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 قرآن
 ((فَتَجَلَّی لَهُم سَبحاَنَُ فی کِتَاِبِِ مِن غَیر َأن یَکُونُوا رَأَوهُ بِمَا أَرَاهُم ِمن قُدرَِتِ))

وند متجّلی شده است ربای ایشان با قدرتش رد کتابش،)  خدا

 (741نهج البالهغ خطبه) .(که او را با چشم دننیبببدون آن 
                                                

 

ن   هک ظاره     است     است           اقره        زری     ظاره      باطنی     هم                                  حرف   قرآن   را   مدا

 فکر     و      نظر      اندر          او      گردد            ره   ی خ               زری          آن          با طن               یکی        بطن             دگر                     

 گم          جمله     خرداه              گردد          او        رد       هک                                     سوم             بطن        یکی            باطن             آن        زری   

ی           جز                               ندید            کس    خود          نبی      از        چهارم   بطن   ندید            بی               نظیر         بی           خدا

 جانش خفی است و  هک نقوشش ظاره                                     است         آدمی     شخص   چو     قرآن     ظاره

 مولوی
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نمی یابی که مهر  در گفتار پروردگار که قرآن است هیچ آیه .  #
پند و اندرز چه آن آیات که در آن  پروردگار در آن به نحوی ظاهر نباشد

است و چه تشویق و چه هدایت و راهنمایی به سوی خودش و چه آیات 
همه به نحوی با مهر و محبت و صفات جمال انذار و ترس و عذاب 

چگونه شما گاه  ،ظاهر آن عذاب و ظهور جالل باشدرابطه دارد ولو 
فرزندتان را تشویق می کنید گاه اندرز می دهید، گاه راهنمایی می 
نمایید، گاه برنامه زیستن برای آنها تدوین می نمایید، گاه هم ممکن است 
ً مجازات نمایید که در کنه همه  ایشان را از خطر بترسانید و یا احیانا

این هیچ آیه از قرآن را نمی یابید بنابر. نهفته است اینها عشق و محبت

 (757عبادت عاشقاَن ص)       .    که ظهور مهر پروردگار با بندگانش نباشد

ترین سماع است کالم دلنواز حق در لباس سماع حقیقی که دل انگیز .#
، قرآن است و آرامش جان او بهترین سماع عاشق. د استآیات قرآن مجی

 (091 صهمان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .دعا و مناجات با نماز و

تو  و تا. او عشق نیست رآن عشق نباشد به پیامتا تو را به فرستنده ق .  #
اعه محبوب با تو در ن قرآن  این یقین حاصل نگردد که الس  را در خواند

             .سخن است ادب حضور قرآن برایت حاصل نمی شود

 (795 ص همان)                        

قرآن برای خواندن و سپس تد بر و تفکر کردن و از آن پس به کار  .  #
خواهی، با این کتاب لعب کرده هر چه جز این از قرآن . بردن است

بخش  باشی، که گلزار عرفا، و تکیه گاه فقها، و مسندگاه قضات، و نوید
و معرفت خویش از این کتاب بهره و هر کس به مقدار نیاز . عباد است

                                .گیرد

 (731ص 1تحلی) 

ه دار ، خود را به آیات عرضدر همه جا، به ویژه در قرائت قرآن .  #

 (722ص 2تحلی)                                                                                                                                                                                              .که به راستی قرآن بهترین ترازوست

معارف قرآن چشیدنی است نه خواندنی، صحیح است که قرآن  .  #
معارف الهی است و هر کس هر نوری در جان دارد از گنجینه همه 
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نباشد، این انوار بر  برکت معارف آن است ولی تا تو را تزکیه در جان

 (65تجلی مقدماتی ص)                                               . قلب تو نتابد

اندک بودند، کمتر از صحابه قرب سلمان و ابوذر را  صحابه پیامبر .  #
، اگر آنچه در قلب سلمانست: مودفر (ص)پیامبر. داشتند در نزد پیامبر

