
 

 

 دعای روز بیستم    

وَاغلِق عَنّي فيّمهِ ابّموا َ اّلنيّمرانِ وَ وَفّقنّمي فيّمهِ       اّللهمَ افتَح ّلي فيهِ ابوا َ اّلجِنانِ
 :ينَِِ في قُلوُ ِ اّلمومِنينّيا مُنزِلَ اّلسَك ّلِتِالوَةِ اّلقُرآنِ

درهای آتش دوزخ را  خداوندا در این روز درهای بهشت را به روی من بگشا و
 های آورنده وقار وسکینه بر دل دمرا توفیق تالوت قرآن عطا فرما، ای فروو ببند 

 .مؤمنین

 ترجمه منظوم دعا

 ای خدای آب و باد و خاك و خشت
 

 باز کان بار مان تاو اباواب بهشات       
 

 ز کاارم بگشااای باار رویاام کنااون   ا
 

 جمله درهای جنان خاوش سرشات   
 

 هساات امیاادم کااه اناادر ایاان جهااان
 

 زنشاات وارد جناات شااوم باای ساار  
 

 کاه وارد شاد در او   خوش به حال آن
 

 وای آن کآن جای را از کف بهشات  
 

 هم ببناد از مهار خاود بار روی مان     
 

 کاال درهااای جهاانم جااای زشاات   
 

 من نادانم در کجاا جاای مان اسات     
 

 بهر من باشاد چاه منازل سرنوشات     
 

 ده تااو تااوفیقم در ایاان ماااه منیاار   
 

 تا کنم از هر جهت من زرع و کشت 
 

 آیااااه قاااارآن بخااااوانم متصاااال 
 

 قرب او جویم شاوم دور از کنشات   
 

 ای فااارود آرناااده عظااام وقاااار    
 

 باار دل هاار مااومن نیکااو سرشاات   
 

 ثااوب اعظااام و سااکینه بااا وقااار    
 

 دساات قاادرت ریساامان او برشاات  
 

 شدن درهای بهشت باز :اولفقره 

 :  اّللهمَ افتَح ّلي فيهِ ابوا َ اّلجِنانِ
 .خداوندا در این روز درهای بهشت را به روی من بگشا

گونه نیست که ماا فقاط    این. آید دست نمیه ن کار و تالش بدوب یهی  اجر و پاداش
دور با خواستن بهشت از خداوند، بهشتی شویم و یاا فقاط باا دعاا بخاواهیم از جهانم       

گوناه دعاهاا    با ایان  .ولی شرط کافی و کامل نیست ؛یعنی اینها شرط الزم هست ؛شویم
کند که در این خواسته تالش کنیم و هر آنچاه موجاب و    خداوند توفیق به ما عنایت می

 .سبب بهشت و دوری از جهنم است، عمل کنیم



 
 
 
 

    / بیستمدعای روز  81  

ایان   ،بگشاای  گوییم خدایا درهای بهشت را بر روی من در اینجا منظور از اینکه می
پااك ساازد و    ،ایام  است که خداوند ما را از گناهانی که در طول عمر خویش انجام داده

حسنات و کارهای نیک ما را افزون سازد؛ چرا که تا انسان گنهکار باشد و از خیارات و  
هاای بهشات    درب  حسنات به دور باشد، بهشت بر او حرام خواهد بود و تنها هنگاامی 

خداوند باه ماا عنایات    خواهیم  و میشود که هی  گناهی بر او نباشد  روی او گشوده می
وارد  ،طوری در دنیا زندگی کنیم که بتوانیم در آخرت از هر دری کاه خواساتیم   فرماید

 . بهشت شویم
خداوند متعال در قرآن کریم به نیکوکاران وعده داده است که آنان را به بهشت برین 

و فاسقان دور افتاده از رحمت خدا نیز وعید آتش دوزخ منافقان  ،داخل کند و به کافران
 .و جایگاه ابدى جهنم داده شده است

پایاان آن   هااى باى   یا بهشت و نعمات : سرنوشت آدمى یکى از این دو جایگاه است
ضرورى است تا انادکى در   بنابراین ؛حد و حساب آن هاى بى است و یا دوزخ و عذاب
 .م از دوزخ ما را به سوى بهشت الهى رهنمون گرددشاید بی ؛باب بهشت و دوزخ بدانیم

 شدن یبهشتو عوامل موجبات 

 : توحید. 1

ِِّ»: فرمود امام صادق ّا اّللَّهُ ََمَنُ اّلْجَنَ ّلَ   4.«قَوْلُ ّلَا إِّلَهَ إِ

 : اهل بیت والیت. 2

ّلَّّما اّللَّّمهُ حِ   ... » :فرمود امام رضا ّصّْمنِي فَمَّمنْ دَخَّملَ    اّللَّهَ جَلَّ جَلَاّلُهُ ّيَقُولُ ّلَا إِّلَّمهَ إِ
ّلَا "فرماید  خداى سبحان مى 2:«...بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا.. حِّصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي 

ّا اّللَّهُ ّلَ از عذاب من ایمان گاردد باا حفاظ      ،دژ من است، هر کس داخل آن شود "إِّلَهَ إِ
 .از شرایط آنم [که امام شما هستم]شرایط آن و من 

 :حمان و عمل صالای. 3

وَمَن ّيَعْمَلْ مِّمنَ اّلّصَّماّلِحَاتَ مِّمن ذَكَّمرٍ أَوْ أُنّثَّمى وَهُّموَ مُّمؤْمِنٌ        »: فرماید  خداوند می
و هر کس از زن و مرد کار صالح و شایسته انجام دهد، اگار   0:«فَأُوّْلَئِکَ ّيَّدْخُلُونَ اّلْجَنََِ

 . روند همگی به بهشت می ،دنمن باشؤم

                                              
 .خصال صدوق.  
 .الحكم غرر. 1
 .17 : نساء. ۸
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کساانی کاه    4:«وا وَ عَمِلُوا اّلّصَاّلِحَاتِ كَانَتْ ّلَهُم جَنَاتُ اّلفِرْدَوسِ نُزُالًإنَ اّلَذِّينَ امَنُ»
 . های بهشت است اند، منزلشان باي ایمان آورده و کارهای شایسته کرده

 :نیکوكاری. 4

بهشات پااداش هار ماؤمن      2:«اّلجَنَُِ جَزَاءُ كُلِ مُّمؤمِنٍ مُحْسِّمنٍ  »: فرمود امام علی
 .نیکوکاری است

 : اطاعت از پروردگار. 5

  0.«اَّلجَنَُِّ جَزاءُ اّلمُطيعِ»: فرمود امام على

 :تقوی و پرهیزكاری. 6    

 :خوانیم در قرآن کریم می
برای پرهیزکاران حسن  1:«أِنَ ّلِلْمُتَقِينَ ّلَحُسْنَ مأ ٍ جَنَاتِ عَّدْنٍ مُفَتِحًَِ ّلَهُمْ اّلْأَبْوَا ُ»

های جاویادان بهشات اسات     ست، بازگشت آنها به بايمرجع و محل بازگشت نیکویی ا
 . که درهای آن به روی ایشان باز است

  :انفاق. 7

 :فرمود امام صادق
ّ أَوجبَ ّله اّلجنِّ» اإلنفاق مِن إقتار، و اّلبشرُ ّلجميع : َالثٌ مَن أتي اهلل بواحّدةٍ مِنهنَ

 ،هاا را انجاام دهاد   سه کار است که هار کاس یکای از آن   : «اّلعاّلم، و االنّصا ُ من نفسِهُ
 هرویی با هم کردن در تنگدستی و خوش انفاق: گرداند خداوند بهشت را بر او واجب می

 .داشتن عالم و انصاف

 :صبر. 8

 : فرماید خداوند می
 2:«بِرِّينَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَّدْخُلُواْ اّلْجَنََِ وَّلَمَا ّيَعْلَمِ اّللّهُ اّلَذِّينَ جَاهَّدُواْ مِنكُمْ وَّيَعْلَمَ اّلّصَا»

