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 مقدمه

تنها منبعی  ،شکسته با خود، خلق و خالق است و بیشای بال راه صحیح زیستن و شناخت رابطۀهر مسلمانی به دن

 است. السالمعلیهمنورانی ائمۀ معصومین همانا قرآن کریم و کلمات  ،که توان معرفی چنین راهی را دارد

م مراعات صحیح و عد ثر نداشتن برنامۀا گاه در ا، امله برای یک مسلمان شیعه کامالً روشن استبا آنکه این مسئ

 شود.، به هدف مطلوب نائل نمیقرآن و حدیث تقدّم و تأخّر در مطالعۀ

به  در هر قدملذا این طرح به دنبال معرفی هفت قدم برای انس، مطالعه و شناخت معارف قرآن و حدیث است و 

 پردازد.میو زمان الزم  ، منابع مورد نیازقدم طی کردن آنبرای روش مناسب  بیان

تا انس  حدیث اختصاص دهیمیا روز، روزانه فقط نیم ساعت به قرآن  365برای انجام این طرح کافی است 

معارف این دو گوهر را شناخته و به لطف پروردگار در زندگی بخش مهمی از مطلوبی با قرآن و حدیث یافته و 

 ثقلین، معطّر و نورافشان کنیم. نورخود به کار بریم و فضای فکر و عمل و زندگی خود را با عطر و 

رند، یکی دا شکایتمندان به ثقلین، از کمبود وقت هطبیعی است که در فضای پرهیاهوی امروز که برخی عالق

 است. 1«الطلوعینبین»، توان برای این برنامه اختصاص دادتی که میاز بهترین اوقا

آیه از قرآن را پنجاه  دست کمشایسته است که هر شخص، بعد از تعقیب نماز صبح، »فرمودند:  السالمعلیهامام رضا 

 .2«تالوت کند

در طول روز دارند که شایسته است  دیگری نیزالطلوعین، اوقات فراغت بسی افراد هم هستند که به جز بینالبته 

ها بنیان گذاشته شود خانه باید در« شبی ده دقیقه با قرآن» ، برنامۀآن را با قرآن و حدیث زنده کنند. به عنوان مثال

 دو صفحه قرآن بخوانند. ،یکی ،اعضای خانواده در کنار یکدیگر همۀ تا

اقشار  دیگربرای  بعضاًو سراسر کشور  های علمیۀدر حوزه غالباًسال است که این طرح را  هشتاین اثر،  نگارندۀ

قدم انس با قرآن بود، سپس  12این طرح در بدو امر،  اند.مندان به اجرای آن پرداختههجامعه ارائه نموده و عالق

آن به اساتید  ارائۀبازخوردگیری از اجرای آن، قدم انس با قرآن و حدیث تغییر یافت و در نهایت، با  14به 

های کمتری ، باید در زمان و قدماستغیر حضوری ای که مانند این طرح، که برنامهتوجه به اینو  قرآنبزرگوار 

 پیش رو به دست آمد. ارائه شود، طرح بهینۀ

 .علمیه هایطالب حوزهدانشجویان و یپلم،  با حداقل تحصیالتِ داند از عموم مردم مخاطبان این طرح عبارت

                                                           

سفارش بسیاری بر استفاده از این زمان شده و  ،میان اذان صبح تا طلوع آفتاب را گویند. در روایات الطلوعین، فاصلۀ. بین 1

 خوابیدن در این زمان کراهت دارد.

 .131، ص2حکام، جاأل؛ تهذیب«عْقِیبِ خَمْسِینَ آیَۀًأَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ التَّ إِذَا أَصْبَحَ  لِلرَّجُلِ یَنْبَغِی. » 2
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 احث این کتاب در دو فصل ارائه خواهد شد.مب

و چرایی انتخاب این هفت قدم  مورد بحث قرار خواهد گرفت« مبانی انس با قرآن و حدیث»در فصل اول 

 .بررسی خواهد شد

 و روش انجام طرح معرفی خواهد شد.« مراحل انس با قرآن و حدیث»در فصل دوم 

 

سید همچون حجج اسالم آقایان سید مصطفی حسینی، قرآن کریم، در پایان الزم است که از اساتید معظّم 

ی که با نظرات ارزشمند دکتر علی قاسم علی مُقَنّی، ابوالفضل ابراهیمی وسید عباس مهندسی،  مهدی هاشمی،

نهایت سپاس خویش را عرضه داشته و  ،گر حقیر بودندوده و در ارائه و انجام طرح یاریطریق نم خود، ارائۀ

 را بنمایم. ت بیشتر به ساحت قدس ثقلینخدمتوفیق شان آرزوی برای ای

و عترت در زندگی فردی و اجتماعی، مثمر ثمر  گسترش بیش از پیش فرهنگ قرآندر  ،امید است که این اثر

 ت قرار گیرد.مقبول درگاه احدیّ ،بوده

 

 ربّنا تقبّل منّا انّک انت السمیعُ العلیم

 اهلل راسلروح

 حوزه علمیه قم طلبۀ

 1431 رجب المرجّب

 1335ت شهاردیب
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 فصل اول

 انس با قرآن و حدیث هایمبانی قدم
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 انس با قرآن و حدیث هایمبانی قدم

 تردیدی نیست. ،که انس با قرآن و حدیث باید در طی مراحلی محقّق شوددر این

نماید که یات الهی است، لذا ابتدا الزم میشرح و تبیین آ السالمعلیهمچنین مشخص است که احادیث اهل بیت هم

احادیث،  در مطالعۀاست که صورت  در اینسپس به حدیث بپردازیم؛ چراکه  ؛طی شودهای مربوط به قرآن قدم

الهی است و در این همان معنای منطبق بر آیات  خواهد کرد،به ذهن خطور  آناولین احتمالی که در فهم معنای 

 ایم.گفت حدیث را درست فهمیدهتوان فرض است که می

قرآن و حدیث حتماً  به هفت قدم اشاره شده است؟ چرا برای انس با ،اما سؤال این است که چرا در این کتاب

اصول کافی،  العقول،چند کتاب مشخص)تحف ا در میان منابع روایی، فقط گزیدۀچرها طی شود؟ باید این قدم

 و ... .طرح انتخاب شده است؟  سجادیه( در این البالغه و صحیفۀنهج

 دومسپس در فصل دارند. « قرآن و حدیث»چه انتظاری از ما در قبال که قرآن و عترت  خواهد آمددر این فصل 

 شده است. لحاظاین انتظارات تحقّق خواهید دید که چگونه  ،معرفی شده است های هفت گانهمکه قد
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 «قرآن کریم» وظایف ما دربارۀ

 قرآن قرائت دائمی .1

 د:نسوره مزّمل می فرمای 24آیه خداوند در 

 بخوانید ،هر چه از قرآن براى شما آسان است: ا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِءوفَاقْرَ﴿

 خداوند دانست که برخى از شما بیمار خواهند شد: عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضى

اى دیگر از شما، براى به و خداوند دانست که عدّه: یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِوَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ 

 کنندى و برخوردارى از فضل خدا سفر مىدست آوردن روز

 نمایندو خداوند دانست که گروهى دیگر از شما در راه خدا پیکار مى: سَبیلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ یُقاتِلُونَ فی

و هر  ( را بهانۀ ترک قرائت قرآن قرار ندهیدو ... اما این امور)بیماری، سفر و جهاد: رَ مِنْهُا ما تَیَسَّءوفَاقْرَ

 .﴾بخوانید ،قرآن براى شما آسان است چه از

د و رفتن به شریفه این است که انسان در همه حال باید با قرآن مأنوس باشد و آن را بخوان نتیجۀ این آیۀ

 ای بر ترک قرائت قرآن قرار گیرد.و ... نباید بهانه مهمانی، امتحانات علمی

 54دست کم  ،روزه، الزم است که روزانه 365 م گفت که بعد از اتمام این برنامۀبر این اساس خواهی

 .1آیه از قرآن کریم را تالوت کنیم

آیه ای از قرآن را هر روز تکرار کنیم، به روش نیکوی  54 که یک بخشِبهتر آن است که به جای آن

 عمل نماییم.« ختم قرآن»

 ؟«چه کسی برتر است»یعنی  ؛«أَیُّ الرِّجَالِ خَیْرٌ؟»ل شد: سؤا اهلل علیه وآله و سلّمصلیاز پیامبر خدا 

 «.بار افکنِ کوچکنده»یعنی « الْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ»فرمودند: 

 ه کسی است؟سؤال شد که مراد چ

رآن را از ابتدا تا انتها ختم کسی که ق»یعنی « الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الَّذِی یَفْتَحُ الْقُرْآنَ وَ یَخْتِمُهُ»فرمودند: 

 .2«کندمی

 

