محفل انس با قرآن کریم

ٕٞضٔاٖ تا تشٌضاسی ٔشحّٟ٘ ٝایی تیستٕیٗ جطٛٙاس ٜتیٗ إِّّی لشآٖ  ٚحذیث،
ٔحفُ ا٘سی تا حضٛساستاد حٛص ٚ ٜدا٘طٍا ،ٜحج ٝاالسالْ  ٚإِسّٕیٗ جٙاب آلای
دوتش احٕذ ػاتذی تا ٔٛضٛع «سثه ص٘ذٌی لشآ٘ی» تشٌضاس ٌشدیذ وٌ ٝضیذ ٜای اص
سخٙاٖ ایطاٖ ت ٝضشح ریُ ٔی تاضذ.
تا تٛج ٝت ٝایٙى ٝایٗ جطٛٙاس ٜتیٗ إِّّی لشآٖ  ٚحذیث تٝػٛٙاٖ فش« ًٙٞسثه
ص٘ذٌی اسالٔی» است ٗٔ ،یه ٘ىتٝای سا تٝػٛٙاٖ سثه ص٘ذٌی اسالٔی تا تٛج ٝتٝ
آیات  ٚسٚایات اسالٔی ػشض ٔیؤ .ٓٙا چٙذٌ ٝ٘ٛوتاب داسیٓ ،وتابٞای اخاللی
ٔا٘ٙذ جأغ اِسؼادٔ ،ٜؼشاج اِسؼاد ...ٚ ٜوتابٞای ػشفا٘ی ،وتابٞای آداب ٔا٘ٙذ
وتاب ٔىاسْ االخالق طثشسی یا حّی ٝإِتمیٗ  ...ٚوتابٞایی  ٓٞداسیٓ دستاس ٜسیش  ٚسّٛن ٔثُ ٔٙاصَ اِساِىیٗ خٛاجٝ
ػثذاهلل ا٘صاسی .وتابٞایی و ٝت ٝآٖٞا وتة «فتٛت» یا آداب جٛإ٘شدی ٔیٌٛیٙذ.
دس لشآٖ وشیٓ ٔىشس وّٕ« ٝفتٛی» یا ٔطتمات آٖ آٔذ ٜاست .دستاس ٜاصحاب وٟف
ٔیفشٔایذ :اصحاب وٟف ا٘ساٖٞای جٛإ٘شدی تٛد٘ذآیٔ ٝیفشٔایذ« :ا٘ ٟٓفتی »ٝیا
آی ٝدیٍشی ٔیفشٔایذ ٚ« :لاَ ِفتیا٘ ٟٓتضاػت »ٟٓدس داستاٖ حضشت یٛسف ایٗ
ٔطّة ٔطٟٛد است .جٛإ٘شد یه اصطالح است .الصْ ٘یست و ٝجٛإ٘شد جٛاٖ
تاضذ ،ضایذ وسی پیش تاضذ أا جٛإ٘شد تاضذٕٞ .چٙاٖ و ٝجٛإ٘شد الصْ ٘یست ٔشد
تاضذٕٔ ،ىٗ است صٖ تاضذٕٔ .ىٗ است یىی  ٓٞجٛاٖ تاضذ ٔ ٓٞٚشد ِٚی جٛإ٘شد
٘ثاضذ.
تیاٖ چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص جٛإ٘شدی پیأثشاٖ؛  -1حضشت آدْ جٛإ٘شد تٛد .دس لشآٖ
ٕٞٚسشش تش ٝٙٞضذ٘ذ .تٙا وشد٘ذ  ٚخٛد سا تا تشي
آٔذ ٜاست «تذت ِٕٟا سٛءتٕٟا» آیٔ ٝیفشٔایذ :حضشت آدْ
دسختاٖ پٛضا٘ذ٘ذ .ایٗ آداب جٛإ٘شدی است و ٝا٘ساٖ خٛدش سا تپٛضا٘ذ .وسی و ٝخٛد سا ٕ٘یپٛضا٘ذ٘ ،اجٛإ٘شد است.