پندارید که به بهشت خواهید رفت و در حالی که هنوز خدا معلاوم نکارده کاه از     آیا می
 ورزند؟  کنند و چه کسانی صبر و پایداری می میان شما چه کسانی جهاد می

                                              
 .5۸  :كهف.  
 .51حدیث  ؛غررالحكم و دررالكلم. 1
 .3۷، ص 1؛ ج میزان الحكمه. ۸
 .73 :ص. 7
 .71 : آل عمران. 5
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 : فرماید می امام محمد باقر    
ّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَ» ّنْيا دَخَلَ اّلْجَنَّّمَِ اَّلْجَنَُِّ مَحْفُوفٌَِ بِاّلْمَكارِهِ وَ اّلّصَ  4:«ى اّلْمَكارِهِ فِى اّلّدُ

 ،نامالیمات و بردباری است؛ پس هر که در دنیا بر نامالیمات صبر کند ۀبهشت در احاط
 .رود به بهشت می

 نماز شب ، سالم، افشاء اطعام، گفتار نیکو. 9

 :فرمود رسول اکرم
بَاطِنِهَا، وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَّما؛ ّيَسّْمكُنُهَا مِّمنْ     ظَاهِرُهَا مِنْ  اّلْجَنَِِ غُرَفًا ّيُرَي  إنَ فِي»
بِاّللَيّْملِ وَاّلنَّماسُ     اّلسَّملَامَ، وَ صَّملَي    ؛ مَنْ أَطَا َ اّلْكَلَامَ، وَ أَطْعَمَ اّلطَعَامَ، وَ أَفْشَّمي  أُمَتِي
باطن و  هایی است که ظاهر آنها از باطن و داخل آنها و ها و غرفه قادر بهشت ات 2:«نِيَامم

گزینناد   کسانی از امت من در آن سکنا می .شود داخل آنها از بیرون و ظاهر آنها دیده می
  :که

نماز بخواند  .1 ؛سالم را ابراز و افشا کند .0 ؛اطعام کند .2 ؛گفتارش را نیکو سازد. 4
 .که مردم خوابند  هنگامی، در شب

 لق و خوی شایستهخ. 11

 :خوانیم در قرآن کریم می
 0:«اتُ عَّدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اّلْأَنْهَارَ خَاّلِّدِّينَ فِيهَّما وَ ذَّلِّمکَ جَّمزَاءُ مَّمنْ تَزَكَّمي     جَنَ»

ایان اسات    .هایی جاوید که زیر درختانش نهرها جاری است و در آن جاویدانند بهشت
 .خوی بوده است پاداش کسی که پاکیزه

 یمهمان نواز. 11

 .راهنمای بهشت است مانهمی 1:«دَّليلُ اّلجَنِّاَّلضَّيفُ »: فرمود پیامبر اکرم

 تسخاو. 12

بهشات، خاناه ساخاوتمندان     4:«سخياءَاأل ُاّلجنِّ دار»: فرمود رسول مکرم اسالم
 .است

                                              
 .۸، ح ۸۸، ص 1ج  ؛اصول كافى.  
 .3۷   ، ص سنگی  و از طبع 5۸  مجلس ؛ أمالی صدوق. 1
 .۸7 :طه. ۸
 . 17ـ  175، ص  ۸1ج  ؛بحاراالنوار .7
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 زهد. 13

ّنيا  »: فرمود امام على ارى در کا بهااى بهشات پرهیز   2:«ََمنُ اّلجَنِِّ اّلزُّهّدُ فّمي اّلّمّدُ
 .دنیاست

 هاى نفسانى  هشترس از خدا و مخالفت با خوا. 14

و اماا   0:«وَأَمَا مَنْ خَا َ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى اّلنَفْسَ عَنِ اّلْهَوَى فَإِنَ اّلْجَنََِ هِيَ اّلْمَّمأْوَى »
ها باازدارد، هماناا جایگااهش     که از پروردگار خویش بترسد و نفس خود را از هوس آن

 .بهشت است

 جهاد در راه خدا. 15

 :دنقل شده که فرمو از علی
ّلِيائِهِ»  جهااد دری اسات از    1:«اِنَ اّلْجَهَادَ بَا م مِنْ أَبْوَا ِ اّلْجَنََِ فَتَحَهُ اهللُ ّلِخَاصَِِ أوْ

 .گشاید درهای بهشت که خداوند آن را به روی بندگان خاص خود می

 شدن درهای جهنم بسته: فقره دوم

 :وَاغلِق عَنّي فيهِ ابوا َ اّلنيران
 .وزخ را به رویم ببندو درهای آتش جهنّم و د

 : فرماید می خداوند عزوجل در قرآن کریم  
دانند  آیا نمی 2:«رَسُوّلَهُ فَأَنَ ّلَهُ نَارَ جَهَنَمَ خَاّلِّدًا فِيهَا أَّلَمْ ّيَعْلَمُواْ أَنَهُ مَن ّيُحَادِدِ اّللّهَ وَ»

که هر کس با خداوند و رسولش دشمنی نمایاد، آتاش جهانم بارای اوسات کاه در آن       
 .دان خواهد ماندجاو

یابیم ما در این روز در اصل با این دعاا از خداوناد    با توجه به این آیه شریفه در می
اش  خواهیم ما را جزء کسانی قرار دهد که از دستورات ذات اقدسش و رسول گرامی می

چرا که پیروی از خداوند و رسولش برابر با رستگاری در دنیا و آخارت و   ؛پیروی کنیم
 . تش دوزخ استدوری از آ

                                              
 .1  ص ؛مع األخبارجا.  
 .7 1: بقره. 1
 .غررالحكم. ۸
 .1۸خطبه  ؛نهج البالغه. 7
 .77 :توبه. 5
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 :فرماید قرآن کریم می
باه   4:«وَإِنَ جَهَنَمَ ّلَمَوْعِّدُهُمْ أَجْمَعِينَ ّلَهَا سَبْعَُِ أَبْوَا ٍ ّلِكُلِ بَا ٍ مِنْهُمْ جُزْءم مَقْسُّمومم »

گاه همه آنان است، جهنم که دارای هفت در اسات و بارای هار     درستی که جهنم، وعده
 .ته استی از ایشان اختصاص یافئدری جز

همان دوزخی که هفت درب دارد و برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسایم  
اناد، از دری از   واسطه گناهاانی کاه مرتکاب شاده    ه اند، هر گروهی از اهل جهنم ب شده

سوره لقماان ایان هفات درب باه      21شوند که با توجه به آیه  درهای جهنم وارد آن می
که گناهان انواع و اقسام متعددی دارد، دوزخیان نیاز   گونه کثرت بیان است و همان دلیل

های متعدد تقسیم شده و هر گروهی از راهی مجازا وارد   برحسب انجام گناهان به گروه
همچنین در سوره مؤمن نیز به صورت کلی به درهای جهانم اشااره    .جهنم خواهند شد

 .نموده است
جَهَّمنَمَ خَاّلِّمّدِّينَ فِيهَّما فَبِّمئْسَ مَّثّْموَي      اُدخُلُّموا أبّْموا َ   » :خوانیم در این آیه شریفه می

  2.«اّلْمُتَكَبِرِّينَ

 شود های جهنم می بشدن در عواملی که باعث بسته

 نماز شب . 1

 :بر درب جهنم نوشته شده است: نقل شده که فرمود از رسول خدا
نَ»   :«ا حَرَامم عَلَي اّلْمُتَّصَّدِقِينَاَنَاحَرامم عَلي اّلْمُتَهَجِّدِّينَ وَاَنَاحَرَامم عَلي اّلّصَائِمِينَ وَاَ

 .دهندگان حرام هستم داران و صدقه من بر اهل نماز شب، روزه

 روزه. 2

روزه س ری اسات در برابار    0:«اّلّصَومُ جُنٌَِ مِنَ اّلنَارِ» :روایت شده از امام صادق
  .آتش دوزخ