 )قرائت توأم با تأنّی و صوت خوش(خوانیترتیل .2

 فرمایند:سوره مزّمّل می 4خداوند در آیه 

                                                           

شایسته است که هر »فرمودند:  السالمعلیهاز جمله امام رضا  ؛ستآیه قرآن دستور داده شده ا 54 . در چند روایت به قرائت روزانۀ1

 .131، ص2حکام، جاألتهذیب« ، بعد از تعقیب نماز صبح، دست کم پنجاه آیه از قرآن کریم را تالوت کندکس

 .142األعمال، صاألعمال و عقاب. ثواب 2
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 .﴾قرآن را با آرامش و صدای خوش تالوت کن :وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً﴿

ترتیل آن »یعنی  1«وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَکَ فِیهِ تَتَمَکَّثَ هُوَ أَنْ » فرمودند:گونه معنا را اینترتیل  السالمعلیهامام صادق 

است که قرآن را با مکث و آرامش بخوانی]تا فرصت برای فهم معانی آیات باشد[ و صدای خود را نیز 

 .«کنیزیبا 

 

 حفظ قرآن .5

سوره عنکبوت  43و در آیۀ  کرده تمجید قرار دارد،شان م از کسانی که قرآن در درون سینهقرآن کری

گر است که یاتى روشن و روشناین قرآن، آ: الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَصُدُورِ  هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی﴿ :فرمایدمی

 .﴾که به آنان دانش عطا شده استنهفته است کسانى  در سینۀ

القرآنِ  ءٌ منیسَ فی جَوفِهِ شیی لَذِ إنّ الَّ»: استگونه نقل شده این اهلل علیه وآله و سلّمصلیاز نبی مکرم خدا 

 .2«الخَرِبِ کالبَیتِ

 «.ویرانه است ، مانند خانۀقرار ندارداش کسی که چیزی از قرآن در سینه»نی یع

حفظ کلّ قرآن این است که گروهی در مسیر  رواج دارد،ما  در جامعۀغالباً چه آن ،در حال حاضر

حفظ برای که دو روش حال آناند! اکتفا کرده« حمد و توحید»به حفظ  گروه دیگر و کنندمی حرکت

این دو  شود.به حفظ بخشی مهمّ از آن اهتمام می، قرآن که در آن به جای حفظ همۀ وجود داردقرآن 

 ند از:اعبارتکه انجامش در توان همۀ مردم است، روش 

 

 انس دائمحفظ قرآن از راه الف. 

ن معنا که روزانه یک جزء به ای اند،کردهحفظ  روشقرآن را به همین  ،عموم علما و بزرگان دین

ی بار ختم قرآن( تسلط خوب دبیش از ص خوانند و بعد از گذشت ده سال از این انس)یعنیقرآن می

 کنند.بر بسیاری از آیات قرآن کسب می

آیه از قرآن تالوت نمایند)یا مثالً  54مردم هست و اگر روزانه دست کم  این روش در توان همۀ

 رسند.توانایی میکمابیش به همین بعد از گذشت ده سال، صفحه(  5روزی 

آیه قرائت  54روزه، الزم است که روزانه دست کم  365لذا خواهیم گفت که در پایان این طرح 

 نمایید تا حافظ اجمالی آیات قرآن شوید.

 

 قرآن حفظ موضوعی .ب

                                                           

 مزّمّل. 4مجمع البیان، ذیل آیه .  1

 .333ص، 3میزان الحکمۀ، ج.  2
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دقیقه  5ای که پیش رو دارید، روزانه روزه 365ت که در کنار اجرای طرح این اسبر پیشنهاد اکید 

 اختصاص دهید. قرآن وضوعیهم به حفظ م

مهم اعتقادی و اخالقی و عملی قرآن  آیه 365که مشتمل بر را  1«هر روز با قرآن و عترت»کتاب 

از تهیه کرده و هر روز یک آیه ارائه نموده، و یک حدیث کوتاه  یتوضیح است و برای هر آیه،

 .2آن را حفظ کنید

 پررنگحضور  قرآن است که حاصل آن،های حفظ ، یکی از بهترین روشروش حفظ موضوعی

ای از یت اعتقادی و عملی در زندگی، آیهآیات قرآن در زندگی خواهد بود، چراکه در هر موقع

 کند.فکر و دل و عمل ما را نورانی می گر شده و فضایجلوه انسانآیات الهی در برابر چشم 

 

 ر در قرآنتدبّ .4

رده و ی کنگرر آن ژرفر در آیات قرآن یعنی انسان دتدبّ. 3«نظر انداختن به عواقب کار»تدبّر یعنی 

 دستوراتش را بفهمد.به کردن  عاقبت اوامر قرآن و عمل

 د:نفرمایمی (صادص)از سوره  23پروردگار جهانیان در آیه 

کتابى باعظمت را به سوی تو : الْأَلْبابِ أُولُوا لِیَتَذَکَّرَ وَ آیاتِهِ لِیَدَّبَّرُوا مُبارَکٌ إِلَیْکَ أَنْزَلْناهُ کِتابٌ﴿

د به دالیل حق توجه خران در آیات آن بیندیشند و صاحبان فرستادیم که پر خیر و برکت است تا همگ

 .﴾ه سوى آن هدایت شوندکنند و ب

شریفه، یکی از اغراض مهم نزول قرآن این بوده که در آن تدبر شود، یعنی عالوه بر  بر اساس این آیۀ

تا روشن شود که آیات الهی مربوط به زمان و  ژرفای معنای آن نیز اندیشه شودر فهم ظاهر آیات، د

که ر است ای شفابخش برای امروز و فردای ما نیز هست. در اثر تدبّ؛ بلکه نسخهمکان خاصی نیست

 نیم.کار و برکات عظیم آن را مشاهده مییابد و آثقرآن در زندگی انسان جریان می

 

 ر پرتو تعلیم و تعلّم آند عمل به دستورات قرآن .3

 مران فرمودند:سوره آل عِ 13در آیه متعال خداوند 

ه کتاب آسمانى را به مردم از آن روى ک: تَدْرُسُونَ  کُنْتُمْ بِما وَ  الْکِتابَ مُونَتُعَلِّ کُنْتُمْ بِما رَبَّانِیِّینَ کُونُوا﴿

 .﴾گرفتید، مردانى الهى باشیدب که معارف و احکام آن را فرا مىدادید و نیز بدین سبیاد می

، موظفیم که ربّانی شویم، یعنی با عمل به دستورات قرآن کریم چنان نوری در ما بر اساس این آیه

 جاری شود که مردم با دیدن ما به یاد خدا بیفتند.

                                                           

 425-31144414قم. تلفن: « الثقلینمؤسسۀ نور». این کتاب کاری است از 1

موضوع از قرآن  344مشتمل بر  کهرا افزار اندرویدی حفظ موضوعی قرآن ، نرم«رادیو معارف»با مراجعه به سایت توانید . نیز می2

 نمایید.بر روی تلفن همراه خود نصب کرده و هر روز یک موضوع را حفظ است، 

 «.تدبّر األمرَ: نظر فی عواقبه»می نویسد:  112، ص«البالغهساسأ». زمخشری در 3
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ی ؛ یعنی اگر کساست کردهمعرفی « تعلیم و تعلّم قرآن»را « ربّانی شدن»منبع اصلی  ،شریفه در این آیۀ

 باید قرآن را یاد بگیرد و به دیگران نیز بیاموزد. ،شود« ربّانی»خواهد می

گرچه تدریس ، ا1گماریداین طرح به تدریس قرآن همت  شنهاد بر این است که بعد از خاتمۀلذا پی

ما این است که کسانی که توان  باشد؛ چرا که امروز یکی از نیازهای جدی جامعۀ« روخوانی قرآن»

در قالب جلسات هفتگی در مسجد یا منزل، یا تدریس در آموزش و  ،آموزش روخوانی قرآن را دارند

لل اصلی عدم انس با قرآن در چراکه یکی از ع ،مهمّ اهتمام ورزندامر به این  مؤسسات قرآنیپرورش و 

 وجود ندارد. ،رادآن در اکثر افقرما این است که مهارت روخوانی  جامعۀ

  

                                                           

 شود، شرکت کنید.نهادها و مؤسسات قرآنی برگزار میکه توسط « تربیت مربی قرآن» نماید که در دورۀ. به این منظور الزم می 1
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 «السالمعلیهماحادیث اهل بیت »وظایف ما دربارۀ 

 و به کار بستن آن حدیث 44حفظ دست کم  .1

یعنی  1«حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ عَالِماً فَقِیهاً مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ »فرمودند:  السالملیهعامام صادق 

قیامت او را عالمی فقیه مبعوث که چهل حدیث از احادیث ما را حفظ کند، خدا در روز هرکس »

 «.کندمی

که مراد از ر ایند چنین است:در توضیح این حدیث  اهلل علیه رحمه مرحوم عالمه مجلسیحاصل فرمایش 

نظر این مدّمطرح شده، اما حق آن است که حفظ ظاهری حدیث هم  اقوالی ،حفظ حدیث چیست

 2روایت است، هرچند که حفظ حدیث مراتب باالتری نیز دارد.