شت، درباره این حدیث چه اندیشی؟ آیا این ابوذر می دانست او را می ک  
م جان ابوذر از رشک داللت بر رشک ابوذر بر سلمان دارد؟ که مسل  

تهی بود و او منزه از این آلودگی هاست، آیا در ایمان سلمان خللی بود، 
. «ا اهل البیتالسلمان من  »: فرمود نمی که اگر این چنین بود پیامبر

این، نظری باقی نمی ماند جز اینکه قبول نماییم میان این دو صحابه بنابر
تفاوت ایمان بدان اندازه بود که درک ایمان یکی بر دیگری تا بدان اندازه 

باری مراد از این بحث آنکه . مجهول بود که بسا رنگی از کفر داشت
که از کنار گل بوته ها و  و سرشار استمچون جویباری زالل قرآن ه

خزه ها و جلبک ها و درختان سر به فلک کشیده می گذرد و همه بر 
هر یک  ولی از این جویبا، کنار این مائده آسمانی رخت اقامت افکنده اند

 (51همان ص)                               .  نج خویش بهره ورندبه اندازه گ  

دستور . ه کار نکناو باید بگوید چکار بکن و چ  هلان الحکم اال   .  #

                     .  زندگانی همین بس

   (99شانداگشیه )            

قرآن را کتاب تشریع گویند؛ که نسخه بیمار و راهنمای راه و ره  .  #
چه را در کالم و سطور آن بینی در عالم تکوین  هر. گشای اسرار است

به تماشا بنشین؛ آنجا همه گفتار بود و اینجا همه کردار؛ عالم تکوین 
ا خواندی در وجود خویش باید ظهور قرآن است؛ از این رو آنچه که آنج

آفرینش تو از ارج به تماشا بنشینی؛ که مرادکار گیری و در عالم خه ب

      .همین است

 (8ص5تجلی )                         

 چیدن     گل      تو     رخ     از    چشم   مردم     دست     ِب                     ؟      چیست             باغ                تماشای              ز              ما                 مراد

آیتی ر آفرینش خود، آن فهرست آفرینش است و هر موجودی دقر .  #
است؛ پس هر آینه قرآن فهرست میلیون ها آیه خواهد بود و آن آیه ها در 
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آن  تعالی و آن نمودها از بودی دم زند، که نمودار اسم حق   آفرینش همه

                                                              (025همان ص)                                                                                                                              .هستی مطلق را با هستی هر موجود توانی دید

همان گونه که در نامه اشخاص از محتوای جمالت به عواطف  .#
می شویم، در مطالعه و  محب ت یا کینه او آشنا نویسنده، به علم او، و به

تفک ر قرآن، به صفات و افعال و اسماء حق و در نتیجه معرفت و شناخت 
او راه می بریم و چون این جویبار از سرچشمه فیض حضرت فی اض 

قرآن نردبان . است، جرعه ای از آن تو را با صفای مخزن آشنا می کند
                                                                                  .ر معرفت راه جویی بسم هللاو اگر خواهی به سپه آسمان است

 (711تجّلی آخر ص)              

 شد           ویپسته    ای   زنده      وجود       رد                                شد     رسته   کز خود  مرده   خنک آن  ای 

 مرده گشت و زندگی از او بجست                                نشست       مرده     با    هک     زنده   آن      وای

 آمیختی                         انبیاء           روان           با                                   بگریختی          حق       قرآن      رد            تو         چون

 کبریا                         پاک                 بحر              ماهیان                               انبیاء             حال اهی            قرآن           هست

نی      قفس     اندر        کاو   مرغ     اندانی است     از  رستن       نجویدمی                            است        زندا

                                                                                                                                                                                                                           (مولوی)
قرآن کافیست برای هر زنده دلی، روضه خلد برینی ! ای عزیز .  #

ها در آن است و سفره با بس میوه ها و سبزه زار و گلعذار است که
و دانی که این کتاب با . برکت گرسنگان و تشنگان معرفت می باشد

را ( بس)ناس خاتمه می یابد که کلمه ( س)بسم هللا شروع شده و با ( باء)
ق حق همین کتاب بس بود و این سازد و الحق که برای سالکان طریی م