 صدقه. 3

 : رمودروایت شده که حضرت ف در تفسیر نورالثقلین از رسول خدا
  1.«کند صدقات پنهانی را زیاد بدهید که خشم پروردگار را خاموش می»

                                              
 .77 ـ 7۸ :حجر.  
 .۸7 :مؤمن. 1
 .157، ص 37ج  ؛بحاراالنوار. ۸
 . 13، ص  ج  ؛نورالثقلین. 7
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 :و در روایت دیگر از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود
زیارا   ؛شبانه صدقه دهیاد  4:«تَّصَّدَقُوا بِاّللّيلِ فَإِنَ اّلّصَّدَقََِ بِاّللّيلِ تَطْفَئُ غَضَبَ اّلرَ ِ»

 .کند خاموش می صدقه در شب، خشم پروردگار بزرگ را

 توفیق تالوت قرآن کریم: فقره سوم

 :وَ وَفّقني فيهِ ّلِتِالوَةِ اّلقُرآنِ
 .مرا توفیق تالوت قرآن عطا فرما

 : فرماید می امام صادق
ّلْقُرَانُ عَهّدُاهللِ إِّلَي خَلقِهِ ّيَنْبِغِي ّلِلْمَرءِ اّلْمُسْلِمِ اَنْ ّيَنَُْرَ فِي عَهّْدِهِ وَ أنْ ّيَقْرَءَ فِي كُ» لِ اَ

قرآن عهدنامه الهی است باه ساوی خلقاش، شایساته اسات انساان        2:«ّيَوْمٍ خَمْسِينَ اّيًَِ
 .مسلمان به عهدنامه خدا نگاه کند و هر روز پنجاه آیه را بخواند

خواننده قرآن در برابر هر حرفی کاه آن را در  »: روایت شده که فرمود از پیامبر
حسنه و بادون طهاارت    22با حال طهارت  خواند، یکصد حسنه و در غیر نماز نماز می

 : همچنین آن حضرت فرمود. «ده حسنه دارد
أَضَاءَ ّلِأَهْلِ ... فَإِنَ اّلْبَيْتَ إِذَا كَّثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ اّلْقُرْآنِ... نَوّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ اّلْقُرْآنِ »

ان را روشان  یتا ها با تالوت قرآن، خانه  0:«ّدُنْيَاءُ نُجُومُ اّلسَمَاءِ ّلِأَهْلِ اّل اّلسَمَاءِ كَمَا تُضِي
زیارا هرگااه در خاناه بسایار تاالوِت قارآن شاود، آن خاناه باراى اهال آسامان             ؛کنید
 .درخشند گونه که ستارگان آسمان براى اهل زمین می همان ؛درخشد می
هار چیازی   : «ضانءٍ رَبيعم وَ رَبيعم اّلْقُرآنِ شَهْرِ رَمَ ّلِكُلِّ شَي»: فرمودند امام باقر  

 .بهاری دارد و بهار قرآن ما، ماه مبارك رمضان است
خواهیم به ما توفیق عنایت فرمایاد   حال ما نیز از خداوند در این روز می پس با این 

 .تا بتوانیم کالم نورانیش را تالوت کرده و به آن جامه عمل ب وشانیم

 آداب تالوت قرآن 

 پاكی و نظافت دهان. 1

ّبُوا أفواهَكُم بِاّلسِّواکِ؛ فإنّها طُرُقُ اّلقُّمرآنِ »:  قال رسول اهلل  يِ هاای   دهاان  1:«طَ
 . های شما راه قرآن است زیرا دهان ؛خود را پاکیزه نگه دارید

                                              
 .۸۸ ، ص 37ج  ؛بحاراالنوار.  
 .، كتاب فضل القران1ج  ؛اصول كافی. 1
 .همان. ۸
 . 1۸51خ  ؛كنزالعمال. 7
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زدن و هم پرهیز  یعنی هم مسواك؛ مراد از پاکی، پاکی ظاهری و باطنی است: توضیح
 . ...دروي و  ،از گناهان زبانی مانند غیبت

 ذهاستعا. 2

![ ای پیاامبر ] 4:« فَإِذَا قَرَأْتَ اّلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاّللّهِ مِّمنَ اّلشَّميْطَانِ اّلّمرَجِيمِ   »: قال تعالی
 . هنگام قرائت قرآن از وسوسه شیطان به خداوند پناه ببر

 ترتیل. 3

 . شمرده بخوان قرآن را شمرده 2:«وَ رَتِّلِ اّلْقُرآنَ تَرْتيالً»: قال تعالی

 تدبر. 4

آیاا باه آیاات قارآن      0:«أَفَلَا ّيَتَّدَبَرُونَ اّلْقُّمرْآنَ أَمْ عَلَّمى قُلُّمو ٍ أَقْفَاّلُهَّما    »: ل تعالیقا
 ها نهاده شده است؟  هایشان قفل بر دل[ مگر]اندیشند؟ یا  نمی

 خشوع. 5

نوبت آن نرسیده  آیا 1:« أَّلَمْ ّيَأْنِ ّلِلَذِّينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ّلِذِكْرِ اّللَهِ»: قال تعالی
 هایشان به یاد خدا خاشع گردد؟  که گرویدگان دل

 صدای خوش. 6

ّنُوا اّلقُرآنَ بِأصواتِكُم»: قال رسول اهلل  . قرآن را با صدای خوش بخوانید 2:«حَسِ
ّقْنِى فِيهِ ّلِقِرَا» :خوانیممی دوم روز دعای از فرازی در فِ  دعاای  در و« آّيَاتِکَ ئتِوَ وَ
ّقْنِى فِيهِ ّلِتِالوَ»: وانیمخمی بیستم روز فِ  .«اّلْقُرْآنِ توَ وَ

تادبر  قرائات  باه  هم و شده توجه قرآن روخوانی و قرائت به هم عبارت، دو این در
 دنبالاه  معنای به که است« تالی و تلو» از اصل در تالوت واژه زیرا ؛عمل با مأتو و آمیز
 چنین که است روشن .اشدبمی فاصله و درنگ هرگونه بدون و تنگاتنگ پیروی و روی

 از حقیقات  در قارآن  با انس .آیدنمی دست به قرآن با حقیقی انس پرتو در جز توفیقی
  :از عبارتند که شده تشکیل پایه سه

                                              
 . 3۷: نحل.  
 . 7: مزمل. 1
 . 17: محمد. ۸
 . 7 : حدید. 7
 . 1۸75كنزل العمال، ح .  5
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  ؛قرآن آیات خواندن .4
 ؛قرآن شناخت و تدبر .2

 تحلیال  و تجزیاه  یک در باقر امام اساس همین بر .قرآن دستورهای به عمل .0
 :ندفرمود کوتاه
  :اندگروه سه بر خوانانقرآن»
 پادشااهان  قرآن، قرائت با و دهند قرار خود مادی کسب سرمایه را قرآن خواندن .4

 .کنند نماییبزرگ مردم برابر در و بدوشند را
 و مرزهاا  و حادود  ولای  ؛کنناد  رعایت آن ]تجوید و [حروف قرآن، خواندن در .2
 کاه [ اسات  نگهدارناده  آب جاام  همانناد  آنها رایب قرآن .سازند تباه را قرآن هایبرنامه
 سواره مانند را ظرف آن سیرابی هنگام و برندمی بهره آن از سودجویی و تشنگی هنگام

نمای  نجاات  و شوندنمی مندبهره ازقرآن هرگز دسته دو این] [افکنندمی سرش پشت به
 ] .یابند
 و نهناد مای   دردمندشاان  لد بر را قرآن داروی و خوانندمی قرآن که هاییانسان .0
 پایاان  باه  روزه باا  را روزشاان  و کنناد  داریزناده شب قرآن ]در تدبر و خواندن[ برای

 از قرآن دلیل به و نمایند اقامه آن، اساس بر را نمازشان هایجایگاه و نمازشان و رسانند
 ،گاروه  این وجود برکت به قادر و عزیز خداوند .کنند دوری عبادت برای خواب، بستر
 و فرساتد می باران آسمان از و نمایدمی جلوگیری دشمنان شر از ،سازدمی دور را بالها
 احمار  کبریات  از گروهی چنین خوانان،قرآن میان در خدا به سوگند :فرمودند پایان در

