى شما پندى رتان سودگاردم از جانب پرور«اى مر)؛١٠/٥٧نس ،(يو
مناناى مـؤحـمت و هـدايت برضهايى كه]در سيـنههاست،كتابى كه راى[آن مـربا شفايى بر

است».

آن:ى قرگى�هاى قارويژ
دهاند.از آن جايىآن بيان كرى قراى قارا برگىهايى رصفات و ويژ(ع)امام جعفر صادق

اىستاده شده براى هدايت عالميان فردگار عالم برآن كتاب آسمانى و از جانب پروركه قر
تاهنمائىهايى صوره رّلياء اللو أو(ع)مينى بيشتر از آن از جانب معصوداره براستفاده و بهر

بسنده مىنماييم.(ع)ايت از امام صادقال به چند روفته كه ما به مقتضاى سؤگر
طدر همه عبادات شر(ع)ستى اهل بيتاليت،محبت و دو:و(ع)اليت اهل بيت. و١

از حضره)(رسىآن است،طبرائت قرش اعمال از جمله قرلى و پذيراصلى و اساسى قبوت
صادقا االلباب شيعيانلوده كه :«اهل علم ما هستيم و جاهالن دشمنان ما،و اونقل كر)ع(

ساند اگر چه نيكـوت نفعى نمـىرستى اهل بيت و تالواليت و دون علم بـى وچو٤٨ما».
اند.بخو

ى ازدند:«…چنان چه قارموفر(ع)ايت است كه امام صادقاز حسين بن أبى العال رو
ستانه دود،و شفاعتش دربارن دغدغه حساب به بهشت مىبرا بدوند او رشيعيان باشد خداو

٤٩دد.».فته گرمنش پذيران مؤادرد و براز خاندان خو

» Ô³Ó—UÓ„Ï� OÓb]Ð]dÔ¹¬ «ËÓðUt�G²Ó»UÏ√ Ó½ÚeÓ�ÚMÓÁUÔ≈ �ÓOÚpÓمايد:«ند مىفرآن:خداواندن قر. صحيح خو٢
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اد اين است كه آياتدند:مرموه اين آيه كريمه فـردر بار(ع)،امام جعفر صادق)٣٨/٢٩(ص،
ا مىنماينـد،و درائت رصل و ساير آداب قـرقb و واعات وانند و مرا صحيح مىخـوآن ر

نـد و ازارعدههاى آن اميدوت مىكنند و به احكام آن عمل مىكنـنـد.و بـه وّمعانـى آن دق
ند.و به آن چه امـر شـده در آنت مىگيـرههاى آن عـبـرّسنـد.از قـصعيدهاى آن مـىتـرو

اد حفظ آيـات آن وند و از آنچه نهى شده در آن باز مىايستند.و به خدا قـسـم مـرمىپذير
س ده قسمت و پنج قسمت آن منظورههاى آن و دراندن سورف آن نيست و خوس حرودر

ادا ضايع مىكنند.و جز اين نيست كه مرد آن را حفظ مىكنند و حدوف آن رنيست،حرو
ى تومايد:كتابى به سـوند مىفردن به احكام آن.خـداور در آيات آن است و عمل كـرّتدب
٥٠كت است تا در آيات آن دقت كنند.».اى برديم كه دارل كرناز

ن بهآن شايسته است كه چوى قرد:بر قارموفر(ع)آن:امام صادقى از قر. تأثير پذ ير٣
ن بها طلب كند،و چوجل آن روّسد كه در آن از بهشت ياد شده ،از خداى عزحمت برآيه ر

٥١د».ت به خدا پناهنده شوخ و عذاب دنيا و آخرسد،از آتش دوزآيه عذاب بر

ند است وآن سخن شنيدن از خداوائت قردن:در حقيقت قرت بوء و طهارضو. با و٤
ت باشد.ى با طهارند است.بنابر اين ادب اقتضاء مىكند كه قارآن در محضر خداوى قرقار

تى كهش در صورفى در نمازض هر حرآن به عوى قردند:«قارموفر(ع)ت صادقحضر
آند و در آن قـرارتى كه نشسته نماز گـزد و در صوراند صد حسنـه داردر حال ايستاده بخـو

ت باشد بابت هـرد و در غير نماز اگر با طهـارفى مىبـراند پنجاه حسنه بابت هـر حـربخو
د منظور مـن ازت باشد ده حسنه مىبرن طهارد و اگر بدوفى بيست و پنج حسنه مىبـرحر
ف يعنىاى هر حرآن برى قراى قارف است بلكه برف اين نيست كه بگويم«الم»يك حرحر

ده حسنه و بابت حـر«bال»ضف«ميم»ده حسنه و عـوف«الم»ده حسنه و بابت حربابت
٥٢د.».اء ده حسنه مىبرف رحر