از احادیث اهل بیت  حدیث چهل این است که تالش کنیم تا حدّاقل ثبنابراین مراد از این حدی
یعنی هم الفاظ آن را حفظ کنیم و هم در مقام عمل،  ظ نموده و در زندگی به کار بندیم؛را حف السالملیهمع

 حافظ آن باشیم.

 

 محافل احادیث حفظ شده در بیان .2

فَإِنَّ الْحَدِیثَ  4وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا 3تَذَاکَرُوا»روایت شده است که فرمودند:  لی اهلل علیه و آله و سلّمصاز نبی اکرم 

احادیث را حفظ کنید و به »یعنی  5«جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِینُ کَمَا یَرِینُ السَّیْفُ جِلَاؤُهَا الْحَدِیثُ

ها زنگار هاست؛ قطعاً چنین است که دلبگویید، چراکه حدیث صیقل دل دیدار هم بروید و حدیث

 «.گرفته، حدیث استجالی دل زنگار و طور که شمشیر زنگ می زندهمان ،گیردمی

 «.کندها را زنده میحدیث ما دل»یعنی  6«الْقُلُوبَ حَدِیثَنَا یُحْیِی إِنَّ » فرمودند: السالملیهعامام باقر 

کند تا احادیث ایشان را حفظ کرده و در مناسبات تالش می السالملیهمعبه اهل بیت  بنابراین یک مؤمنِ 

هاست تا کلمات کسانی را بر زبان جاری کند که محبوب آن ،خص در محافل مؤمنین، باألمختلف

 ها بزداید.را از جان دنیازدگیو  نگریها را جال دهد و زنگارهای مادیدل

امام ؛ لذا دانندحدیث می ها این است که چقدرگذاری انسانمعیارهای مهم در ارزش اساساً یکی از

 اندازۀه منزلت مردم را ب»یعنی  1«عَنَّا عْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَایَتِهِمْ اِ »فرمودند:  السالمعلیهصادق 

 مقامش باالتر است. ،بهتر روایت کندهر که بیشتر و یعنی « بشناسید ،دانندما می روایتى که از

 

                                                           

 .43، ص1. الکافی، ج1

 .165، ص1مرآۀ العقول، ج. بنگرید: 2

 تذاکرَ الشیءَ: ذَکرَه)چیزی را از حفظ کرد، از بَر کرد( المعجم الوسیط.. 3

 «.فإنّ الحدیث ...». تَحَدَّثَ: تَکَلَّمَ)المعجم الوسیط(. در اینجا مراد، تکلّم درباره حدیث است به قرینۀ 4

 .41، ص1. الکافی، ج5
 .22، ص1. خصال، ج6

 .54، ص1. الکافی، ج1
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 در سراسر دنیا السالملیهمعنشر کلمات اهل بیت  .5

اى را که امر ما را زنده دهخدا رحمت کند بن»یعنی  «عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا اللَّهُ  رَحِمَ»: فرمودند السالمعلیهامام رضا 

 .«بدارد

 «شود؟امر شما چگونه زنده می»پرسید: راوی 

یعنی  1«تَّبَعُونَاعَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا الَیَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ »فرمودند:  السالمعلیه حضرت

 ،سخن ما را دریابند کوهو آن را به مردم نیز بیاموزد، زیرا اگر مردم زیبائى و شُ رفتهگ علوم ما را فرا»

 «.شوندیش پیدا کرده و پیرو ما مىبه ما گرا حتماً

آشنا شود و الفاظ و  السالملیهمعبا کلمات و معارف اهل بیت  انسان،آن است که  ،بدیهی است که قدم اول

 معانی آنها را به ذهن بسپارد تا بتواند این کلمات نورانی را در جهان منتشر کند.

 

 رواییمعرفی چند کتاب سودمند 

ها آن و از جملۀکتب حدیثی که قابل استفاده برای عموم مردم باشد، کم نیست خوشبختانه باید گفت که 

 توان به این موارد اشاره کرد:می

 السالممعلیهحدیث از دوازده معصوم  354. این کتاب مشتمل بر 2، دار الحدیث، قم«تحف العقول» منتخب .1

 ست.انبیا ی ازو بعض

حدیث اعتقادی و اخالقی از  313این کتاب حاوی  3، دفتر نشر معارف، قم.«اصول کافی» گزیدۀ .2

 است. السالممعلیهمعصومین 

 .4الثقلین، قمالبالغه، انتشارات نورحکمت نهج 114جمه و شرح کوتاه از تر «:آفتاب حکمت» .3

 ، ترجمه استاد حسین انصاریان)توسط ناشران مختلفی به چاپ رسیده است(.«سجادیه صحیفۀ» .4

 لی اهلل علیه و آله و سلمصحدیث از نبی اکرم  214الحدیث، قم. این کتاب شامل ، دار«خباراألشهاب»منتخب  .5

 است.

-می السالمعلیهحدیث کوتاه از امام علی  644الحدیث، قم. این کتاب مشتمل بر ، دار«غرر الحکم»منتخب  .6

 باشد.

 حدیث است. 154 حاوی، دارالحدیث، قم. این کتاب «خصال»منتخب  .1

 حدیث است. 254، دارالحدیث، قم. این کتاب مشتمل بر «محاسن»منتخب  .1

 حدیث است. 354 حاوی، دارالحدیث، قم. این کتاب «مشکات االنوار»منتخب  .3

                                                           

 .114صمعانی االخبار)صدوق(، . 1

 425-31144545. دارالحدیث: 2

 425-31142151. دفتر نشر معارف: 3

 425-31144434. انتشارات نور الثقلین: 4
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 حدیث است. 254 شامل، دارالحدیث، قم. این کتاب «ارشاد القلوب»منتخب  .14

 6152موضوع گوناگون که هم آیه و هم  444، در دو مجلّد مشتمل بر بیش از «میزان الحکمۀ»منتخب  .11

 است.« دار الحدیث»حدیث دارد. این کتاب نیز اثر 

سبک زندگی  حاوی. این کتاب 1، انتشارات اسراء، قماهلل عالمه جوادی آملی، آیت«یاتالحمفاتیح» .12

الجنان است. اگر جلد دوم از مفاتیح، آن است و به تعبیر نگارنده بزرگوار مورد پسند قرآن و عترت

و هم از کلیدهای  مند باشدبهرهالجنان( )مفاتیحدگی خود هم از کلیدهای بهشتکسی در زن

 مات را خواهد داشت.حیات و مشک زیباترین بی (ح الحیاتزندگی)مفاتی

ل اکتفا روز( به ناچار به چهار کتاب او 365کتب ارزشمند فوق، با توجه به کمبود فرصت برنامه)از میان تمام 

 به مطالعه سایر کتب معرفی شده نیز اهتمام کنند. بعد از اتمام طرح ،مندانهنمودیم؛ هرچند جا دارد که عالق

کارشناسان است و بیان آن از انتخاب و رجحان این چهار کتاب بر سایر کتب حدیثی، حاصل جلسات متعدد با 

در  اهلل حفظه و رهبری اهلل علیهرحمهاز کلمات امام  سه جملهاین مختصر خارج است. فقط به عنوان نمونه به  حوصلۀ

 باره اشاره می شود:ینا

 نگارند:نامۀ خود چنین میدر وصیت اهلل علیهرحمهامام خمینی 

ی و معنوی و ترین دستور زندگی مادبزرگ ،که بعد از قرآن البالغهنهجما مفتخریم که کتاب »

از  ،بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن باالترین راه نجات استباالترین کتاب رهایی

 ...امام معصوم ماست

 ما است. معصومین از ائمه ،خواننداو را قرآن صاعد مىبخش که حیات ما مفتخریم که ادعیۀ

زبور آل این  ،سجادیه صحیفۀو  امامان و دعاى عرفات حسین بن على ما مفتخریم که مناجات شعبانیۀ

از ما  [،خداوند تعالى به زهراى مرضیه استکه کتاب الهام شده از جانب ]فاطمیه ۀو صحیف محمد

 .2«است

 کنند:نیز چنین توصیه می حفظه اهللرهبر فرزانه انقالب 

، خیلى بیدارکننده و البالغه انس پیدا کنید. نهج البالغهنهجکنم که شما عزیزان با توصیه می»

انس پیدا  و کلمات امیر المؤمنین البالغهتدبّر است. در جلساتتان، با نهج هوشیارکننده و خیلى قابل

الظّاهر که على سجّادیه صحیفۀقدم جلو رفتید، آن وقت با اگر خداى متعال توفیق داد و یک کنید.