 .«ترندکمیاب

 در کاه  خواناد یما  دعایی کرد،می تالوت آخر تا را قرآن که هنگامی سجاد امام
 یااری  قارآن  آیاات  تاالوت  بارای  را ما چون خدایا» است آمده چنین دعا آن از فرازی

 هاای عباارت  شایوایی  و زیباایی  به را ما هایزبان ]شیوایی عدم و [دشواری و فرمودی
 ،هسات  کاه  گوناه آن را قارآن  حق تا بده قرار ایگونه به را ما پس ؛نمودی آسان قرآن

 .«کنیم رعایت

ّ تِالَوَتِهِ» هبقر 424 آیه تفسیر در اکرم رسول  ؛«ّيَتْلُونَهُ حَقَ
ّبَاعِهِ» :فرمودند  ّ اتِ ّبِعُونَهُ حَقَ می پیروی قرآن از است، پیروی سزاوار که گونهآن 4:«ّيَتَ
  .کنند

                                              
 .   ، ص  ج  ؛درالمنثور.  
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 بسایارند  چاه  4:«رُ َّ تالِ اّلقُّمّمّمّمرآنِ وَاّلقُّمّمّمرآنُ ّيَلعَنُّمّمّمهُ   » :فرمودند دیگر سوی از
 .کندمی نتلع را آنها قرآن که قرآن کنندگانتالوت

 معصوم امامان و پیامبر از خصوص، این در دیگر گفتار هاده و گفتار این
 و تادبر  و توجاه  باا  آمیختاه  کاه  است این به قرآن تالوت ارزش که است آن از حاکی
برناماه  چنین به قرآن با حقیقی انس و تحقق و باشد قرآن دستورهای به عمل بر تصمیم

 از هماه  علای  حضارت  خوارخون دشمنان نهروانی، خوار  اال و ؛دارد بستگی ای

 علای  حضرت رو این از ؛دانستندمی را قافش فقط قرآن، از ولی ؛بودند قرآن قاریان
 .جنگیدند او با و خوانده کافر بود، توحید سراپا که را

 الفات  و اناس  بسایار  قارآن  باا  خادا  اولیای و معصوم امامان ،اکرم پیامبر
 قارآن  آیاات  ظااهر  قرائت به تنها بردند،می بهره آن باطن و اهرظ فیوضات از و داشتند
 باا  و شامرده  و تاانی  باا  را آیات و نمودندمی تدبر آن آیات در بلکه ؛کردندنمی بسنده
 باه  خواندناد؛ مای  آن به عمل بر تصمیم و آن معانی به توجه با و جذاب و زیبا صدای

 رضا حضرت است، آمده ؛«اّلَذِّينَ آمَنُواْ ّيَا أَّيُهَا» جمله بار صدها قرآن در مثال طور
مای  درناگ بای  خواناد، می را آن دو رسیمی آیه این به قرآن آیات تالوت هنگام هرگاه
  :گفت
 «.لبیک اللهم لبیک»

مای  را قرآن آیات تدبر، و توجه با معصوم امامان که است آن بیانگر مطلب این
 .نمایند عمل خدا رهایدستو به گرفتندمی تصمیم دم همان و خواندند

 فضیلت، آثار و فواید تالوت قرآن کریم

 فضاایل،  ،معصوم پیشوایان گهربار کلمات در کریم قرآن تالوت و قرائت براى
 و روح پرورش و رشد موجب که است شده بیان فراوانى آخرتى و دنیایى فواید و آثار
 از قارآن  قرائات  و وتتاال  کاه  گردیده باعث آثار و فضایل همین .شودمى آدمى روان

 :کنیممى اشاره آثار و فضایل این از برخى به اکنون .باشد برخوردار بسیارى اهمیت

 ایمان، توكّل به خداوند شدن زیاد. 1

 ،شاود  هایشاان ترساان مای    قرآن کریم در وصف مؤمنان راستین که باا ناام خادا دل   
 :فرماید می

                                              
 .35، ص ۷ج  ؛میزان الحكمه.  
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که آیات او  هنگامی 4:«اِّيماناً وَ علي رَبِهمْ ّيَتَوَكَلوُنَ وَ اِذا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آّياته  َادَتْهُمْ»
 .گردد و تنها بر پروردگارشان توکّل دارند می ایمانشان افزوده ،شود بر آنها خوانده می

ماى  دسات  باه  خوانادن قرآن با ایمان رشد و بارورى»: فرمودند على امیرمؤمنان
 2«.آید

 فروتنی در مقابل خداوند تواضع و. 2

 هنگاامی  0:«اِذا ّيُتْلي عَلَيْهِمْ ّيَخِرُونَ ّلِلْاَذْقانِ سُجَّداً» راستین مؤمنان فرمایدمی داوندخ
 .کنند افتندو سجده می شود به خاك می که آیات الهی بر آنها خوانده می

 ،به کار بردن این تعبیر باه جاای یساجدون    .افتند اختیار به زمین می یعنی بی ؛ّيخرّون
طیفی دارد و آن اینکه آگاهان بیادار دل باه هنگاام شانیدن آیاات قارآن،       اشاره به نکته ل

اختیاار باه ساجده افتااده و دل و      شوند که بی سخنان الهی می ۀچنان مجذوب و شیفت آن
  1.دهند جان را در راه آن از دست می

 گفتگو با پروردگار. 3

ه سخن خدا باا  گفتن خداوند با انسان است و اگر انسانی بخواهد بداند ک قرآن سخن
 .باید به آن مراجعه کند و آن را بخواند ؟او چیست

 :قال رسول اهلل
هرگاه یکی از شما دوسات داشاته    2:«اِذا اَحَبَ اَحّدُكُم اَن ّيُحُّدِثَ رَبَهُ فَلْيَقَرأ اّلقُرآنَ»

 .سخن بگوید، قرآن بخواند او باشد که خداوند با

 دارنده از معاصی باز. 4

 :فرمایند خطاب به فرزند برگوارشان می اسالم رسول گرامی
ال تَغْفُل عَنْ قِرائِِ اّلقرآنِ؛ فان اّلقرآن ّيُحييِ اّلقَلبَ، وَ ّيَنْهي عَنِ اّلفحشاءِ اّلمُنكِّمرَ وَ  »
را از فحشا   از خواندن قرآن غافل مباش؛ چرا که قرآن دل را زنده کرده و آدمی 2:«اّلَبغيِ

 .اردد و منکرات و ظلم و ستم و گناه باز می

                                              
 .1: انفال.  
 .1   ص ؛غررالحكم و دررالكلم. 1
 .5۸ : اسراء. ۸
 .شریفه به نقل از المفردات ةذیل آی ؛تفسیر نمونه. 7
 .115۸ة شمار ؛كنزالعّمال. 5
 .75۸1ة شمار ؛همان . 7
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شادن باه وسایله آن اسات کاه انساان را از        مراد از قرائت قرآن؛ فهمیدن و هادایت 
 .معصیت خداوند باز دارد واال معنای حقیقی قرائت قرآن لحاظ و رعایت نشده است

بااز   [از گناهاان ]که قرآن تو را  تا زمانی. کند خوانی که قرآن لعنتش می ای بسا قرآن
 4.ای آن را نخوانده ،[در حقیقت]تو را باز نداشت  دارد، قرآن بخوان؛ زیرا اگر می

 مندی از حکمت بهره. 5

 :فرمایند می رسول خدا 
 2.«قرآن بخواند، در کودکای باه او حکمات داده شده است ،هر کس پیش از بلوي»

 شدن شیاطین حضور مالئکه در خانه و دور. 6

 :فرمایند میامیر المؤمنین
ّلقرآن وَ ّيُذكَر اهلل عزّوجل فيه تكّثُر بَركته وَ تَحْضرُهُ اّلمَالئكِِ اّلبيتُ اّلذي ّيُقرأ فِيهِ ا»