نقل شده(ع)ت صادقسى:از حضراستى باشد نه تملق و چاپلو. اهل صداقت و ر٥
خداينـد مـادامـىكـهاردند:«همـومـوفر(ص)كه پيامبـر خـداbه اين امت زير حمايت و لط

ش نكنند،كـهان سازدند و عالمانشان با تبـه كـارسى نكرايان چاپلـومانرود فرقاريانشان نـز
ا از آناند رند لطb خـوند،و هر گاه چنين باشند،خـداوخوبانشان،به بدان متمايل نـشـو

ندا مىدارا بر آنها رودند،و بدترين ستم رط مىگرّان بر آنها مسلسلب مىكند،بعد ستمگر
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ا ديـدىآنى رى قرر مىكند.هر گاه قارّا بر ايشان مقرگى و تهى دستى رپس از آن،بى چار
ى!او مىگويـد:د است،و مبادا فريب بخـورد،بدان كه او دزكه به دربار شاه پناه مـىبـر

د فريب شيطان است كه از آن دامـىم است،و اين خـوفع ظلم و دفاع از مظلـوقصدش ر
٥٣ار داده است.».د قرم خواى هدف شودبانى برا نرآن راندن قرساخته و خو

آنت قرمايد كه:«هر كه تالومىفر(ع)آن:امام صـادقابر قرع دربرع و خشو. خضو٦
د وتى حاصل نشوّقا رآن او رت قرع نباشد و از تالوع و خشون خضوت او مقاركند و تالو

ى،سهـلا،اين قارآن رلت قـرتبه و منـزسد،پس حقيقتا كـه مـرس الهى در دل او بهم نـرتر
ى حتما زيان كار و اهلده است،چنين قـارا حقير شمرآن رتبه صاحب قرفته است و مرگر

اضح».ن و وّگار است،زيانى بينقصان روز
ايـدسيدن به فوآن و رت قراب تالوسيدن به ثـوآن در رى قرمايند:«قارهم چنين مىفـر

م:جاىغ از شغلها،سوم:بدن فـارآن،محتاج به سه چيز است:يكى:دل خاشع،و دو
ع،سبب گريختنخالى،و هر كدام از اين سه خصلت،منشأ فايدهاى است عظيم،و خشو

(النحل،» sÓA�« ]OÚDÓÊUd�« ]łrO�2ÓS–ÓI «ÓdÓ√Ú Ó�« ÚIÔdÚÊ¬Ó2 ÓÝUÚ²ÓFcÚÐ K�U]t«ه تعالى:ّشيطان  است.قال الل

ده است:هر گاهموائت،فـرى تعالى در مقام تعليم آداب قرت بـار؛چنان كه حضر)١٦/٩٨
مجيم و محروند متعال،از شيطان رآن مىكنى،استعاذه كن و پناه ببر به خداوت قركه تالو

٥٤حمت الهى».از ر

متد:«پس بر شما باد به مالزموفر(ع)د جويى نباشد:امام صادقاى كسب و سو.بر٧
ىد:فالن كس قارانند كه گفته شوآن مىخودمند كه قرخى از مردند:«برموآن».سپس فرقر
ى دردن دنيا و خيـرئى]و به دسـت آوردجواى[سوانند بـرآن مىخوخى قرآن است،و بـرقر

شانشان و در شب و روزانند تا از آن در نمازآن مىخوخى هستند كه قراينها نيست و بر
٥٥ند.».منتفع شو

آن بايدى قـرد قارآن:طبيعى است همان طور كه انتـظـار مـىرودن به قر. عمل كـر٨
ارده شدن در لجن زدن و آلوت عمل نكران بيشتر باشد و در صـورآن از ديگرعملش به قر

د.اهد بوگناه عقوبت او سخت تر خو
(ص)مل اكرسوت ردند:«حضرموده و فرايت كرش روارگوان بزراز پدر(ع)ت صادقحضر

تمند،به اميرى،ثروخ با سه طايفه گفتگو مىكند،امير،قـاردند:در روز قيامت دوزموفر



١١٦ (ع)تجلى  قرآن در بيان امام صادق سال�نوزدهم

ا مىبلعد چنانايى بخشيد و عدالت نورزيد او رمانرومىگويد:اى كسى كه خدا به او فر
استـها آرد ردم خوى مىگويد:اى كسى كه پيش مـرا مىبلعد،و به قارغ دانه كنجـد ركه مر

تمنـدا [نيز] مىبلعد و به ثـروده است،او ره كرنشان داده و با انجام گناهان با خدا مـبـارز
من فقيرده و [مؤى لطb عطا كرانى از رواومىگويد:اى آن كه خدا به او دنياى زياد و فر