                     .لغت نیز در زبان عرب به همین معنی به کار می رود

  (079همان ص)                                
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 دین    رهبر     تو     قرآن    بس  اول    و     آخر     قرآن    ز    هچ     با     آمد      و    سین                               یعنی    اندر     ره   
 
اگر به نظاره نشینی حضرت  کل  آیات قرآن را با دق ت در مفاهیم آن  .#

رب  األرباب با تمام صفات گرانقدرش بر تو متجل ی گردد و این است راه 
فَتََجل ی لَه م َسبحانَه  فی ِکتَاِبِه ِمن َغیر أَن » .شناخت او از طریق پیامش

با خداوند متجل ی شده است برای ایشان )«ا َرأَوه  ِبَما أََراه م ِمن ق دَرِتهیَک ون و
                                              .ببینند چشم با راقدرتش در کتابش بدون آن که او

 (. ( 741 نهج البالهغ خطبه)

است باید که تو  لذا وقتی این کتاب عظیم، آینه تجل ی محبوب ازلی برای  
                             . با وجود او هرگز احساس وحشت نکنی و بهترین مونس برای تو باشد

 (080همان ص)                               

جا هم جا آمدی و برایت روشن است که اینچون دانستی که از ک . #
ماندگار نیستی و سفری عظیم در پیش است، چه بهتر که نقشه و برنامه 

اشیم، و توشه آن منزل با خود بریم، و دست ای برای این سفر داشته ب
از آن ین فرموده و نسخه ای ی پروردگارت آن سفرنامه برایت تدوربوب

آن سفرنامه . را به دستت سپرده تا در هیچ مقام سرگردان و حیران نمانی
. قرآن است که برنامه را از ازل تا ابد، از آغاز تا انجام در آن یابی

را هیچ عمل و گفتار و نی ت جز به دستور آن  بکوش تا در این راه تو
                                             .نباشد، تا قدر آن بیش دانی و بهره ات از آن بیش باشد

 (09پیک مشتااقن ص)                               

و آن عالم طبیعت  هستیمدانی که ما، در پست ترین عوالم هستی  .  #
و ساحت کبریایی حق است و هیچ دسترسی به عالم ملکوت و جبروت 

برایمان نیست جز این که از آن ناحیه جذب و کششی آید، آن که در چاه 
لطف . شندکِ است، چاره اش از چاه نیست، جز آنان که باال هستند او را بِ 

حضرت پروردگار برای نجات تو بندی به عمق چاه فرستاده و فرموده 
ً و اع»   :چنگ بدان زن و باال بیا و ندا در داد که وا ِبَحبِل هللا َجِمیعا  تَِصم 

خواندن قرآن چنگ  ( (011آل عمران آهی) آویزیدبه ریسمان خداهمگی در )  «
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ا این کافی نیست باید با این حبل در آویخت و . به این حبل زدن است ام 

  (74همان ص)                             .باال آمد

ی درد است، انگناه درد است، بی دینی درد است، حیرت و سرگرد .  #
خواهی بر این درد ها . های جان ماستبی هدفی درد است، اینها درد

با اعتقاد به قرآن از . ها قرآن استارویی یابی، شفا بخش همه این دردد
گناه دوری میکنی، با پروردگار خویش آشنایی می یابی، از حیرت به 

برایت  یقین ره می بری، جانت از ظلمات به نور می آمیزد و زندگی را
جهت می دهد از بی هدفی رهایی می یابی، این ها همه عل ت های جان 

شفاء و  وَ رآن ما ه  الق   نَ مِ  ل  ِز  نَ و ن    » .ما بود که با نور قرآن بهبودی یابد
و نازل کردیم از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای ) « للمؤمنین رحمه  

                                                          (   (13اسراءآهی) گروندگان

     (22همان ص)                      

جانی که از معارف قرآن سرشار شد، جهان بینی دیگری دارد، در  .  #
چون هر پدیده ای در جهان از : حقیقت آن جان خود جهان است، چرا که