                                                           

 425-31165356. انتشارات اسراء:  1

 .5سیاسی الهی امام خمینی، ص  . وصیت نامه2
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البالغه، کتاب درس و کتاب حکمت و کتاب عبرت و کتاب ط کتاب دعاست، اما آن هم مثل نهجفق

 .1«انس بگیرید ،انسان است راهنماى زندگى سعادتمندانه

 فرمایند:می جای دیگردر  حفظه اهلل همچنین رهبر معظم انقالب

و از بعضى از روایات اهل بیت، مانند  البالغهنهجو از  قرآنمعارف بلند اسالمى و قرآنى را از خود »

روایتى است در  ... اخذ کنید. با این منابع، انس پیدا کنید -ىدر بخشهای- اصول کافىروایات 

ت، پر از حکمت است. این روای.. . . جندباست به عبد اللَّه بن  ، که وصیت امام صادقالعقولتحف

مان هاى عمومیمان، فعالیتهاى اجتماعىمان، معاشرتى که ما براى خلقیات شخصىچیزهای واقعاً همۀ

که عرض کردم، یک  شود. اینرش پیدا مىروایت و نظاین اسالمى نیاز داریم، در این و براى بناى تمدّ

 .2«توانید مراجعه کنیدیاد است و مىها زنهنمونه و مثال است؛ از این قبیل نمو

 

  

                                                           

 .41/43/1311بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتى شریف، . 1

 .1334/ 43/ 25. بیانات در دیدار جمعی از شعرای آئینی،  2
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 اهداف و غایات طرح

ا فراهم هاجرای آن ، محقق شده یا زمینۀگفتهتا تمام وظایف پیش در طرحی که پیش رو دارید، تالش شده است

ساعت به قرآن ، روزانه نیمروز 365در طول برنامۀ منسجم که  اینانجام  در خاللرود که شود. بنابراین انتظار می

 حاصل شود:آن  به کنندۀبرای عمل زیراهداف  ،یابدحدیث اختصاص می یا

به نحوی که تغییر افکار و رفتار او برای اطرافیان محسوس  ،دل و زندگی کسب نورانیت در فضای فکر و .1

 باشد.

 خوانی و زیباخوانی قرآننی، روانرشد قابل مالحظه در روخوا .2

 ها در زندگیمهم قرآن و به کار بستن آن اتآی بخشی ازحفظ  .3

 م قرآنهای مهآشنایی با ترجمه و معارف سوره .4

 البالغهرف مهم حدیثی با استفاده از گزیدۀ تحف العقول، اصول کافی و نهجبرخی از معاآشنایی با  .5

 سجادیه صحیفۀ با ترجمه و معارف برخی از ادعیۀ آشنایی .6

 سجادیه و برخی فرازهای ادعیۀ صحیفۀ السالممعلیهبرخی احادیث اهل بیت حفظ  .1

 

 این دوره یک ساله، این امور نیز حاصل شود: بعد ازرود که که انتظار میضمن آن

 آیه از آیات قرآن را تالوت کند. 54هر روز دست کم  .1

در تمام  تا کندمند شده و تالش میهعالقالحیات نظیر مفاتیحو کتب روایی سجادیه  صحیفۀ البالغه، جبه نه .2

 اوقات عمر با این کتب انس داشته باشد.

ورزد و بعد از عشق می سجادیه البالغه و صحیفۀا تمام معارف قرآن، نهجترجمه و آشنا شدن ب ،به مطالعه .3

 نماید. مطالعهنشده از این کتب را  های خواندهمند می شود که ترجمۀ قسمتهعالق ،اتمام این برنامه

های مختلف موجود در این برنامه شناسایی نموده و برای رشد آنها خویش را در زمینهالقه و استعداد ع .4

 قرائت قرآن یا حفظ آیاتِ  تواند در عرصۀرسد که مید از اتمام دوره به این نتیجه میمثالً بع ؛کندمیتالش 

دوره تفسیر قرآن یا شرح  القه و استعداد خویش را در مطالعۀ یکاهتمام ورزد، یا عبیشتر و احیاناً تمام قرآن 

 یابد و ... .البالغه مینهج

دهد ای تربیت مربی قرآن شرکت نموده، جلسۀ قرآن تشکیل میهمند شده و در دورهبه تدریس قرآن عالقه .5

 نماید.همواره با بیان یک حدیث آغاز می و کالس خود را

 دهد.القه نشان میعه و اوقات استجابت دعا به مطالعۀ صحیفۀ سجادیه عهای جمدر شب .6

 تالشی درخور توجه خواهد داشت. ،در محافل و مجالس السالممعلیهبرای نشر روایات اهل بیت  .1
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 فصل دوم

 مراحل انس با قرآن و حدیث در هفت قدم

 روز( 563در )
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 مقدمه

 ها باید به این نکات توجه شود:قبل از معرفی قدم

، لذا به قدم بعدی ن را انجام دهدکرده، الزم نیست آطی قبالً ها را هر کس که قدمی از این قدم .1

 رود.می

 .داریدزمان نیاز « نیم ساعت»ها روزانه به دمدر تمام ق .2

است، چراکه هم  )بین اذان صبح و طلوع آفتاب(«بین الطلوعین»بهترین زمان برای اجرای برنامۀ روزانه،  .3

 ایم.تر است و هم وارد مشغلۀ روزانه نشدهذهن آماده

 در حداکثربا استعداد و توان متوسط بتوانند آن را  ،ای تعریف شده که عموم افرادر هر روز به اندازهکا .4

 .دقیقه انجام دهند 34

. (یا ... یک ماهروز،  24مثالً شده)هر قدم، مدت زمان مشخصی در نظر گرفته اجرای برای در این برنامه  .5

طوالنی شدن آن موجب کم شدن انگیزه  بنا بر تجربه،زمان نگذارید، چراکه  ،بیش از آنتا  تالش کنید

 شود.می طرحاجرای  عدمو در نهایت 

حرم و ... برای ور در یک مکان مقدس نظیر مسجد، تالش کنید با حض ،قبل از اولین روز شروع برنامه .6

بر خود  اجرای آن را« نذر، عهد یا قسم» شرعیِ کنید و چه بهتر که با اجرای صیغۀ انجام موفق طرح دعا

 .1تر باشیدوفقست که در انجام آن مامید اصورت  واجب نمایید. در این

و با هم  2بحث قرآنی یافته؛ یعنی دو یا چند همتالش کنید که طرح را به صورت گروهی انجام دهید .1

 «.ۀماعَالجَ عَاهللِ مَ یدُ»کار را به انجام رسانید چراکه 

  

                                                           

، چند روزی را به مطالعه کتبی بپردازید که اهمیت قرآن را از طرحخش این است که قبل از اجرای . یکی دیگر از امور انگیزه 1

مصطفی حسینی از انتشارات تألیف سید « قرآن عزیز»توانید کتاب بزرگان بیان نموده است؛ مثالً میزبان قرآن و احادیث و 

 نورالثقلین قم را مطالعه کنید.

دوستان خود معرفی کنید  بهتالش کنید که آن را تولید کنید! به این معنا که این طرح را  ،بحث و همراهی را نیافتید. اگر چنین هم2

 .نماییدمند و با خود همراه هبه انجام آن عالقهم ها را و تالش کنید که آن
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 قرآن اول: روخوانی آسمان

توانایی در روخوانی ، عدم ضایعهاصلی این  یکی از عللامروز ما انس شایسته ای با قرآن کریم ندارد.  جامعۀ

 گاهی آن را انجام دهد.دارد هر از دوست  ،مهارتی را بیاموزد ،کسیقرآن است، چراکه اگر 

 هدف از این قدم

ها را بدون این قدم معرفی شده است، آنهایی که در رود که در هنگام تالوت سورهانتظار می در پایان این قدم

 اگرچه در حین تالوت، مکث یا تپق داشته باشید. ؛غلط بخوانید

 کتاب آموزشی

مطالعه  -قرآن است« 34جزء »که مشتمل بر آموزش -را« سید مهدی سیف»تألیف « آموزش روخوانی»کتاب 

 .1نمایید

مرکز طبع »اثر « عالمتمصحف کم»از روی قرآن کریم هستند،  ی پرفضیلتهاسوره را که زیرهای سوره سپس

 .«یس)یاسین( جمعه، منافقون، مُلک، انسان)دهر( وواقعه، الرحمان، » :2تالوت نمایید« و نشر قرآن

صفحه است. اگر  42های منتخبی که ذکر شد ، جمع تعداد صفحات جزء سی و سورهبر اساس متن قرآن کریم