ای  خانه 0:«يئي اّلكواكب ّلِاَهلِ االَركضو تَهْجُرهُ اّلشياطين و ّيضيئي الهل اّلسماء كما ت
گاردد   برکت در آن زیاد می ،که در آن قرآن خوانده شود و اهل آن به یاد خداوند باشند

این  .شوند یابند و شیاطین در آن خانه نبوده و مطرود می می و فرشتگان، در آنجا حضور
ستارگان درخشان، اهل زماین  که گونه  بخش اهل آسمان خواهد بود، همان منزل روشنی
 .بخشند را روشنی می

 امنیت از بالیای دنیوی و اخروی. 7

 :فرمایناد  در اهمیت و ارزشمندی قاریان و عامالن به دستورات قرآن می امام باقر
به واسطه ایشاان وساایل هادایت فاراهم      .ایشان بالیا را دفع فرماید واسطۀخداوند به »

 1.«به یُمن وجود آنان باران رحمت خود را نازل فرماید .نماید

 :فرمایند می رسول خدا
عليک بقرائِِ اّلقرآن، فإنَ قِراءتَهُ كَفّارةٌ ّللِّمذُنو ِ وَ سَّمترٌ فّمي اّلنّمارِ وَ أمّمانٌ مِّمنَ       »

ای  معاصای باوده و پارده    ۀبر تو باد به قرائت قرآن؛ زیرا که خواندن آن کفّاار  2:«اّلعذا ِ
 .است در برابر آتش و موجب ایمنی از عذاب

                                              
 .7۷۸۸، ص5 ج ؛میزان الحكمه.  
 .۸ 1۸؛ ص همان. 1
 .5 3، ص1 ج ؛اصول كافی. ۸
 .71۸ ص ؛همان. 7
 .۸  ، ص31 ج ؛بحاراالنوار. 5
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خداوند قلبی که درآن  4:«ال ّيُعَذِ ُ اهلل قَلْباً وَعي اّلقرآن» :فرمایند می پیامبر اکرم

 .ندک قرآن جای دارد را عذاب نمی

 مندى  سعادت. 8

 روز در نجات و شهدا مرگ و مندانسعادت زندگى اگر»: فرمایدمى کرما پیامبر

 و شادید  حارارتِ  روز در ساایبان  و ظلمت روز در نور و هراس روز در امنیت و جزا

 پس ؛خواهىمى را اعمال سبکى روز در سنگینى و ارزش و عطش روز در شدنسیراب

 برترى عامل و شیطان از حافظ و رحمان خداى یادآور قرآن که چرا ؛کن قرائت را قرآن

 2«.است اعمال ترازوى در

 استجابت دعا . 9

 :روایت شده که فرمودند از رسول خدا

هاایش در   مؤماان را از بااازگویی خواساته    ۀاگار اشتغال باه تالوت قاارآن، بااند  »

پیشگاه خداوند باز دارد، خدای سبحان بدون درخواست، بهترین ثاواب شااکران را باه    

 0.«کند میا ای عط هچنین بند

 [تا خیر  کماى  باا  یاا  بالفاصاله ]بخواند قرآن کس هر»: فرمود مجتبى حسن امام

 1«.شدخواهد مستجاب دعایش

 نورانیت و افزودن خیر و بركت خانه . 11

 همچون را آنها و کنید نورانى قرآن تالوت با را هایتانخانه»: فرمود پیامبراکرم

 انجام کلیسا و کنیسه در تنها کرده، تعطیل هاخانه در را تعباد و نماز که[ نصارا و یهود

 خیر شود، خوانده قرآن زیاد اىخانه در که هنگامى .نکنید تبدیل گورستان به ]دهندمى

 کاه  گوناه هماان  و برد خواهند لذت آن از هامدت خانه اهل و یابد فزونى آن برکت و

 2«.درخشدمى آسمانیان براى یزن ]خانه این [درخشند،مى زمینیان براى ستارگان
                                              

 .7 ،ص  ج ؛امالی شیخ طوسی.  
 .۸7  ، ص۷  ج ؛میزان الحكمه. 1
 .5 ؛ ج جامع احادیث الشیعه. ۸
 .157  ، ص۷3  ج ؛النواربحارا. 7
 .155 ص ؛همان. 5
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 افزایش مدّت بینایى . 11

 از بخواناد،  ]آیاات  بار  نگریساتن  باا [رو از را قارآن  هرکس»: فرمود صادق امام
 4«.برد خواهد لذت طوالنى مدت براى اش بینایى

 شدن قرآن با گوشت و خون قارى  آمیخته. 12

باا   ،خواناد  مای [ضور قلببا توّجه و ح]کسی که قرآن را» :فرمایند می امام صادق
 2.گردد می در روز قیامت مانع عذاب او  عجین شده و قرآن گوشت خونش

 صفاى دل . 13

 زنگ آهن که چنانهم ،گیرندمى زنگار هادل این شک بدون»: فرمود پیامبراکرم
 0«.قرآن قرائت :فرمود چیست؟ به آن صیقل :شد عرض .زندمى

 بهترین عبادت . 14

 1«.است قرآن تالوت من، امتِ عبادتِ بهترین» :فرمود پیامبر

 همنشین تنهایی  .15

 :فرمایند می امیرالمؤمنین
هر که به تالوت قارآن اناس    2:«مَنْ انس بِتِالوَةِ اّلقرآنِ ّلَمْ تُوحِشهُ مُفارِقَِ االِخوانِ»

 . اندازد بگیرد، جدایی از دوستان، او را به وحشت نمی
 و بیاابیم  را حق راه تدبّر این در و نماید تدبّر و تفکر دایجا ما در باید قرآن، تالوت

 .نماییم عمل آن دستورات به کامل ایمان با بعد
 به کردننگاه برای اما ؛رسید نخواهد ما به چیز هی  م،کنی نگاه مغازه ویترین به وقتی

 ماا  زنادگی  برناماه  قرآن اینکه با .است شده داده قرار پاداش و اجر ،قرآن آیات و خط
 نگاه به حتی خداوند ولی ؛باشیم رسیده قرآن نزول هدف به تا شود عمل باید و هست

 قرائات،  کماال  مراتاب  پیماودن  که است توجه شایان .دهدمی پاداش هم برنامه این بر

                                              
 .151 ص همان؛.  
 .17 ص ؛ثواب االعمال. 1
 .575  ، ص   ج ؛كنز العمال ؛متقى هندىو  1۸۸ ص ؛الدعوات ؛الدین راوندى قطب. ۸
 .7۷   ، ص7  ج ؛الشیعه وسائل. 7
 . همان. 5
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 دریافت و الهى رضاى و ثواب کمال مستوجب عمل، و تدبّر مرحله به رسیدن همچون
 .شودمى بهتر و بیشتر خیرات

 ؟فهمیمنمی آن از چیزی اینکه با ،خوانیممی قرآن ما چرا

 هر اشنوه .خواندمی قرآن و نشستمی آش زخانه میز پشت یپدربزرگ صبح هرروز
  .کناد  تقلیاد  او از بتواناد  فقاط  کارد مای  ساعی  و نشسات مای  او مانناد  باار 
 ماا ا ؛بخاوانم  قرآن شما مانند کنممی سعی دفعه هر من پدربزرگ :پرسید اشنوه روز یه
 خواندن .بندممی را کتاب و کنممی فراموش زود ،نفهمم که را چیزی و فهممنمی را آن

  دارد؟ ایفایده چه قرآن
 را زغاال  سابد  ایان  :داد پاسخ و گذاشت بخاری داخل را زغالی آرامی به پدربزرگ

 نم اینکه از قبل اما :گفت بچه پسر .بیاور آب سبد یک من برای رودخانه از برو و بگیر
 :گفت و خندید پدربزرگ ؟!ریزدمی بیرون سبد هایسوراخ از آب تمام ،برگردم خانه به
 باه  سابد  باا  را او و کنی حرکت ترسریع کمی بعد دفعه بود خواهی مجبور تو وقت آن