نظر قرآن آیت است، الجرم کل  جهان آیت، و چون آیت نشانه است، پس 

 (22صهمان )                                                                    .دگارش نمی یابدنمای پرورهمه چیز را جز آینه جمال 

چون حکمت در دل جای گرفت در نسایم آن صد الله و ریحان  .  #
و چون خواهی در اندرز و . گلزار معرفت نماید روید و جان حکیم را

حکیم چرا که گفتار . تبلیغ موف ق باشی باید قلبت از حکمت پر باشد
و چون حکمت گلزار . داردها سازگاری دلنشین است و با فطرت انسان 

حال . جان است هر سخن که از کام حکیم فرو افتد شمیم عطرآگین دارد
، ؟که دانستی حکمت را چه موهبت است گویی آن را از کجا آورم

حکمت را از حکیم گیرند و هیچ حکیم چون خداوند تعالی نبود که نامی 
آن را  قرآن نباشد کهاز او هم حکیم است و هیچ کتاب حکمتی چون 

 (25همان ص)           ( (2یونس آهی)  ِتلَک آیات  الکتاِب الَحک) :فرمود (کتاب حکیم)

 

بحار )  سر حکمت ترس از خداست) (َرأس  الِحکَمِه َمخافه هللا) .#

ا نشناسی چگونه از جالل او هراسان باشی؟ تو تا خدا ر    ( (11األنوار،ج

 او را چون شناسی اگر از قرآن بهره ات نباشد؟
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           بند    رب        رسن        آن      ِب         را       خویشتن                                         قرآنش                  است         محکم              رسنی

 (سنایی)

و چون در پیش این حکیم خواهی حکمت آموزی، بعد از طهارت چنگ 
به دامان خضوع زن، و با تواضع کتاب حق را بگشای تا نهال های 

              . حکمت در گلزار دلت یکی پس از دیگری بنشیند و سپس ثمر آورد

 (21همان ص)                                 

ا آبچ   .  # مده است تا انسان شود، ه آدمی چون به دنیا آید بشر است، ام 
هم او کرامت فرماید چه منحصراً رب،  دستور آدم شدن را خالقش باید به

قرآن و معل م این ادب سرا خاتم الن بیین، خدا کند   اوست و ادب سرای او

 (21همان ص)  .ما در این ادب سرا آن طور که می فرمایند خود را بپروریم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        اند بنهاده   خوان  داده،    رد  صال     ،  است    هگشاد   رد                        نیست      منع       لشنوا     فیض    خاَن     ضیافت     رب
َل الِکتا»  .  # به درستی ) «اِلِحینی الص  ِب َو ه َو یَتَول  إن  َولی  هللا  ال ذی نَز 

ولی و یاور من خداوندی است که فرو فرستاد کتاب را و هم اوست که 

صالحین اند که در مکتب قرآن ادب (  ( 791أنفال آهی) شایستگان را یاری کند

این جاست که علم و . آموزند و پرورده شوند تا الیق ولی  خود شوند
کنند و سپس با باران رحمت آلودگی ها بزدایند  معرفت آموزند و هدایت

و بدان که دست والیت از آستین ربوبی ت آن گاه به . و راه کمال بگشایند

 (32همان ص)                   .در آید که تو نیز عبد باشی

اندیشه کردن، نافه گشایی است، نافه را هر چه بیش لمس نمایی  .  #
ا  توان تمام قرآن. عطرش دماغ را بیش پرورد را به شبی ختم کرد، ام 

قرآن زمانی تو را نور دهد که شبی به تماشای آیه ای از آن نشینی و 
به تأنی قرآن خوان به تأنی ) « و رت ل القرآن ترتیالً »  :زین رو فرمود

                                                              ( ( 5مّزمل آهی) خواندنی

 «32همان ص)                