 رسد.روز به اتمام می 24در  ، این قدمقرآن را تالوت نمایید صفحه از 2روزانه حدود 

 روش انجام

 (یرِصَیا پرهیزکار یا خلیل الحُا استفاده از ترتیل استاد منشاوی)ابتدا ترتیل هر سوره یا صفحه را ب .1

 فقط به قرآن بنگرید. ،که تالوت کنیدو بدون آن 3ویدنبش

چندبار همان کلمه را تکرار  ،ای را غلط خواندیدکلمه ورد نظر را تالوت کنید. اگرم یا صفحۀ سوره .2

 .1کنید تا روان و صحیح قرائت نمایید

                                                           

توانید به ، میهای آموزشی، روخوانی قرآن را بیاموزید. به عنوان نمونهدیهای اینترنتی یا سیتوانید از طریق سایتین میچن. هم1

 مراجعه نمایید.« جامعۀ القرآن الکریم»یا « شهر مجازی قرآن کریم»، «تبیان»های سایت

 مناسب نیست. مبتدی، زبانبرای فارسی« عثمان طه»ن به خط به تجربه ثابت شده که قرآ. 2

دسترسی  پیشنهادشدههای که اگر به ترتیلضمن آن وجود ندارد؛منعی ، مند هستید که از قلم قرآنی استفاده نماییدهچه عالق. چنان3

که استفاده شود. ضمن آن مذکورهای نشان داده که بهتر است از ترتیل اما تجربه ،توانید از ترتیل دیگری استفاده کنید، میندارید

آیه به آیه یا صفحه به  ،های بلندسوره سوره را استماع کنید و سپس تالوت نمایید و در های کوتاه، ابتدا کلتوانید در سورهمی

 صفحه گوش داده و سپس تالوت کنید.
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بخوانید تا  بحث خودهمصفحه( آن مقدار را برای  2مقرّر در روز)مثالً  بعد از اتمام مقدار مطالعۀ .3

 احتمالی هم حذف شود. اشکاالت

 زمان الزم

 ساعتنیم، روزانه روز 24

 منابع

 )وابسته به سازمان اوقاف(2روخوانی استاد سیف، چاپ اسوه کتاب آموزش .1

 ، چاپ اسوه)مرکز طبع و نشر قرآن(عالمتقرآن کم .2

 پرهیزکار یا حُصَری.منشاوی،  ترتیل قرآن با صدای استاد .3

  

                                                                                                                                                                                     

-قبل در همین کشور، مکتب است؛ در حدود هفتاد سال« ختم قرآن»همانا  ،. راه حل اصلی برای حل مشکل روخوانی قرآن1

حال  ؛شدندروخوانی قرآن مسلط می بهکامالً ،« ختم قرآن» شدند که با همین روشیی بود که افرادی در آن تربیت میخانهها

 که سواد خواندن و نوشتن نداشتند!آن

، اما اگر کسی بخواهد نی کنیمهایی از قرآن را روخوا، ناچار شدیم که فقط بخشدر هرحال با توجه به محدودیت زمانی این طرح

 14و « خوانیروان»جزء دوم را  14کند، « روخوانی»جزء اول قرآن را  14باالی توانمندی در این زمینه دست یابد، بایستی  به حد

 نماید.« زیباخوانی»جزء آخر قرآن را 

 425-31131664در قم: « اسوه». فروشگاه 2
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 قرآن خوانیرواندوم:  آسمان

خوانی یعنی عالوه بر غلط نخواندن قرآن، آیات الهی را بدون مکث و تپق تالوت کنید. در واقع هدف از روان

 .کنیداین قدم آن است که بتوانید قرآن را مانند یک متن فارسی، راحت و روان قرائت 

 «.فرقان ر وسرا، مؤمنون، نوانعام، یوسف، اِ» ها تالوت شوند:روز باید این سوره 34قدم، در طی در این 

روزی دو صفحه و  ،صفحه است. کافی است در ابتدا 13د ها در قرآن کریم در حدوتعداد صفحات این سوره

 روز به اتمام برسد. 34روزی سه صفحه قرائت کنید تا این قدم در  ،بعد از آن

 روش انجام

زکار یا خلیل الحُصَرِی( ابتدا ترتیل هر سوره یا صفحه را با استفاده از ترتیل استاد منشاوی)یا پرهی .1

 که تالوت کنید فقط به قرآن بنگرید.و بدون آن بشنوید

باید تمام آیه را آن قدر تکرار  ،ای را غلط خواندیدورد نظر را تالوت کنید. اگر کلمهم سوره یا صفحۀ .2

 کنید تا راحت و روان بخوانید.

بحث خود بخوانید تا آن مقدار را برای همصفحه(  3یا  2ر در روز)مثالً بعد از اتمام مقدار مطالعه مقرّ .3

 .اشکاالت احتمالی هم حذف شود

 زمان الزم

 ، روزانه نیم ساعتروز 34

 منابع

 عالمت)مرکز طبع و نشر قرآن(، چاپ اسوهقرآن کم .1

 ترتیل قرآن با صدای استاد منشاوی، پرهیزکار یا حُصَری. .2
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 قرآن خوانی: زیباومآسمان س

 ها نیز به عرضۀاد درس بگیرید. در حال حاضر برخی سایتکتاب آموزش قواعد تجوید را زیر نظر است یک

دی های آموزشی مناسبی نیز در بازار چنین سی، هم1پردازندای آموزش تجوید به صورت مجازی میهبسته

 موجود است.

که تجوید ری تجوید اختصاص دارد. بعد از آنابتدای آن به یادگی روزِ  24که زمان نیاز دارد روز  54 به این قدم

های سوره بع همین قدم معرفی شده، آموختید،ارا زیر نظر استاد یا از فضای مجازی یا از طریق کتابی که در من

بحث خود ترتیل استماع کرده، سپس تالوت کنید و بعد از آن برای هم در قالبابتدا  ،را همانند دو قدم قبل زیر

 اشکاالت محتمل هم از بین برود.بخوانید تا 

اید و در این قدم ز به یک ترتیل قرآن گوش فرا دادهرو 54به مدت  ،به یاد داشته باشید که شما در دو قدم قبل

از تالوت آهنگین خود از قرآن لذت ببرید و اجرا کنید. بنابراین  لحانی را که شنیده اید،اَ ،توانید به آسانیمی

 جهت نهراسید.بی

 ند از:اعبارت ،قدم، زیباخوانی کنیدباقی مانده از این  روزِ 34ها را در مدت باید آنهایی که هسور

یعنی همان «))یاسین(یس )دهر( ومنافقون، مُلک، انسان ،های واقعه، الرحمان، جمعهو سوره 2جزء سی ام»

 هایی که در قدم اول کار کردید(.رهسو

با مراعات  کم روزی دو صفحه از قرآن را به صورت آهنگین وکمبتدای این قدم روزی یک صفحه و در ا

 قواعد تجوید تالوت نمایید.

 زمان الزم

 ، روزانه نیم ساعتروز 54

 منابع

 3انتشارات وزارت ارشادچاپ و تالوت احسن، کریم دولتی، سازمان  .1

 ،کر شدکه ذ را هاییسوره ،روز دیگر 34روز به پایان برسد و در  24مطالعه و حل تمرینات آن باید در 

 .از روی قرآن تمرین کنید

                                                           

جلسه درس تجوید  24( مراجعه کنید و www.quranct.ir«)شهر مجازی قرآن کریم»توانید به سایت . به عنوان نمونه می1

 را بیاموزید.« موسوی بلده»عمومی از استاد 

 . بهتر است از انتهای این جزء به ابتدای آن کار کنید یعنی اول سوره ناس، سپس فلق و ... در انتها سوره نبأ.2

 421-66142646. سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد: 3
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 1عالمت)مرکز طبع و نشر قرآن(، چاپ اسوهقرآن کم .2

 ترتیل قرآن با صدای استاد منشاوی، پرهیزکار یا حُصَری. .3

  

                                                           

ین قدم به جای در ا توانیدشید با این روش هم آشنا شوید، میچه مایل بالذا چنان ،نیز مطلوب است« عثمان طه». یادگیری روش 1

قرآن  1تحسین التالوۀ، آموزش تجوید سطح »کتاب  استفاده کنید. به این منظور« قرآن با خط عثمان طه»از « عالمتقرآن کم»

های مذکور را از روی گیری تجوید قرار داده و سپس سورهرا به عنوان منبع یاد« اسمی، نشر جامعۀ القرآنکریم، تألیف علی ق

 مصحف عثمان طه بخوانید.
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 قرآن : آشنایی با ترجمۀچهارم آسمان

