
 یمِ حِ الرَّ نِحمَالرَّ هِاللَّ سمِبِ

 قدم هفتدر « انس با قرآن و حدیث»خالصه قدم های 

 ، طالب و دانشجویان با قرآن کریم و احادیثاقشار مختلف جامعه)با حداقل سواد دیپلم(انس بیشتر  در جهتبرنامه ای 

 پنج وظیفه ما نسبت به قرآن کریم

 .(02)مزّمل، ﴾چه از قرآن براى شما آسان است بخوانیدهر: ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِفَاقْرَؤُا ﴿ :قرآن دائمیانس و قرائت  .1

 .(4)مزّمل، ﴾: قرآن را با آرامش و صدای خوش تالوت کنوَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً﴿: زیباخواندن قرآن .0

 .(44 عنکبوت،)﴾صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ آياتٌ بَیِّناتٌ في﴿ :تمجید قرآن از حافظان قرآن: حفظ قرآن .3

 .(342، ص4میزان الحکمة، ج)«اش نیست، مانند خانه ویرانه استقرآن در سینهکه چیزی از کسی»اکرم ص:  نبی

افراد مه هبنابراین اگر حفظ تمام قرآن هم ممکن نباشد، باید برای حفظ بخشی از قرآن با دو روش ذیل که در توان 

 .آیه 322آیه + حفظ موضوعی الاقل  02 حداقلّ : تالوت روزانهتالش نمود ،است

رکت : کتابى باعظمت را به سوی تو فرستادیم که پر خیر و بآياتِهِ لِیَدَّبَّرُوا مُبارَكٌ إِلَیْكَ أَنْزَلْناهُ كِتابٌ﴿: تدبر در قرآن .4

 .(04)صاد، ﴾است تا همگان در آیات آن بیندیشند

از آن روى که  :تَدْرُسُون ُكنْتُمْ بِما وَ الْكِتابَ تُعَلِّمُونَ كُنْتُمْ بِما رَبَّانِیِّینَ كُونُوا﴿)ربّانی شدن(: قرآنعمل به دستورات  .0

 .(94)آل عمران، ﴾گرفتید، مردانى الهى باشیدکتاب آسمانى را به مردم یاد می دادید و معارف و احکام آن را فرا مى

 باید به یادگیری و تدریس و نشر معارف قرآن کریم پرداخت.« ربّانی شدن»بنابراین برای 

 سه وظیفه ما نسبت به احادیث اهل بیت ع

که چهل حدیث از احادیث ما هرکس »امام صادق ع فرمودند: : حدیث و به کار بستن آن 04حفظ دست کم  .1

 .(44، ص1الکافی، ج)«را حفظ کند، خدا در روز قیامت او را عالمی فقیه مبعوث می کند

احادیث را حفظ کنید و به دیدار هم بروید و حدیث » اکرم ص:پیامبر : بیان احادیث حفظ شده در محافل .0

بگویید، چراکه حدیث صیقل دلهاست؛ قطعاً چنین است که دلها زنگار می گیرد همانطور که شمشیر زنگ می زند، و 

 .(41، ص1الکافی، ج)«جالی دل زنگار گرفته، حدیث است

ه این ، باى را که امر ما را زنده بدارد خدا رحمت کند بنده»امام رضا ع: : بیت ع در سراسر دنیا نشر کلمات اهل .3

به ما  اًسخن ما را دریابند حتم کوه  و آن را به مردم نیز بیاموزد، زیرا اگر مردم زیبائى و شُ رفتهگ علوم ما را فرا نحو که

 .(182، صارمعانی االخب)«شوند گرایش پیدا کرده و پیرو ما مى

قرآن، »جایگاه رفیعی دارند به طوری که امام و رهبری سه کتاب « نهج البالغه و صحیفه سجادیه»در میان تمام کتب حدیث 

 می دانند.« کتاب انس»را « سجادیه نهج البالغه و صحیفه

ن که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و باالتری البالغه نهجما مفتخریم که کتاب »امام خمینی ره:  .1

 ...این زبور آل محمد ص صحیفه سجادیهما مفتخریم که ...  ...کتاب رهایی بخش بشر است ... از امام معصوم ماست

 .(6)وصیت نامه، ص«از ما است

عال توفیق انس پیدا کنید ... اگر خداى مت البالغهنهجتوصیه می کنم که شما عزیزان با »رهبر فرزانه انقالب حفظه اهلل:  .0