باب را خردمندان ر، کرده اند و اولواالَلپ  دار و تورا معنی، مغزل ب   .  #
گفته اند که دل ایشان از معرفت پر است و پوچ مغزان را خداوند این 
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ئ وَسه م ال َیرتد  إلَیِهم َطرفه م و »  :گونه توصیف می کند قِنعی ر  هِطعیَن م  م 
شتاب زدگان، سر در هوایان، که هرگز به خود )  « األفِئدَتهم هواء

بنگر تا تو به (    (45ارباهیم آهی) ننگرند، و دل های ایشان پوچ و خالی است

کدام دسته مانی، خردمندان، اهل اندیشه و تفک ر اند و زین رو جانشان پر 
.  می شود و تهی مغزان را چون تفکری نیست پوچ و خالی می مانند

قرآن بیش از هر جا توان یافت در آن جا بیاندیش تا  چون معارف را در
سنگین بار تر از همه باشی و بدان که در حدیث از معصومین رسیده 
است که قرآن را ظاهری است و باطنی تا هفت بطن که طبعاً این بطون 

 (33همان ص)                    .  در سایه اندیشه کشف شود

ر نعمت جان قرآن، خوان پ  عالم طبع، سفره کالبد شما و ! عزیزان .#
شماست؛ مبادا در معده تن که بس کم گ نج است از عالم طبع بس نعمت 
برگیری ولی معده جانت که عظمتی به پهنای فلک دارد تا به ابد گرسنه 

دنیای درون جان آدمی از دنیای بیرون بس عظیم تر است، این . ماند
به یقین تو از آن  .دنیای بیرون با همه نعماتش برای تو آفریده شده

ل در خور مهمان است و مهمان، عزیزتر از آن، بنگر که برتری چه ن ز  

ت چه با خود از این عالم بر خواهی داشت    (43همان ص)   ؟تو با این همه عز 

 رپورش    نیابی    را    جان   آن    جز   از                           خورش     را   آدم    نور   از   غیر     نیست 

 حر       آن        نی     بود     خر    خوراک        کاین                           ببر      دل     اندک    اندک    زین خورش اه     

 شوی         آکل           را       نور                اهی     لقمه                          شوی        اقبل        را        اصل        خوراک        ات    

 تنور        انن              سر      رب              رزیی    خاک                        نور     مأکول     از     بار          یک      گر خوری       

 (مولوی)

 خواهی انسان شوی؟ برنامه انسان سازی را در قرآن! ای عزیز .  #
خواهی از خمار صد شبه به در آیی؟ یک سحر از جام سقاهم رب هم  . یابی
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              .او باشی وصالجرعه ای از قرآن در کام جان ریز تا عمری سرمست 

 (44همان ص)

 آشام       ساقی      باده خوار   شراب                                       و جام     بی سارغ   می طلب    شرابی  

 ساقی     راست      او      رّبهم   سقاهم                                      باقی         وهج     جام        ز   خور       شرابی         

 مستی    وقت        رد     هدد    پاکی     را      تو                                     هستی    لوث      کز     بود    می   طهور آن       

 (شبستری )

همی دان که چون به مکتب قرآن نشستی معل م تو صاحب قرآن  .  #
است که معل می باالتر از او نیست و تو را منحصراً به این مکتب راه 

حمن»   .دادند و برای تعل م این مکتبت آفریدند خلق *القرآن عل م*الر 

 (45همان ص)                                                           « اإلنسان

#  . 

 منشین         مخلص    بندگان       جانب        جز                                     مگزین   کامل   عارافن   صحبت   جز 

 ده قرینزن   با    گشت    چو   غذا        شد زنده                                   ر ان   صحبت   از    نور   تیره  هیزم   شد
 

وقتی انسان این مطلب را دریافت که همنشینی با صاحب دلی، دلدارت 
کند بنگر که همنشینی با صاحب دل ها با تو چه کند؟ آن که با قرآن 
ه  نشیند با خدا نشیند و آن که سخن قرآن گوش دهد به گفتار خدا توج 