 آیات اکثرِ»توانید ب شوید تاآشنا می« قواعد اصلی دستور زبان عربی»و  «قرآن کلمات پرکاربرد»در این مرحله با 

 را خودتان ترجمه کنید.« قرآن

 دست آورید.ه بکنیم، کتابی که معرفی می و حل تمریناتِدرس به درس  وانید با مطالعۀتتمام این کارها را می

 زمان الزم

 روزانه نیم ساعت روز، 54

 منبع

 1نور مبین، قم ، ناشر: مؤسسۀارو صفّ میث، عالّآموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، تألیف: محدّ

 درس دارد. 41 در مجموع وتهیه شده  جلداین کتاب در سه 

 روز آن را تمام کنید. 41توانید در عرض می ،اگر روزانه یکی از دروس آن را مطالعه و حل کنید

  نیازند.از انجام این قدم بیطالب حوزه،  ین قدم مربوط به عموم مردم است لذا: اتذکر

                                                           

 .43131643111نور مبین قم:  . شمارۀ تلفن مؤسسۀ1



24 
 

 قرآنور س برخی از تفسیر مختصرِپنجم:  آسمان

اید که با معارف کلی و مهم قرآن آشنا شده، واژگان پرکاربرد ، به این مرحله از توانمندی رسیدهبا اتمام قدم قبل

 .ایدشدهآشنا دستور زبان عربی هم  مهمقرآن را آموخته و با قواعد 

و  را تهیه کرده 1«پورابوالفضل بهرام»اثر استاد « تفسیر مبین» تفسیر یک جلدی قرآن کریم با نامحال باید 

 را با روشی که خواهد آمد، خودتان ترجمه نمایید. زیرهای سوره

شرح مختصری از برخی  ،مقابل و در صفحۀمصحف ترجمه شده  در حاشیۀ واژگان ناآشنادر این مصحف، 

 ،آیات جمۀباید بعد از تر وی در فهم بهتر آیات الهی دارد سزایهتأثیر بکه  ارائه شدهاز قرآن صفحه همان آیات 

 ها را هم مطالعه کنید.آن

 ند از:اعبارتبه ترتیب  ،در این قدم، مورد بررسی قرار دهیدهایی که باید سوره

مُلک، انسان واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، //  های جزء سی)از ناس تا نبأ(سوره//  یوسف، حجرات، لقمان

 .، انفال، توبه، انعام، تغابنحدید، حشر، ممتحنه// یس)یاسین()دهر( و 

صفحه است. کافی است هر روز فقط یک صفحه از قرآن را  125ها در قرآن کریم حدوداً مجموع این سوره

 روز به پایان رسد. 125ترجمه کرده و شرح منتخب آیاتش را بخوانید تا در 

 تذکر

پور باشد، راماستاد به« تفسیر مبین»می تواند همان  طالب علوم دینی،منبع مورد استفاده در این قدم برای  .1

 :استتر زیر برای ایشان مناسبرسد که منبع اما به نظر می

 .قم ،2ی(، سید محمد رضا صفوی، دفتر نشر معارفقرآن به همراه شرح آیات منتخب)قطع رحل ترجمۀ

اثر عالم جلیل القدر مرحوم عالمه « المیزان»سنگ یک جلدی تفسیر گران خالصۀاین اثر در واقع 

 است. اهلل علیهرحمهطباطبایی 

داشته باشید. « غرض و ساختار کلی سوره»نگاهی به  ،همچنین مطلوب است که قبل از تالوت هر سوره .2

 مشاهده کنید: زیرابتدا نمودار کلی آن را در کتاب  ،هر سوره توانید قبل از مطالعۀ، میبه این منظور

 .، قم3گر، انتشارات نور الثقلین، محمد خامه«های قرآن کریممجموعۀ کامل ساختار سوره»

                                                           

تهیه « تفسیر مبین»با عنوان د آن را در یک جل اند، سپس خالصۀجلد به فارسی نگاشته 34را در « تتفسیر نسیم حیا». ایشان ابتدا 1

 اند.کرده

 425-31142151 . دفتر نشر معارف:2

 425-31144414. انتشارات نور الثقلین: 3
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 روش انجام

 ترجمه کنید: زیربا روش را که ذکر شد، هایی سوره

 .دان آن را ترجمه کنیتخودهر آیه را خوانده و تالش کنید که  .1

خودتان مقایسه کنید تا به اشکاالت  تاد صفوی( بنگرید و با ترجمۀیا اسو پور)استاد بهرام به ترجمۀ .2

 احتمالی خود پی ببرید.

 آن را مطالعه کنید. ،شرح منتخبی در این تفسیر یک جلدی دارد ،اگر آن آیه .3

کدام  ،این آیه و خود به کار ببریدتوان آن را در زندگی در آیه، تأمل کوتاهی کنید تا ببینید چگونه می .4

 کند؟اعتقادی یا عملی شما را درمان میدرد 

بیندیشیم تا ببینیم در کدام  همین است که در آیات الهی« تدبّر در قرآن»ترین مصادیق یکی از مهم

 روایت توجه کنید:این به  گری دارد.درمان ،زندگی ما حوزۀ

 فرمودند: السالمعلیهامام باقر 

 ثَلَاثَۀٌ:قُرَّاءُ الْقُرْآنِ »

 اند:خوانان سه گروهقرآن

 رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَۀً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوکَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ .1

 آن با را پادشاهان و دهدخویش قرار می کسب سرمایۀ را آن و خواندمی قرآن کهآن یکى

 .فروشدفخر می بر مردم و دوشدمی

 وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ وَ أَقَامَهُ إِقَامَۀَ الْقِدْحِ .2

 ضایع را آن حدود ولى الفاظ آن را حفظ نموده ، و خواندمی را قرآن که است کسی دیگر و

 ىسودجوی هنگام و ىخودنمای براى یعنى)کندمی نگهدارى( آب جام)قدح چون را آن و سازدمی

 .(اندازدمی سر پشت اوقات سایر در و گشته منتفع آن از

 -فَلَا کَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَۀِ الْقُرْآنِ -

 .نکند زیاد میان قاریان در را اینان امثالِ خداوند

 عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ؛ وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ .3

 نهددردمندش می دل بر را قرآن داروى و خواندرا می قرآن که است کسی دیگر و

 فَأَسْهَرَ بِهِ لَیْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ وَ قَامَ بِهِ فِی مَسَاجِدِهِ وَ تَجَافَى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ 
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 با تشنگى را روزش و کندمی دارىزندهشب( شامعانی در رتدبّ و بستن به کار و خواندن )براى و

 دورى آن به خاطر خواب بستر از و نمایدمی قیام به آن نمازهایش وقت در و آوردمی به سر

 گزیند.می

یُنَزِّلُ اللَّهُ اءِ وَ بِأُولَئِکَ فَبِأُولَئِکَ یَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْبَلَاءَ وَ بِأُولَئِکَ یُدِیلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَعْدَ 

 عَزَّ وَ جَلَّ الْغَیْثَ مِنَ السَّمَاءِ 

 که است ایشان به برکت و کنددفع می را بال ،ارو جب عزیز خداى که هاستاین به واسطۀ پس

 فرستد.می باران آسمان از خداوند که است آنان به سبب و داردباز می را دشمنانخداوند شر 

 .1قُرَّاءِ الْقُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْکِبْرِیتِ الْأَحْمَرِ فَوَ اللَّهِ لَهَؤُلَاءِ فِی 

 «.ترندکمیاب احمر کبریت از قاریان میان در هاکه این سوگند به خدا پس

در  ماست، ای دارد و درمانگر دردلوب است که آیاتی را که برای ما جلوۀ ویژهبنابراین چقدر مط

کنیم، به طور روزانه بردی که در منزل نصب میوایتروی که دفتری یادداشت کنیم و بهتر آن

 به حافظه بسپاریم.تر آسانیادداشت نماییم تا بتوانیم آن را 

 زمان الزم

 ، روزانه نیم ساعتروز 125

 منبع

، 2پور، انتشارات آوای قرآنرامواژگان(، استاد به فسیر یک جلدی قرآن همراه با ترجمۀسیر مبین)ترجمه و تتف

 قم

  

                                                           

 .621، ص2. الکافی، ج1

 425-31141444. آوای قرآن: 2
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 منتخب چند کتاب حدیثیششم:  آسمان

، به چند حفظه اهللی و رهبر اهلل علیهرحمۀ  طور که در انتهای فصل اول کتاب ذکر شد، در میان فرمایشات امامهمان

و « اصول کافی»، «سجادیه صحیفۀ» ،«البالغهنهج»اند از: ای شده است که عبارتکتاب حدیثی سفارش ویژه

« صحیفۀ سجادیه»پردازیم و قدم بعد را به گزیدۀ منتخب سه کتاب روایی می ن قدم بهدر ای«. العقولتحف»

 .دهیماختصاص می

 منبع

و  السالممعلیه حدیث از دوازده معصوم 354. این کتاب مشتمل بر 1، دار الحدیث، قم«العقولتحف»منتخب  .1

 ست.ی از  انبیابعض

حدیث اعتقادی و اخالقی از  313این کتاب حاوی  2، دفتر نشر معارف، قم.«اصول کافی» گزیدۀ .2

 است. السالممعلیهمعصومین 

 .3الثقلین، قمالبالغه، انتشارات نورحکمت نهج 114جمه و شرح کوتاه از تر «:آفتاب حکمت» .3

 روش مطالعه

ده حدیث را مطالعه کنید. ابتدا متن عربی حدیث را خوانده و تالش کنید تا ترجمه  روزانه حدود .1

 فارسی آن تطبیق دهید. با ترجمۀخودتان از روایت را  ترجمۀد. سپس نمایی

نوشته و  ،حفظ دفتر مخصوص وبرد را که برایتان جذاب هستند، مانند قدم پنجم، روی وایت احادیثی .2

 حفظ کنید.