ٚلتی اص تشي دسخت
دس ضٕٗ ایٙى ٝدس تٟطت ٘أحشٔی ٘ثٛد و ٝخٛد سا تپٛضا٘ٙذ ِٚی پٛضا٘ذ٘ذ .حضشت آدْ
ٔیوَٙذ ،تشای دسخت دػا ٔی وشدٚ .لتی ضٕا تشي دسخت ا٘جیش سا ٔی وٙی اص آٖ ضیشٔ ٜیآیذ .چٛب دسخت ا٘جیش
ٕ٘یسٛصد  ٚآتص ٕ٘یٌیشد .ایٗٞا اص اثشات دػای حضشت آدْ ٔیتاضذ.
ٚلتی ٔیٕٟاٖ وافش تٙٔ ٝضَ ایطاٖ ٔیآٔذ حضشت آٖ
 -2جٛإ٘شدی حضشت اتشاٞیٓ
سا سیش ٔی وشد٘ذ .ایٗ اص آداب جٛإ٘شدی است اص ٕ٘ٞٝ٘ٛای دیٍش جٛإ٘شدی ،خٛاتیذٖ
حضشت ػّی دس تستش پیأثش است.

دس تاسیخ آٔذ ٜاست و ٝیؼمٛب ِیس ،دصد لٟاسی تٛد .ضة ٍٙٞاْ ت ٝخضإّ٘ٔ ٝىت
سفت تا اص آٖ دصدی وٙذ .دیذ دس خضا٘ ٝچیضی تشق ٔیص٘ذ ،تا خٛد فىش وشد حتٕاً چیض
پشلیٕتی است آٖ سا ت ٝصتاٖ صد و ٝتثیٙذ ِؤِؤ است یا إِاس ،دیذ آٖ چیض تشق ٕ٘ه
است .یؼمٛب ٞیچچیضی سا ٘ذصدیذ ،تا خٛد ٌفت ٔٗ ٕ٘ه دِٚت سا خٛسدْ ٕ٘ ٚهٌیش
دِٚت ضذْ ،فشدای ٕٞاٖ سٚصت ٝپادضا ٜلضی ٝسا ٌفتٙذ  ٚپادضا ٜاص ایٗ واس یؼمٛب
حیشتصد ٜضذ  ٚا ٚسا ت ٝسٕت ٚصاست تشٌضیذ.
یىی اص آداب جٛإ٘شدی ایٗ است و ٝاص ٞشوجا ٕ٘ه خٛسدی ٕ٘ىذاٖ سا ٘طىٙیٞ .ش
ٚلت ٕ٘ه سفشٜای سا خٛسدیٓ ٚفاداس آٖ سفش ٜتاضیٕٓٔ .ىٗ است دس حٛص ٜوتاتی
خٛا٘ذ ٜتاضیٓ وٛ٘ ٝضت ٝیه سٙی تاضذ ،تایذ تٔ ٝؤِف آٖ احتشاْ تٍزاسیٓ .اٌش دس ایٗ
٘طستیٓ ٘ثایذ ت ٝأاْ خٛد خیا٘ت وٙیٓ .اٌش دس اخالق ٔ ٚؼٛٙیت سش سفش ٜلشآٖ ٘طستیٓ،
حٛص ٜسش سفش ٜأاْ صٔاٖ
٘ثایذ ت ٝلشآٖ خیا٘ت وٙیٓ .یىی اص خصائص ا َ ٜفتیاٖ ٕٞیٗ ٔیتاضذ.
یىی دیٍش اص آداب جٛإ٘شدی ایٗ است و« ٝضذُّ االصاس» تایذ تاضذ .لشآٖ ٔیفشٔایذ« :اُضذُد ت ٝاَصسی» جٛإ٘شد تایذ
دأٙص پان تاضذ ،یؼٙی تٕٞ ٝسشش خیا٘ت ٘ىٙذ .تاحیا  ٚتاػفت تاضذ .ت ٝضؼفا ٔ ٚظّٔٛیٗ وٕه وٙذ؛ تٙاتشایٗ یىی اص
ضشٚط سثه ص٘ذٌی اسالٔی ایٗ است و ٝجٛإ٘شد ،اٌ ُٞزضت ،تاحیا  ٚتاػفت تاضیٓ ،دست طٕغ تٝسٛی وسی دساص
٘ىٙیٓ ٕٞ ٚیط ٝاص حك ٔظّ ْٛدفاع وٙیٓ .ا٘طاء اهلل خذا٘ٚذ ت ٕٝٞ ٝی خٛاٞشاٖ  ٚاساتیذ ط َٛػٕش تاػضت ٚ
ػالثتتٝخیشی ػٙایت تفشٔایذ.