  .بکند را خود سعی تا فرستاد رودخانه
 خاالی  سابد  ،برگردد خانه به او اینکه از قبل اما ؛دوید سریع و کرد آب را سبد پسر

 سابد  یک در آب کردنحمل که گفت پدربزرگش به ،زدمی نفسنفس که حالی در .بود
 .بردارد سطل یک عوض در که رفت و بود ممکن غیر

 به فقط تو خواهم،می آب سبد یک من خواهم،نمی آب سطل یک من :گفت پیرمرد
 تماشاا  را پسار  رهدوباا  تالش تا شد خار  در از او و نکردی را خود سعی کافی اندازه
 .کند

 پادربزرگش  باه  خواسات  اماا  ؛است ممکن غیر کار این که دانستمی پسر بار این
 در آبی ،گردد باز خانه به اینکه از قبل باز ،بدود ترسریع بتواند او هم اگر که دهد نشان
 .داشت نخواهد وجود سبد

 پادربزرگش  به که وقتی اما ؛دوید سخت و برد فرو رودخانه در را سبد دوباره پسر
 پیرمرد. ستا هفایدبی پدربزرگ، !بین :گفت زناننفسنفس. بود خالی دوباره سبد ،رسید
 و کارد  نگااه  سابد  باه  پسر .کن نگاه سبد به ست؟ا هفاید بی کنیمی فکر هم باز: گفت
 سابد  یک به حاال کثیف و کهنه زغال سبد بود، کرده فرق سبد که فهمید بار اولین برای
 .آن بیرون و داخل بود؛ شده تبدیل تمیز

 را چیازی  اسات  ممکان  تاو . خاوانی می قرآن تو که وقتی افتدمی اتفاقی چه پسرم،
 و بااطن  کارد؛  خاواهی  تغییار  تو ،خوانیمی را آن وقتی اما ؛نس اری خاطر به یا نفهمی
  .ما زندگی در است اهلل کار این و تو ظاهر
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 بخشی خدا آرامش: فقره چهارم

 :ّلسَكينَِِ في قُلوُ ِ اّلمومِنينّيا مُنزِلَ ا
 . مؤمنین های آورنده وقار وسکینه بر دل دای فرو

های مؤمنین را به خاود نسابت داده و    خداوند متعال ایجاد آرامش و سکینه در قلب
 :فرماید می
ّيِمَّمانِهِم وَ ّلِلَّمهِ   هُوَ اّلَذِي أَنْزَلَ اّلسَكِينََِ فِي قُلو ِ اّلْمُؤمِنِينَ ّلِيَزْدَادُوا إِّيِمَانّماً مَّمعَ إِ  » 

او خدایی است کاه آراماش را باه     4:«جُنُودُ اّلسَمَوَاتِ وَ اّلْأركِ وَ كَانَ اهللُ عَلِيماً حَكِيماً
لشکریان آسامان و زماین بارای     .تر شود دهد تا ایمان ایشان محکم های مؤمنین می قلب

 .خداست و او دانا و حکیم است

 نگاه قرآنهای رسیدن به آرامش روانی از  راه 

 ایمان به خداوند متعال. 1

زیرا کسی کاه ایماان    ؛ترین اثرات ایمان، آرامش و اطمینان خاطر است یکی از بزرگ
 :ترسد به خدای متعال دارد، هرگز جز از خدا از کس دیگری نمی

  2.«الّيَخْشَوْنَ اَحَّداً اِالَ اهللَ»
 :گذارد ر نمیها و سرزنش این و آن در اراده آهنینش اث و هرگز مالمت

  0.«وَ ّلَاّيَخَافُونَ ّلَوْمََِ ّلَائِمٍ»
بساتگی   شوند و به آنچه دارناد، دل  اند، غمگین نمی آنچه از دست داده ایو هرگز بر

گذشته و آینده  دلیلشود که آرامش روحی آنها به  شدید ندارند و این دو اصل سبب می
و اندوهی باه خاود راه   شوند  سست نمی ،متزلزل نشود و هرگز در برابر حوادث سخت

دائماً را بینند، دست لطف و حمایت خدا  دهند و همواره خود را از دشمنان برتر می نمی
 .ندنک کنند و یاری فرشتگان را در وجود خود لمس می بر سر خویش احساس می

 متعال  وندذكر و یاد خدا. 2

امال آراماش   تواناد ع  کند و ذکری مای  قرآن یکی از عوامل آرامش را ذکر معرفی می
 ههاای عملیّا   قلبی است که روح همۀ عبادت ذکر. باشد (ذکر قلبی)باشد که ذکر حقیقی 

 . باشد می
                                              

 .7 :فتح.  
 .۸3 :احزاب. 1
 .57 :مائده. ۸
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به زبان بار اذکااری    دل متوجّه خدای متعال باشد و اپس اگر انسان در اکثر اوقات ب
کسی کاه باا خداوناد     کند و حق پیدا می انس به ،که از طریق شرع رسیده، مداومت کند

 چاارا کااه خداونااد بهتاارین و ؛بااه آرامااش واقعاای رساایده اساات، باشااد انااس گرفتااه
. کسی نیست که بتواند مقابله با قدرت الهی را داشاته باشاد   باشد و ترین می بخش امنیّت

 .که با خدا م نوس باشد رامش واقعی خواهد رسیدآّ پس به حق باید گفت کسی به

ّلَا بِذِكْرِ اهللِ تَطْمَئِنُ اّلْقُلُو ُاّلَذِّينَ امَنُوا وَ تَطْمَئِنَ قُلُوبُهُمْ بِذِ» آنها کساانی   4:«كْرِ اهللِ أَ
با یاد  هایشان به یاد خدا، مطمئن و آرام است، آگاه باشید اند و دل هستند که ایمان آورده

 .یابد ها آرامش می خدا دل

 ل بر خداوند متعالتوك .3

( وکال )توکال از ریشاۀ   . کناد  عوامل آرامش را توکّل معرفی مای  قرآن یکی دیگر از
 .دباش واگذاری کارها به وکیل می گرفتن و به معنی وکیل و باشد می

 :خوانیم نمونه در سوره مبارکه طالق می روطبه 
ّ اّللَّهَ بَاّلِ ُ أَمْرِهِ   وَ» ّيَرْ ُقْهُ مِنْ حَيْ ُ ّلَا ّيَحْتَسِبُ  وَمَن ّيَتَوَكَّلْ عَلَى اّللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  إِنَ
هار   دهاد و  را از جایی که گمان ندارد روزی مای  او و 2:«عَلَ اّللَّهُ ّلِكُلِّ شَيْءٍ قَّدْرًاقَّدْ جَ

رسااند   خدا فرمان خود را به انجام مای  .کند کفایت امرش را می ،کس بر خدا توکّل کند
 .ای قرار داده است وخدا بر هر چیزی اندازه

 هاا و  ار نااراحتی یاا دچا   کنناد و  ناداری مای   کسانی که در زندگی احسااس فقار و  
اند، برای رفع همۀ این مشکالت بهتر است به قدرتی کاه فاوق    های دیگری شده نگرانی
چون قدرتی باالتر  و خود را به او بس ارند د کنند وااعتم ،ناپذیر است فنا هاست و قدرت

 ؛خود و زندگی خود را به او بس ارند و بهتر است بر او تکیه کنند ،از قدرت الهی نیست
 . مصلحت بندگانش واقف است که به خیر و چرا

 صبر در برابر مصائب . 4

 آیات زیادی بارای صابر و   .دشو آرامش مطرح می ی برایعامل ،صبر از دیدگاه قرآن
برخای از ایان آیاات باه طاور      . لطف الهی برای اهل صبر در قرآن آمده است صابران و

 . کند مستقیم با بحث ما ارتباط پیدا می

                                              
 .1۷ :رعد.  
 .۸: طالق. 1
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 :خوانیم که آل عمران میدر سوره مبار
ّقُوا ال ّيَضُرُّكُمْ كَيّْدُهُمْ شَيْئًا وَإِنْ تَّصْبِرُوا وَ......» پرهیزگااری پیشاه    و صابر  اگار : «تَتَ
 .رساند های خائنانه آنان به شما زیانی نمی نقشه ،کنید