 زمان الزم

 ، روزانه نیم ساعتروز 15

  

                                                           

 425-31144545. دارالحدیث: 1

 425-31142151. دفتر نشر معارف: 2

 425-31144434الثقلین: . انتشارات نور3
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 صحیفه سجادیه گزیدۀهفتم:  آسمان

رست این دعاها، راه و رسم د .شودیافت نمی «سجادیه صحیفۀ» عظمت و اعتباربه کتابی  ،در میان کتب دعا

 دعا.ای به نام ، اما در قالب زیبا و هنرمندانهآموزندزیستن و درست اندیشیدن را  به ما می

 سجادیه روش مطالعۀ صحیفۀ

 .منتخب صحیفه را مناجات نمایید قسمت از دعاهای 15روز،  15در  زیر طبق برنامۀ .1

 در کارهای مهم( )دعا1روز اول: دعای 

 توبه(دعای )12دعای روز دوم: 

 به وقت بیماری(دعا )15دعای روز سوم: 

 طلب باران(دعای )13روز چهارم: دعای 

 کنید.را به سه قسمت تقسیم  آن: االخالق(مکارمدعای )24دعای : پنجم تا هفتمروز 

 برطرف شدن اندوه(دعا برای )21دعای روز هشتم: 

 برای والدین(دعا )24دعای روز نهم: 

 برای فرزندان(دعا )25دعای روز دهم: 

 پرداخت قرض(دعا برای )34و دعای  وسعت رزق(دعای )23دعای روز یازدهم: 

 مقام رضا(دعای )35و دعای  استخاره(دعای )33دعای روز دوازدهم: 

 طلب عفو و رحمت( دعای)33روز سیزدهم: دعای 

 دشمن( اثر شدن حیلۀبیدعای )43دعای روز چهاردهم: 

 مقام خوف(دعای )54روز پانزدهم: دعای 

مخصوص حفظ و نیز بر روی  ها را در دفترچۀبه این ترتیب که آن ،را حفظ کنید عبارات مهم ادعیه .2

 مرور نمایید. هااید، یادداشت کرده و حفظ کنید و در قنوت نمازبردی که در اتاق نصب کردهوایت

 زمان الزم

 ، روزانه نیم ساعتروز 15

 منبع

 ، چاپ اسوه1، ناشر: مرکز طبع و نشر قرآنسجادیه با ترجمه استاد حسین انصاریان صحیفۀ
  

                                                           

 421-11436133. مرکز طبع و نشر قرآن:  1
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 کالم آخر

که ، لذا تالش کنید نمایدمیرا فراهم با قرآن و کتب روایی و ادعیه و زیارات انس  ایجاد این طرح فقط زمینۀ

های جمعه را که شب دعاست، با از قرآن را تالوت کرده، شب آیه 54بعد از اتمام طرح، روزانه دست کم 

 انس بگیرید. السالممعلیهدر ایام هفته با روایات اهل بیت  سجادیه گذرانده و صحیفۀ

 شود مگر با:آن را بچشیم و این امر واقع نمی انس با این کتب این است که شیرینی اما الزمۀ

 هاآنشناخت معارف بلند  .1

 شاندستوراتعمل به  .2

 آثار عظیم این کتب در زندگی خود و دیگران مشاهدۀ .3

 برای دیگر دوستان و آشنایان هااین کتاببیان معارف بلند  .4

 

 مندانهطرح برای عالق ادامۀ

انس خود با  ،زیرهای توانید با طی کردن قدماده شد، بعد از اتمام این طرح میهمان طور که قبالً هم تذکر د

 قرآن و روایات را به کمال برسانید:

 معرفی شد. 5قرآن کریم با همان سبکی که در قدم  ماندۀهای باقیمطالعۀ بخش .1

 بیان شد: 6با همان روشی که در قدم  زیرکتب روایی  مطالعۀ .2

  علیه و آله لی اهلل صحدیث از نبی اکرم  214، دار الحدیث، قم. این کتاب شامل «االخبارشهاب»منتخب

 است. وسلّم

  السالمعلیهحدیث کوتاه از امام علی  644، دار الحدیث، قم. این کتاب مشتمل بر «غرر الحکم»منتخب 

 باشد.می

  حدیث است. 154، دارالحدیث، قم. این کتاب حاوی «خصال»منتخب 

  حدیث است. 254، دارالحدیث، قم. این کتاب مشتمل بر «محاسن»منتخب 

  حدیث است. 354، دارالحدیث، قم. این کتاب شامل «النوارمشکات ا»منتخب 

  حدیث است. 254، دارالحدیث، قم. این کتاب حاوی «ارشاد القلوب»منتخب 

 موضوع گوناگون که هم آیه و هم  444د مشتمل بر بیش از منتخب میزان الحکمه، در دو مجل

 است.« الحدیث دا»حدیث دارد. این کتاب نیز اثر  6152

 اهلل عالمه جوادی آملی، انتشارات اسراء، قم.الحیات، آیتمفاتیح 

 بیان شد. 1قدم  با همان روشی که درسجادیه  های باقیماندۀ صحیفۀمطالعۀ بخش .3



31 
 

ه، دعای کمیل، جامعه کبیره، الجنان نظیر دعای ابوحمزمطالعۀ ادعیه و زیارات معروف در مفاتیح .4

 اهلل، عاشورا و ... .امین

 و تدریس قرآن« قرآن تربیت مربی» دورۀشرکت در  .5

 آیات و روایاتکردن مقدار بیشتری از  حفظ .6

 تالش مضاعف در راستای گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه .1
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 کتاب در یک نگاه خالصۀ

طالب و  ،دیپلم( تحصیالت )با حداقلانس بیشتر اقشار مختلف جامعهاست در جهت ای برنامهاین کتاب، 

 .السالممعلیهدانشجویان با قرآن کریم و احادیث اهل بیت 
 

 ما نسبت به قرآن کریم پنج وظیفۀ

 ،: هرچه از قرآن براى شما آسان استا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِءوفَاقْرَ﴿ :قرآن دائمیانس و قرائت  .1

 .(24)مزّمل، ﴾بخوانید

 .(4)مزّمل، ﴾قرآن را با آرامش و صدای خوش تالوت کن :وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً﴿: خواندن قرآن زیبا .2

 هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی﴿ شان است تجلیل کرده:درون سینهقرآن کریم از کسانی که قرآن : حفظ قرآن .3

که به نهفته است کسانى  گر است که در سینۀیاتى روشن و روشناین قرآن، آ: صُدُورِ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ

 .(43)عنکبوت، ﴾عطا شده است آنان دانش

میزان )«ویرانه است انند خانۀاش نیست، مکه چیزی از قرآن در سینهکسی: »لی اهلل علیه و آله و سلّمصنبی اکرم 

 .(344، ص3الحکمۀ، ج

 آیات مهم قرآن.آیه + حفظ موضوعی  54دو روش حفظ قرآن در توان همه است: تالوت روزانه 

ظمت را به سوی تو فرستادیم که آیاتِهِ: کتابى باع لِیَدَّبَّرُوا مُبارَکٌ إِلَیْکَ أَنْزَلْناهُ کِتابٌ﴿: تدبر در قرآن .4

 .(23)صاد، ﴾خیر و برکت است تا همگان در آیات آن بیندیشندپر

: تَدْرُسُونَ کُنْتُمْ بِما وَ الْکِتابَ ونَتُعَلِّم کُنْتُمْ بِما رَبَّانِیِّینَ  کُونُوا﴿)ربّانی شدن(: عمل به دستورات قرآن .5

گرفتید، مردانى ید و معارف و احکام آن را فرا میداده کتاب آسمانى را به مردم یاد میاز آن روى ک