که ره اگر نبود قرآن جداً : بنده، گاه در این اندیشه فرو رفتم که. دارد

 (57همان ص)                   .دوست محال بود یابی کوی
 

 .برای خواندن قرآن نخست مجلس را از اصوات دیگر خالی نما .  #
جز صفحه قرآن نبینی و اگر شنوی جز صوت قرآن  نظر افکنیجایی که 

نشنوی، با ادب رو به قبله نشین، رحلی گزین، و چه بهتر که بر سر 
ده نهی و هیچ گاه قرآن را بر زمین که سجاده باشی و رحل قرآن بر سجا
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 ً با وضو باش و چون به استماع سخن ! جای گذر اقدام است منه، حتما
د و تو حق آمدی چه بهتر است که معط ر باشی و اگر دیگری خوانَ 

استماع می کنی خود را جای رسول نه آن گاه که از جبرئیل می شنود و 
عالم هستی در آن می  نائیِ اگر خود می خوانی خود را نائی پندار که 

 :گویبردمد و خود چوب خشکی بیش نیست و با نائی خود 

 مسیحایی          جان       تو          ساهل          صد             مرده         من                                دم        رد        نفسی   من   رد     ،  گر زندگی ام جویی
 (ارزمیحسین خو )

حال که در محضر حق تعالی این گونه نشستی خود را نفی و او را 
یا أی ها : و چون گوید! اثبات نمودی با تمام وجود بیاندیش تا با تو چه گوید

و چون ! بفرما آنچه می فرمایی! لبیک پروردگارم: ، بر گوالذ ین آمنوا
مرا از زمره  !ای پروردگار: امر او را بعد از این ندا خواندی، باز گوی

 : بر گوی. توبوا إلی هللا: چون فرمود. فرمانبردارانت قرار ده
باز آمدم ای خداوند غف ار بر سر کوی خود بازم دار که دیگر از این جا 

وا إلی هللا: چون فرمود. نروم ای مرجع مهربان از همه : باز گوی. ففر 
تیب در با این تر. به سوی تو می گریزم چه پناهگاهی جز تو ندارم

ت قرآن با پروردگارت مکالمه داری نه فقط مستمعی، مصاحبی که قرائَ 
او، دوست دارد تو را، و تو هم دوست داری او را، و بدان آن جا که در 
وحی واسطه در کار نبود، بدن رسول هللا به لرزه می افتاد، رنگ از 
چهره اش می پرید، گاهی خدیجه را می گفت او را با لحاف و گلیم 

پوشاند و نا بخردان زین روی او را مصروع می گفتند، تو نیز اگر از ب
قالً ادب و خضوع کامل معرفت او برخورداری گرت این حاالت نیست اَ 

         .باشد که ارزد، اگر در برابر سخن محبوب به جای گوش، جان دهی

 (52همان ص)      

   همی سپرم چون    هک    نیب   جان      و     کن    تبّسمی                       حرمس      خلوت     شمع   من    و      صبحی    همچو       تو 

 (حافظ)
               

   ( (5مزّمل آهی ) و قرآن را به آرامی بخوان)  « َو َرت ِِل الق رآَن تَرِتیالً » .  #

و چون بر آرامش خواندی در آن بیاندیش و از آن به سادگی مگذر، به 
نوای . آن جا که بحث توحید و اسماء و صفات او در سخن استویژه 
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جان بخش قرآن سمای عارفان است و طنین آن آرامش بخش جان 
دلدادگان، آهنگش چون بر آید جان ها به اهتزاز در آید، آیاتش فرمان 

 (55همان ص)                                                                                                                                                          .پرواز دهد و بر دل خواننده هزار راز گشاید

ندیشه نباشد بدان که قفلی از معاصی بر اگرت در قرآن تدب ر و ا .  #
باب دلت خورده، سعی کن قفل از دلت بر کنی و باب قلب بگشایی و با 

و این راز را خدا با تو در میان نهاده آن . معارف قرآن آن را سعه دهی
آیا در ) « أَفال یَتَدَب روَن الق رآن أم َعلَی ق ل وِبِهم أقفال ها»   :جا که فرموده