دارناد،  کاه در میادان رویاارویی باا دشامن قرار      در این آیاه باه یااران پیاامبر    
صابران باتقوی باشید، ضرری از ناحیه دشامن باه شاما وارد     اهل صبر و اگر: فرماید می
با عنایت خاصی که خداوند نسابت   .آسایش قرار خواهید گرفت در امنیت و شود و نمی

ّ اّللَّّمهَ مَّمعَ   » چرا کاه  ؛آرامش دانست در امنیت و توان اهل صبر را می، به صابران دارد إِنَ
ّابِرِّينَ ّابِرِّينَوَاّللَّهُ ّيُحِ»و  4«اّلّصَ ّ اّلّصَ  2.«بُ

واضح است اگر انسان چنین صبری را پیشه خود سازد، به ساکینه و آراماش خااطر    
 .زند گرایی، موفقیت را برای او رقم می یابد و این مثبت دست می

پس از پیروزی مشرکان در جنگ احد و ترك منطقه احد، در بین راه تصمیم گرفتند 
را با فتح مدینه تکمیل کنند، خبر تصامیم دشامن    که به مدینه باز گردند و پیروزی خود

رسید و آن حضرت موضوع را با مسلمانان در میان گذاشات و باا اماداد     به پیامبر
الهی و دعوت به استقامت و تقوی، آرامش بر قلب و جاان مؤمناان تجلای یافات و باه      

عقیاب  از ناحیه پیامبر برای حرکات باه ساوی مشارکان و ت      دنبال آن یک فرمان عمومی
  .دشمن صادر گردید

مسلمانان حرکت خود را به سوی دشمن آغاز کردند و چون خبر به دشامن رساید،   
از قدرت و روحیه باالی مسلمانان به وحشت افتادناد و از تصامیم خاود منحارف      آنها

را، موجاب اطمیناان    قرآن کریم نتیجه این صبر و تقوی و اطاعت از پیاامبر  .شدند
 : فرماید الهی دانسته و می قلوب مؤمنین و امداد

بَلَي اِنْ تَّصْبِرُوا وَ تَتَقُوا وَ ّيَأتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذا ّيُمّْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَِِ أَّلَفٍ مِنَ »
نَّصّْمرُ إِالَ  اّلْمَالئِكَِِ مُسَوِمِينَ وَ مَا جَعَلَهُ اهللُ إِالَ بُشْرَي ّلَكُمْ وَ ّلِتَطمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا اّل

  0.«مِنْ عِنّْدِ اهللِ اّلعَزِّيزِ اّلحَكِيمِ
 .امید آنکه توفیق طاعت خدای متعال و تالوت قرآن به همه ما عنایت شود

                                              
 .77 : آل عمران .  
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 استغاثه و دعا . 5     

کردن در درگاه خداوند یکی از عواملی است کاه آراماش را در    خواندن دعا وتضرع
آنجاا کاه   . کناد  بخشی دعاا اشااره مای    آرامش قرآن هم به اثر. کند ایجاد می  وجود آدمی

 :دفرمای می
عَلَيْهِمْ إِنَ صَّملَوتَکَ سَّمكَنٌ      ذْ مِنْ أَمْوَاّلهِمْ صَّدَقًَِ تُطَهِرُهُمْ وَ تُزَكِيهِم بهِا وَ صَلّخُ»

ك بگیر تا به وسیله آن آنها را پا [زکات]ای  از اموال آنها صدقه 4:«ّلهَمْ وَ اّللَهُ سَمِيعم عَلِيمم
دعا کن که دعای تو مایه آراماش   [هنگام گرفتن زکات] به آنها و پرورش دهی سازی و

 .داناست خداوند شنوا و آنهاست و

دعاا کان،    ،برای مردم در قبال گرفتن زکاات : فرماید می اینکه خداوند به پیامبر
نفاوس آنهاا باه دعاای پیاامبر       ماال آنهاسات و   منظور از این دعا دعای خیر به جاان و 

 .یافت ونت وآرامش میسک
اضاطراب   تضرّع به درگاه خداوند، باعث کاهش شدت و باید توجه داشت که دعا و

 را تضمین فرموده اسات و  کردن دعای او داند که خداوند اجابت می منزیرا مؤ ؛شود می
دارد،  شدن حاجاتش دست به دعا بار مای   برای برآورده وقتی که برای رفع مشکالتش و

 . دوار استبه رفع آنها امی
در جریان جنگ بدر به دلیل کثرت نفرات دشمن و فزونی تجهیازات جنگای آناان،    

هماراه باا پیاامبر دسات حاجات باه        بنابراینمسلمانان به وحشت و اضطراب افتادند و 
سوی خدای متعال دراز کرده و از او تقاضای کمک نمودند و خداوند نیز تقاضای آناان  

رساندن به آنهاا را عنایات فرماود و ایان توجاه الهای        را پذیرفت و وعده کمک و یاری
موجبات اطمینان قلب آنان را فراهم آورد و آنان باا آراماش و اطمیناانی کاه باه دسات       

 .آوردند، توانستند بر دشمن غالب شوند
 :کند قرآن کریم این استغاثه و طلب کمک و لطف و عنایت خدا را چنین بیان می

مْ فَأستَجَا َ ّلَكُمْ أَنِي مُمِّدُوكُمْ بِأَّلفٍ مِنَ اّلْمَالئِكَِِ مُردِفِينَ وَ مَّما  إِذْ تَسْتَغِيّثُونَ رَبَكُ»

جَعَلَهُ اهللُ إِّلَا بُشْرَي وَ ّلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا اّلنَّصّمرُ إِّلَّما مِّمنْ عِنّْمّدِ اهللِ إِنَ اهللَ عَزِّيّمزٌ      

نااراحتی در میادان بادر از پروردگارتاان     به خاطر آورید زمانی را که از شدت  2:«حَكِيمم

هازار   من شما را باا یاک  : کردید و او تقاضای شما را پذیرفت و گفت تقاضای کمک می
ولی خداوند ایان را تنهاا بارای     ؛کنم آیند، یاری می فرشتگانی که پشت سر هم فرود می
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 گوناه پیاروزی جاز از طارف خادا نیسات و       شادی و اطمینان قلب شما قرار داد و هار 
 .خداوند توانا و حکیم است

 و پرهیزگاری تقوی .6 

 :فرماید خداوند متعال می. در قرآن آمده است تقوی از عوامل آرامش است

ّقُّمونَ      » ّلِيَاءَ اّللَّهِ ّلَا خَوْ م عَلَيْهِمْ وَّلَا هُمْ ّيَحْزَنُّمونَ اّلَّّمذِّينَ آَمَنُّموا وَكَّمانُوا ّيَتَ ّ أَوْ أَّلَا إِنَ

ّنْيَا وَفِي اّلَِْخِرَةِ اّلْبُشْرَى فِي اّلْحَيَاةِ اولیای خدا ناه ترسای    [دوستان و]آگاه با شید  4:«اّلّدُ

پرهیاز   [از مخالفت فرمان خادا ] و ا که ایمان آوردنده همان .شوند دارند ونه غمگین می
 .آخرت شادند و در زندگی دنیا ،کردند می

آخارت   یاا و تقوا را بشارت داده است کاه بارای آنهاا در دن    این آیه اهل ایمان و در
 .ناادبر آرامااش بااه ساار ماای   آنهااا در امنیاات و  و ناااراحتی وجااود ناادارد  تاارس و

باه ایان معنای کاه انساان خاود را از        به معنی نگهاداری اسات و  « وقایه»تقوی از ماده 
 .دارد گناهان نگه می ها و آلودگی، ها بدی، ها زشتی

 توبه. 7

یکای از آیااتی کاه باه     . ردفوایاد آن وجاود دا   توبه و دربارۀدر قرآن آیات فراوانی 
ای آرامش را در نهااد گنهکااران    به گونه و ای اشاره به موضوع مورد بحث ما دارد گونه