 .(13)آل عمران، ﴾الهى باشید
 

 السالممعلیهما نسبت به احادیث اهل بیت  سه وظیفۀ

که چهل هرکس »فرمودند:  السالمعلیهامام صادق حدیث و به کار بستن آن:  44حفظ دست کم  .4

، 1الکافی، ج)«حدیث از احادیث ما را حفظ کند، خدا در روز قیامت او را عالمی فقیه مبعوث می کند

 .(43ص
احادیث را حفظ کنید و به » :صلی اهلل علیه و آله و سلّمپیامبر اکرم بیان احادیث حفظ شده در محافل:  .5

ها زنگار هاست؛ قطعاً چنین است که دلصیقل دلدیدار هم بروید و حدیث بگویید، چراکه حدیث 

 .(41، ص1الکافی، ج)«گرفته، حدیث استو جالی دل زنگار زندطور که شمشیر زنگ میهمان ،یردگمی

اى را که خدا رحمت کند بنده»: السالمعلیهامام رضا در سراسر دنیا:  السالممعلیهنشر کلمات اهل بیت  .6

و آن را به مردم نیز بیاموزد، زیرا اگر مردم  رفتهگ علوم ما را فرا، به این نحو که امر ما را زنده بدارد

 .(114خبار، صاألمعانی)«شوندا گرایش پیدا کرده و پیرو ما مىبه م حتماً ،کوه سخن ما را دریابندزیبائى و شُ
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 اند:دارای جایگاهی ویژه حفظه اهلل و رهبری اهلل علیه رحمۀ ند که در فرمایش اماماکتاب 4 ،یدر میان تمام کتب حدیث

 .«العقول، اصول کافی و تحفصحیفه سجادیهبالغه، النهج»

رین دستور زندگی مادی و تبزرگ ،که بعد از قرآن البالغهنهجما مفتخریم که »: اهلل علیه رحمۀ امام خمینی .1

صحیفۀ ما مفتخریم که ...  ...از امام معصوم ماست ،معنوی و باالترین کتاب رهایی بخش بشر است ...

 .(5)وصیت نامه، ص«ستاز ما ... سجادیه

انس پیدا کنید ... اگر خداى  البالغهنهجکنم که شما عزیزان با توصیه می»: حفظه اهلل هبر فرزانه انقالبر .2

 .(1/3/11)«انس بگیرید سجّادیه صحیفۀقدم جلو رفتید، آن وقت با متعال توفیق داد و یک

و از بعضى  البالغهنهجو از  قرآنمعارف بلند اسالمى و قرآنى را از خود »: حفظه اهلل رهبر معظم انقالب .3

 .اخذ کنید. با این منابع، انس پیدا کنید اصول کافى، مانند روایات السالمعلیهم از روایات اهل بیت

این .. . . است به عبد اللَّه بن جندب السالمعلیه، که وصیت امام صادق العقولتحفروایتى است در 

 .(25/43/34)«توانید مراجعه کنیدیاد است و مىها زاز این قبیل نمونه ت، پر از حکمت است ...روای
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 روز 563 و در« نیم ساعت»روزانه با صرف 

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

 اجرا محتوا منبع زمان عنوان هاقدم

قدم 

 اول
 روخوانی قرآن

24 

 روز

 آموزش روخوانی)سیف(+

 قرآن کم عالمت+

 ترتیل منشاوی

 (حُصَری)یا پرهیزکار و یا 

 (+34کتاب استاد سیف)حاوی جزء

واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، 

 )یاسین(مُلک، انسان، یس

 استماع+ تالوت+

 بحثقرائت برای هم

 صفحه 2روزی 

قدم 

 دوم

خوانی روان

 قرآن

34 

 روز

 قرآن کم عالمت +

 ترتیل منشاوی

 (حُصَری)یا پرهیزکار و یا 

 انعام، یوسف، اسرا،

 مؤمنون، نور، فرقان

 استماع+ تالوت+

 بحثقرائت برای هم

 صفحه 2روزی 

قدم 

 سوم

زیباخوانی 

 قرآن

54 

 روز

 تالوت احسن)دولتی( +

 عالمت +قرآن کم

 ترتیل منشاوی

 (حُصَری)یا پرهیزکار و یا 

 )از ناس تا نبأ( +34جز 

واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، 

 )یاسین(مُلک، انسان، یس

 :روز 34روز یادگیری تجوید+  24

 استماع+ تالوت+

 بحثقرائت برای هم

 صفحه 2روزی 

قدم 

 چهارم

آشنایی با 

 ترجمه قرآن

54 

 روز

آموزش ترجمه و »جلد  3

محدّث، عالّمی، «)قرآنهیم مفا

 مؤسسه نور مبینناشر:  صفّار(

درس  41 در مجموعاین سه جلد، 

 دارد.

 روزانه یک درس را مطالعه

 و تمریناتش را حل کنید.

قدم 

 پنجم

 تفسیر مختصر

 قرآن گزیدۀ

125 

 روز

 پوراستاد بهرام، «تفسیر مبین»

 ناشر: آوای قرآن

مصحف ویژه طالب: ترجمه و 

صفوی،  شرح آیات، استاد

 ناشر: دفتر نشر معارف

 یوسف، حجرات، لقمان

 سوره های جزء سی)از ناس تا نبأ(

واقعه، الرحمان، جمعه، منافقون، 

 )یاسین(مُلک، انسان، یس

 حدید، حشر، ممتحنه، تغابن

 انعام.انفال، توبه، 

صفحه تطبیق ترجمه+  1روزی 

 حفظ آیات جالب توجه

قدم 

 ششم

کتب  گزیدۀ

 حدیثی

15 

 روز

 چند کتاب حدیثی: خالصۀ

 گزیده تحف العقول. 1

 )ناشر: دار الحدیث(

 گزیده اصول کافی. 2

 )ناشر: دفتر نشر معارف(

 114آفتاب حکمت: شرح . 3

 حکمت نهج البالغه

 )ناشر: نور الثقلین(

 313، 354این سه کتاب به ترتیب، 

 حدیث دارند. 114و 

حدیث را مطالعه  14روزانه حدودا 

 ادیث جالبکنید + حفظ اح

قدم 

 هفتم

 گزیدۀ

 صحیفۀ

 سجادیه

15 

 روز

 «سجادیه صحیفۀ»

 «حسین انصاریان»استاد  ترجمۀ

)در 24 -13 -15 -12 -1دعاهای 

 -34و23 -25 -24 -21 -سه روز(

 54 -43 -33 -35و33

روز مناجات  15دعا را در  15

 فرازهای جالب + حفظکنید

 روز 563 هاجمع قدم
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 رود.ی کردن آن ندارد، به قدم بعدی میتوانمند است و نیازی به طاگر شخصی در قدمی 

 ندارند. 4طالب حوزه نیازی به طی کردن قدم  ه عنوان مثال، عمومب

 .موفق باشید

 

  



35 
 

 فهرست منابع

 قرآن کریم .1

 ، نوبت چاپ: اول، زمخشرى، محمود بن عمر، دار صادر، بیروتالبالغهأساس .2

 ق 1441الحسن)طوسی(، تحقیق خرسان، دارالکتب االسالمیه، تهران، االحکام، محمد بن تهذیب .3

 ق 1446، قم، الشریف الرضی للنشردار، ، ابن بابویه، محمد بن علىاألعمالعمال و عقاباألثواب .4

 ش 1362، ، قم، تصحیح: غفارى، على اکبر، جامعه مدرسینالخصال، ابن بابویه، محمد بن على .5

، تصحیح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد، دارالکتب األسالمیۀ، د بن یعقوبکلینى، محم الکافی، .6

 ق1441تهران، 

 ش 1312حسن، ناصر خسرو، تهران،  بن فضل طبرسى تفسیرالقرآن، فى البیانمجمع .1

، مصحح: رسولى محالتى، ، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقىمرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسول .1

 ق 1444، ار الکتب اإلسالمیۀ، تهران، دسید هاشم

، مصحح: غفارى، على اکبر، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به األخبار، ابن بابویه، محمد بن علىمعانی .3

 ق 1443، ، قمجامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ق 1425مجمّع اللغۀ العربیۀ، مکتبۀ الشروق الدّولیۀ، مصر، المعجم الوسیط،  .14

 ش 1313الحکمۀ، محمدی ری شهری، محمد، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، قم، میزان .11

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران،  ،اهلل علیه رحمۀالهی حضرت امام خمینی  -سیاسی نامۀصیتو .12

 ش 1311

 علوم اسالمی نور، قم ایرایانهمرکز (، حفظه اهلل افزار حدیث والیت)فرمایشات مقام معظم رهبرینرم .13