        (        (24محّمد آهی)     ی اندیشید یا بر دل های شما قفل زده شده استقرآن نم

قرآن راهی به سوی معارف  ه با خواندن سطحیِ کمپندار ! ای عزیز پس 
بر تو گشاده گردد که آنچه را بزرگان از گلزار قرآن بر گرفتند همه در 

در آیات به  بسا گویی که. سایه تدب ر و ژرف اندیشی در آن بوده است
موانع ، بنگر که کمبود هایت چیست؟ و تدب ر نشینم ولی چیزی در نیابم

 (51همان ص)                                                         کدام است؟

خدا با آنان که دوست دارد . وقتی دانستی که قرآن کالم خداست .  #
. سخن گوید، بنگر که تو دوست خدایی؟ تا اسرار کالم را بر تو گشاید

عرفی فرموده، خود را مند دوستانش را گویی این راز از کجا یابم؟ خداو
 :با این آیات بسنج

 (792بقره آهی)                                                « ِإن  هللَا ی ِحبُّ الم حِسنین» 

ابینِإن  هللَا ی ِحبُّ الت  »   (223بقره آهی)                       « و 

 (17آل عمران آهی)      «  ینق  ِإن  هللَا ی ِحبُّ المت  » 

 (759بقره آهی)    «  ابرینِإن  هللَا ی ِحبُّ الص  » 

 (759آل عمران آهی)     « لینِإن  هللَا ی ِحبُّ المتوک  » 

 (51همان ص)                                                                                                                                                                                               (721توِب آهی)     « ِإن  هللَا ی ِحبُّ المط ه رین» 

 ال یمس ه اال  المطه رون* فی کتاب المکنون*  لقرآن الکریم ن هأِ   » .  #

ا معانی و معارف پوشیده و      «  (19واقعه آهی) آن قرآنی است بس گرانقدر ام 

پنهان در آن، که منحصراً آن معارف نصیب پاکان است چرا که خداوند 
ایشان را دوست دارد و دوست با دوست اسرار را باز گو کند؛ و تطهیر 
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و باشد یکی نظافت بیرون یعنی کالبد و دیگر نظافت درون یعنی قلب، د
ا مشکل  پاکی بیرون بس آسان است با غسلی و وضویی میسر گردد ام 
پاک کردن قلب است، و خلوص و پاکی قلب آن گاه باشد که جز خدا در 

               .آن نباشد

 (12همان ص)    

حداقل آن ! ای عزیز. جز خدا هر آنچه در دل آید دل را ضایع سازد .  #
گاه که به نماز ایستادی و یا به قرائت قرآن مشغولی، در آن دم از هر 

                         .تعل ق و خیال بیرون آی و محرم دل شو، تا در حرمسرای او راه یابی

 (12همان ص)  

نست         کار       این     کهن ا   و                           بماند        یار        حرم     ر د     دل     محرم    شد     هک     ره کار        رد       ندا      بماند     ان

 (حافظ)

نگوی که عصری رود . قرآن کتابی الزم و کافی در هر زمان است .  #
و عصر دیگری آید و زمانه دگرگون شود و قانون دیگر خواهد؛ که 

نسان این عصر با اعصار گذشته از نظر فطرت ساکنان زمین انسانند و ا
 هیچ تغییری نکرده است، خداوند در قرآن مذهب فطرت را اراده کرده 

گفتار نیک، پندار : اگر چهار هزار سال پیش زرتشت می گفت. است
نیک و کردار نیک، آیا مردم امروز جز این را گویند؟ در کدام زمان 

ل عدالت مغضوب و ظلم محبوب بوده است؟  ابزار زندگی به همراه تحو 
تکنیک عوض شده است، قوای طبیعت کشف و به خدمت در آمده است 

ا فطرت و ذاتی ات انسان همان است فَأِقم َوجَهَک ِللد ین َحنیفاً ِفطَرَت » .ام 
روی آور به سوی دین حق که آن فطرت ) « هللا ال تی َفَطَر الن اَس َعلَیها