٥٦ا [هم] مىبلعد».استه است،او را نخودن راسته و او جز بخل كرض خوى از او قريا] حقير

لى عبادات اخالص و نيتايط مهم صحت و قبوائت:يكى از شر. اخالص در قر٩
آنت كند اما اگر قرا تالوآن رص نيت قرآن بايد با خلوات قرى در قرپاك است هم چنين قار

دشى ندارت و…باشد اين نه تنـهـا ارزششان بيايد يا تمرين صـوان خوت كند تا ديگـرتالو
اهد داشت.اى او در پى نخوى بربلكه جز وزر و وبال چيز

هى ازا بياموزيد،گروآن رش مىكنم.قرآن سفارا به قردند:«شما رموفر(ع)امام صادق
دند و مقصـوآن مىآموزآن است و عدهاى قرى قرند تا بگويند فالنى قارآن مىآموزدم قرمر

ى نيسـت وهها خيرد در اين گـروشى داراو صدا است تا آن كه بگويند فالنى صـداى خـو
آن باشند و در اين انديشه نيستند كـه كـسـىند تا در شب و روز با قرآن مىآمـوزعدهاى قر

٥٧بداند و يا نداند».

(ع)ان از زبان امام صادق� دعاى ختم قر
ادق صلىّته على نبيك الـصْلزْذى أنّ كتابـك الْت ماقضيت منْأ قرْى قـدّ انّهمّ«ألل

ّم حالله و يحرّ يحـلْنّنى ممْعلْ اجّهمّنا،الـلّسلم،فلك الحمد ربآله والله عليـه و
ى،ْرى و انسا فى حشرْسا فى قبْه لى انْعلْاجكمه و متشابهه،وْمن بمحْامه و يؤحر

حمْمتـك يـا أرْحيين،بـرّلى عـلْجة فـى أعأها در آية قـرّقيه بكـلْ تـرّْننى مـمْعـلْاجو
دم؛همانت كرده اى،تالوا كه از كتابت بيان نمواحمين؛خدايا! همانا من آنچه رّالر

اراوا! سپاس و ستايش،سزدگارستادى.پروراستگويت فرو فركتابى كه بر پيامبر ر
امـشا،حالل و حرآن رار بده كه حالل قـرهى قرا جزو گـروندا! مرست.خـداوتو
م و هنگاما در قبرآن رده و به محكم و متشابه آن،معتقد هستند.و قرام شمرا،حرر

ار بده كه بـها جزو كسانى قـرنسم ساز،و نيـز مـرنده شدنم،انيس و مـوحشـر و ز
جهسانى و بر دراالترين مقامات [بهشتى] مىرا به وت هر آيه اى،آنها رسبب تالو
٥٨حمتت اى مهربان ترين مهربانان ».ايى.به رآنان مىافز



٧٦شمار�  ١١٧ دربار� قرآن(ع)سخنان امام صادق

نتيجه
دد دارجوانىواوهاى فر گهر(ع)ت صادقهمچنان كه ياد شد،در درياى كلمات حضر

ه و خالصـهاى از آنل مىانجامد.عـصـارآن كريم است.نقل آنهـا بـه طـوه قركه در بـار
ايات ديگر آمده است،تقديم مىكنيم.خى روا كه در برمضامين ر

همتشابه مىداند و بهرخ و محكـم واى آيات ناسخ و منسوا دارآن ر،قر(ع)امام صادق
اهنه گمرجه داشته باشند و گرد كهبه اين نكات توا مىشمراى كسانى روا برآن رى از قرگير

آن،پاداش ده حسنه بيانمىكندف از قرى هر حراگيراى فرى براه مىكنند.وند و گمرمىشو
گاه خـداد و غبار بر آن مىنشيند،روز قيامتبه درانده نمىشـوآنى كه خومايد:قرو مىفر

قتى به آيات بهـشـت وانان،وآن خـوا آن مىداند كه قـراستين رت رشكايت مىكنـد.تـالو
گزيدگانثان كتاب خدا و برارا ور(ع)سند،مىايستند و تامل مىكنند.اهلبيتجهنم مىر

ه ياد مىكند وّدالله،آيات،بينات و حدوّجهاللان ود و از اين خاندان به عنوخلق مىشمر
ا «ثقـلآن رفى مىكند و قـرآن و همه كتب آسمانى مـعـرقرا قطب و محـورر(ع)ـهّاليت أئمو

غ تاريكى و حيات بخش قلب بينا و گشايندهچشماغ هدايت و فروا چراكبر» مىنامد و آن ر
فستى و حقانيت هر حرآن«معيار» و مالك درت،قرد.از ديدگاه آن حضرو دل مىشمار