 : این آیه شریفه است ،سازد آنها را به رحمت الهی امیدوار می و کند ایجاد می

«ّ ّ اّللَّّمهَ ّيَغْفِّمرُ    قُلْ ّيَا عِبَادِيَ اّلَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ّلَا تَقْنَطُوا مِن رَ حْمَِِ اّللَّّمهِ إِنَ

نَّهُ هُوَ اّلْغَفُورُ اّلرَّحِيمُ ّنُو َ جَمِيعًا إِ ساتم   ای بندگان من که بر خود اساراف و  :بگو 2:«اّلذُ

زیارا   ؛آمارزد  از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همۀ گناهکاران را می! اید کرده
 .او بسیار آمرزنده ومهربان است

روان از فشاار گنااه    ۀموجاب تخلیا   وبه بازگشت به خداوند است وچون خاصیت ت
برای همین احسااس   ،گرداند طهارت نخستین را به انسان بر می شود وحالت پاکی و می

روانای ایجااد شاد،     وقتی آرامش روحای و  گیرد و آرامشی عمیق وجود انسان را فرا می
 .کند انسان در زندگی به توفیقات عجیبی دست پیدا می
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 نانس با قرآ .8

عناوان یاک    اباشد، خود را ب بخش برای همۀ دردها می قرآن که خود یک نسخۀ شفا
هار کاس باا     کند و بخش معرفی می  آرام کردن دل و محکم ها و تسکین قلب برایعامل 

احساس  ،آن مداومت داشته باشد خواندن بر این نسخۀ الهی انس بیشتری داشته باشد و
 .شود می   بر وجودش حاکم آرامش بیشتری اطمینان و

 : فرماید می قرآن خطاب به پیامبر 
ّلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اّلْقُرْآنُ جُمْلًَِ وَاحِّدَةً كَذَّلِکَ ّلِنُّثَبِّتَ بِّمهِ فُّمؤَادَکَ    وَ» قَالَ اّلَّذِّينَ كَفَرُوا ّلَوْ

ّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تَ  دلیال این باه  ! د ؟شو جا بر او نازل نمی چرا قرآن یک :دکافران گفتن و 4:«وَرَ
آن را به تادریج بار تاو     [از این رو] را به وسیله آن محکم داریم و آن است که قلب تو

 .خواندیم
آن موجاب   ماداومت بار   خوانادن قارآن و   شود که به تادریج  از این آیه برداشت می

 محکام شاد، های  غام و     وقتی که قلب انساان ثابات و   شود و دل می استحکام قلب و
 .اند آرامش آن را بر هم بزندتو ناراحتی نمی

موجاب   گونه که نزول تدریجی قرآن بار قلاب آن حضارت پیاامبر      پس همان
اناس ماداوم باا     گردد؛ تالوت مستمر و یا استحکام نفس او می سکون نفس و آرامش و

 .آرامش نفس هر کسی گردد تواند موجب تثبیت قلوب و آیات قرآن، می

 دادن دلداری و تسلّی .9

شاود،   گرفتاار مای   املی کاه موجاب تساکین وآراماش افاراد غمدیاده و      یکی از عو
 .کردن با آنهاست اظهار همدردی دادن و دلداری

نمونه در جریان داستان  طوربه . قرآن هم در چند جا به این مسئله اشاره کرده است
شادند باه    فسادی که اماتش مرتکاب مای    حضرت از نافرمانی و حضرت لوط، وقتی آن

کند تا بر لوط وارد  می فرشتگانی را م مور سخت ناراحت بود، خداوند و ستوه آمده بود
 :شوند
وَ ّلَمَِّ أَن جَِءَتْ رُسُلُنَا ّلُوْطَاً سِى ءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَاّلُواْ ّلَاتَخَفْ وَّلَا تَحْزَنْ »

ّلَّا امْرَأَتَکَ كَانَتْ مِنَ اّلْغَا نَّا مُنَجُّوکَ وَ أَهْلَکَ إِ هنگامى که فرستادگان ماا نازد    2:« بِرِّينَإِ
نترس و غمگین مبااش، ماا تاو و    : لوط آمدند، از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد؛ گفتند

 .ماند ات را نجات خواهیم داد، جز همسرت که در میان قوم باقى مى خانواده
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نه ایان داساتان در ماورد خضارت اباراهیم هام نقال شاده کاه مالئکاه بارای            ونم
 .ادن به او وارد شدندد دلداری

 روانای آثاار بسایار مطلاوبی دارد و     دادن از جهات روحای و   خالصه مسئله دلداری
 و کاهاد  از فشاار روحای وروانای او مای     و کناد  دیده را کم مای  ناراحتی شخص آسیب

 .کند را فراهم می موجبات آرامش او

 خداوندبه  بردن پناهو استعاذه . 11

باردن   راه رسیدن به اطمینان نفس است، پناه امش وری که باعث ایجاد آرویکی از ام
 پناهان اسات و  بردن به کسی که پناه بی پناه. از شر شیطان رجیم به خداوند سبحان است

 .کنند آرامش می سایه لطف الهی احساس امنیّت و همه در
نافرمانی امر خادا را انجاام    معصیت و، تا گناه کند وقتی شیطان انسان را وسوسه می

ترس ، خداپرست هستند، یک حالت اضطراب و برای کسانی که اهل ایمان هستند دهد،
بهتار   پاس ؛ ترساند  مای  از عاقبت انجام این کاار  و شود در وجود آنها ایجاد می تردید و

اعوذ بااهلل  : بگوییم است همیشه قبل از انجام کاری اوّل از شر شیطان به خدا پناه بریم و
 : در سوره مبارکه اعراف آمده است .ار را انجام دهیمبعد آن ک و من الشیطان الرجیم

هرگااه   و 4:«وَإِمَا ّيَنزَغَنَکَ مِنَ اّلشَّميْطَانِ نَّمزْ ٌ فَاسّْمتَعِذْ بِاّللّّمهِ إِنَّمهُ سَّممِيعم عَلِّميمم       » 
 .داناست ای از شیطان به تو رسید، به خداپناه بر که شنوا و وسوسه

 ناحسان به دیگرا محبت، نیکوكاری و. 11

مناد   احسانِ کسی بهره نیکی و اگر از محبت و باشد و نیکی می سان تشنه محبت وان
 .گیرد را می امنیت او شد، احساس آرامش و

 (کردن به دیگاران  روحیۀ محبت) به داشتن این روحیهرا خداوند برای اینکه همه ما 
اب اساب  احسان به دیگران هستند و کمک و تشویق کند، پاداش کسانی که اهل محبت و

آرامش در دنیاا   را رساندن آنها به مقام امنیت و کنند امنیت وآرامش دیگران را فراهم می
 .کند وآخرت بیان می

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ّلِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنّدَ رَبِّهِ وَالَ خَوْ م عَلَيْهِمْ وَالَ هُّممْ  »
پاداش او نازد  ، نیکوکار باشد را تسلیم خود کند و آری، کسی که روی خود 2:«ّيَحْزَنُونَ

 .شوند نه غمگین می پروردگارش ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و
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رسانِ به ماردم   که افراد نیکوکار وخدمت توان از این آیه این برداشت را کرد پس می
دنیا  امنیتِ خداوند هم در مقابل آرامش و ،کنند که موجبات آرامش دیگران را فراهم می

 .کند آخرت آنها را فراهم می و
کردن دل دیگران، یک خوشحالی شاادابیِ روحای را نصایب     شاد نیکی به دیگران و

منظاور از  . نیستشدنی  دهد که وصف یک آرامش روانی را به انسان می کند و انسان می
ماراد باه احساان عمال     ، بلکه به تعبیر المیازان  ؛احسان هم فقط نیکی به دیگران نیست

 . الح استص
 4«وَالَ خَوْ م عَلَّميْهِمْ وَالَ هُّممْ ّيَحْزَنُّمونَ   » آرامش مطلق در دنیا وآخرت را از امنیت و

 . مقید به قیدی نشده است چون به صورت مطلق آمده است و ؛فهمیم می

                                              
 .همان.  