                                                                                              (11همان ص)                                                                         ((32روم آهی) ردم بدان استالهی است فطرتی که آفرینش م

َل الِکتاب َو ه َو یَتََول َی الصاِلحینإن  َوِلَی هللا  ال    ». .  #  « ذی نَز 
ت که نازل کرد کتاب را و هم او کار گذار به راستی ولی من همان اس)

خداوند متعال جایی با تجل ی عاِلم، و  ( (791أرعاف آهی) بندگان صالح است

جایی با تجل ی رحیم و این جا با تجل ی اسم هادی و ولی  ظاهر گردیده تا 
مبادا در پیچ و خم کوره راه های عالم طبیعت حیران و سر گردان 
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ارسال آثار تشریعی،  ر ارائه حسن خویش و چه دربنابر این چه د. بمانی

 (17همان ص) .او بود که خود را به تو نمود

 کجاست؟  گلزار   هک    داشت    خبر    هچ   بلبل   َن    ور                   نخست   ز    شد    نما  راه   چمن ز   خود    ، گل   بوی
ی که چون خواهند بنایی اخالق الهی یعنی هم رنگ قرآن شدن، دان .  #

مجل ل سازند نخست کل  بنا را بر صفحه کاغذ ترسیم نمایند و از آن پس 
قرآن صورت کتبی انسان کامل است و . بر روی زمینی هموار پیاده کنند

که هرگاه رفتار، گفتار و . انسان کامل در حقیقت قرآن گویا و زنده است
ان کامل و شایسته اخالق نوشتار کسی مطابق دستورات قرآن بود او انس

                         (71هدهد سبا ص)                            .است الهی
 

اگر ما در مطالعه آیات قرآن با تفک ر نظر افکنیم، از هر ! ای عزیز .  #
                .آیه آن جویباری از معرفت، سرزمین جان ما را بارور می نماید

                                                         (44ص همان)      

زنده دالنند که با یاد پروردگار خویش مأنوسند، سفره ! ای عزیز .  #
های دل را سحر می گشایند، گاه در سجود و گاه در رکوع، گه با راز و 
نیاز با خالق مشغول، و ساعاتی با تالوت قرآن، چون به آیاتی که در آن 

ای آن شاد و از خدا طلب هایشان به تمن  بهشت است رسند دلوصف 
رجوع به آن را دارند و چون به آیاتی رسند که در آن از خشم و غضب 
پروردگار و شکنجه های دردزای جهن م سخن است سیالب اشک فرو 

چون به وصف آیات جهان طبیعت . ریزند و به خدا از خشمش پناه برند
این زمزمه مواجه می گردند، در اندیشه فرو می روند و با خدای خویش 

پروردگارا تو این ها را به )  « َربَن ا ما َخلَقَت هذا باِطال»   :را دارند که

                 ( (797آل عمران آهی) باطل نیافریدی

 (717ص همان)                           
 

ادراک مفاهیم و معارف قرآن برای آلودگان به گناه امکان ندارد  .  #

 (711ص همان)        .درک معارف حجاب استچرا که گناه برای 
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 (سؤال از محضر استاد   ) 

 چگونه قرآن را خوب بخوانیم تا در وجودمان نفوذ و اثر کند؟ .   #

ز رهآهی کمی توقف کرده وروی مطلب بیندیشید:               جواب گام قرائت قرآن بعدا  .ردهن

 مناجات

 ،  راحت   رنجت     ، ای ای خرابیت آبادی   ،  شادی    ای غمت    !الهی .  #

ای راه معرفتت   ،  ای خارستان راهت گلستان  ،  ای زحمتت استراحت

کسی  ،  بی تو   ،  کسی داری است  ،  با تو بی کسی  ،  ای رنجت گنج    ، جان ستان

و شادی اه زاری است و زندگی ردد و دشواری   داری خواری است، 

هک از معّیت تو خبر نیست اگر دست ِب دامان کالمت زننند آانن را    . است

 (742ص 7تحلی )       .ندا و از سخنت بهره نبرند وه هک رد این جهان هچ رغیب