تى كه مخالbد،در صوراى شما نقل مىشومايد:«هر چه كه از ما برو حديث است و مىفر
ان علم الهىانهدارا خزر(ص)آنباشد ما نگفتهايم و شما نپذيريد».امام اهل بيت پيامبربا قر
ى كه به خاطراى نهى مىكند و از آن قارحى خدا مىداند و از تفسير به ركنندكان وگوو باز

هش مىكند.د،نكودازائت مىپرآمد،به قرد نمايى يا كسب درخو
دم به امر امتترين مراستين و دلسـوزاى رد يگانه پيشوكه در عصر خو(ع)امام صادق

چگى امت اسالمىحكايت مىكنده اش از اهتمام به اتحاد و يكپارده است،سيراسالمىبو
هان يك آموزت چه در گفتار و چه در عمل به اتحاد و انسجام اسالمىبه عـنـوو آن حضر

ا درد اين اصل رت همچنانكه خوت اجتماعى تأكيد داشته است.آن حضردينى و ضرور
ه بهارا نيز هموانش رد،پيروعايت مىنموتعامل با مسلمانان در ابعاد سياسى و اجتماعى ر

چگى امـتا و منافى انسجام و يكـپـارعملى كه تنـش زا از هـرد و آنان رموصيه مىفـرآن تو
چه گى امـتد آن چه كه باعث اتحاد و يكـپـارموحذر مىداشت.و مىفـرد،براسالمىبـو

آن و عمل به آن است.د فقط تمسك به قراسالمىمىشو



١١٨ (ع)تجلى  قرآن در بيان امام صادق سال�نوزدهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـل و،به نقل از التـو١١٥ /آن در احاديث اسـالمـى. قر١

.٥٢سيلة إبن تيمية دمشقى /الو
.٨٩/٢٠٧ار . بحار األنو٢
.٤٧/٥٨. همان: ٣
.٣/٣٥٩. مناقب آل أبى طالب :٤
.٤٧/٢٧٤ار ،؛بحار األنو٢/١٥٥.الكافى،٥
.٢/٦٠٢.الكافى،٦
.٤٧/١٠١ار .بحار االنو٧
.٢/٦٠٧.الكافى،٨
.٦١١.همان،٩

 .١٦٢-٢/١٦١. الحياة ،١٠
.١٧٢.همان/١١
.٢/٦٠٩.الكافى،١٢
.٦/١٩٠سائل الشيعة،. و١٣
.٢٠١. همان /١٤
.١٦٦. همان /١٥
.١٠١اب األعمال/؛ثو١٣٨.همان /١٦
٤٧/٥٥ار، . بحار األنو١٧
.٢/٦٠٣.الكافى ،١٨
.٦/٢٠٠سائل الشيعة،.و١٩
.٢/٦١٠.الكافى،٢٠
.٤٤. عقاب األعمال /٢١
.١/٢٩١سائل، ك الو. مستدر٢٢
.٤/٦٢٦.الكافى،٢٣
.٢/٦١٣.همان ،٢٤
.٦/١٩٨سائل الشيعة،. و٢٥
.٢/٦١٤. الكافى.٢٦
.٤/٢٤٠سائل،ك الو.مستدر٢٧
١٤١ار /. مصباح األنو٢٨
.٦/٢١٥سائل الشيعة،. و٢٩

.١٠/٥٦٩. مجمع البيان ،٣٠
.١/٦١٧. الكافى،٣١
.٦١٦ .همان/٣٢
.٨٩/١٠٧ار ،األنو. بحار٣٣
.٢/٥٩٩.الكافى،٣٤
.١/٥٩.همان،٣٥
.٢/٦٠٩.همان ،٣٦
٢/١١٦. الحياة ،٣٧
.١٨ـ ٢/١٧. الكافى ،٣٨
.٨٩/١٥ار، . بحار األنو٣٩
 .١٥٢/ ٢. الحياة،٤٠
.١٥٥. همان /٤١
.٨٢/٤٣ار، . بحار األنو٤٢
.٢/٦٠٣. الكافى،٤٣
٦١٠.همان/٤٤
.٩٢/١٠ار ،.بحار األنو٤٥
.٢/٨٧.الكافى،٤٦
.٤/٧الى اللئالى،.عو٤٧
.٢٤/١٢٠ار،.بحار األنو٤٨
.٢٣٩اب األعمال/. ثو٤٩
.١/٧٨ب ،شاد القلو. ار٥٠
.٢/٦١٧.الكافى،٥١
.٢٨٨ـ ٢٨٧.عدة الداعى/٥٢
.٢٤٥. آداب اخالق در اسالم /٥٣
.٥٧ى )/جمه مصطفو. مصباح الشريعة(تر٥٤
٤/٤١٠ار . بحار األنو٥٥
.٦٣٣. درر األخبار /٥٦
 .٢٤٧از و نياز به در گاه بى نياز /. آداب ر٥٧
.٣٤٣م االخالق/.مكار٥٨