 الظّاهر فقط کتاب دعاست، اما آن هم مثل نهج البالغه،که على صحیفه سجّادیهقدم جلو رفتید، آن وقت با داد و یك

 .(1/4/98)«انسان است انس بگیرید کتاب درس و کتاب حکمت و کتاب عبرت و کتاب راهنماى زندگى سعادتمندانه



 روز 563 و در« نیم ساعت»روزانه با صرف 

 :کردعمل  تا حد قابل قبولی به وظایفی که بیان شد، قدم 7می توان با انجام 
 

 اجرا محتوا منبع زمان عنوان قدمها

قدم 

 اول
 روخوانی قرآن

02 

 روز

 آموزش روخوانی)سیف(+

 قرآن کم عالمت+

 ترتیل منشاوی

 (حُصَری)یا پرهیزکار و یا 

 (+32سیف)حاوی جزء کتاب استاد

واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، 

 مُلك، انسان، یس

 استماع+ تالوت+

 بحثقرائت برای هم

 صفحه 0روزی 

قدم 

 دوم

خوانی روان

 قرآن

32 

 روز

 قرآن کم عالمت +

 ترتیل منشاوی

 (حُصَری)یا پرهیزکار و یا 

 انعام، یوسف، اسرا،

 مؤمنون، نور، فرقان

 استماع+ تالوت+

 بحثبرای همقرائت 

 صفحه 0روزی 

قدم 

 سوم

زیباخوانی 

 قرآن

02 

 روز

 تالوت احسن)دولتی( +

 قرآن کم عالمت +

 ترتیل منشاوی

 (حُصَری)یا پرهیزکار و یا 

 )از ناس تا نبأ( +32جز 

واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، 

 مُلك، انسان، یس

 :روز 32روز یادگیری تجوید+  02

 استماع+ تالوت+

 بحثهمقرائت برای 

 صفحه 0روزی 

قدم 

 چهارم

آشنایی با 

 ترجمه قرآن

02 

 روز

آموزش ترجمه و »جلد  3

محدّث، عالّمی، «)هیم قرآنمفا

 مؤسسه نور مبینناشر:  صفّار(

 درس دارد. 48این سه جلد، جمعاً 
 روزانه یك درس را مطالعه

 و تمریناتش را حل کنید.

قدم 

 پنجم

 تفسیر مختصر 

 برخی سُوَر

 قرآن

100 

 روز

 وراستاد بهرامپ، «تفسیر مبین»

 ]مصحف ویژه طالّب:

 ترجمه و شرح منتخب آیات

)خالصه یك جلدی تفسیر 

 المیزان(،استاد صفوی[

 یوسف، حجرات، لقمان

 سوره های جزء سی)از ناس تا نبأ(

واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، 

حدید، حشر، ، مُلك، انسان، یس

 .عامان انفال، توبه، ممتحنه، تغابن،

صفحه تطبیق ترجمه+  1روزی 

 حفظ آیات جالب توجه

قدم 

 ششم

 گزیده

 کتب حدیثی

90 

 روز

 خالصه چند کتاب حدیثی:

 تحف العقولگزیده  .1

 )ناشر: دارالحدیث(

 اصول کافیگزیده  .0

 )ناشر: دفتر نشر معارف(

نهج حکمت  112شرح  .3

 ن()ناشر: نور الثقلیالبالغه

 313، 302این سه کتاب به ترتیب 

 حدیث دارند. 112و 

حدیث را مطالعه  12روزانه حدوداً 

 + کنید 

 جالب توجه احادیثحفظ 

قدم 

 هفتم

 گزیده

صحیفه 

 سجادیه

10 

 روز

 «صحیفه سجادیه»

 «حسین انصاریان»استاد ترجمه 

 -02 -14 -10 -10 -9دعاهای 

01- 04- 00- 04- 32- 33- 30- 

34- 44- 02 

 + روزی یك دعا

 فرازهای جالب حفظ

 روز 563 هاقدم جمع
 

 اگر شخصی در قدمی توانمند است و نیازی به طی کردن آن ندارد، به قدم بعدی می رود.

 ندارند. 4به عنوان مثال، عموماً طالب عزیز نیازی به طی کردن قدم 

 طلبه حوزه علمیه قم -راسل -موفق باشید


