 ‐ 232337آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن را داﺷﺘﻪ ارادۀ ﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺿﺮورﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد او ارادۀ ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ،در ﻫﺮ درﺟﻪای از اﻋﻤﺎل
ﻧﯿ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی او ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻧﯿﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ان ﺷﺎء اﻟﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ارادۀ ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺮآن اﺳﺎس ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋ و دروازۀ ﺑﺰرگ آن اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد و آن را ﻓﺮا دﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۵۰۲۷
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۸۰۴از اﺑﻮاﻣﺎﻣﮥ ﺑﺎﻫﻠ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮآن را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻋﺖ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣآﯾﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﺎم آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ آداب ﻗﺮآن ﻣﻮﺻﻮف ﻧﺸﺪه از اﯾﻦ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺣﺠﺘ ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای او.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۲۳از اﺑﻮﻣﺎﻟ اﺷﻌﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺣﺠﺘ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﺲ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺳ و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨ ﮐﻪ راﺳﺖ ﺷﻤﺮدن اﺧﺒﺎر آن و ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اواﻣﺮ و دوری از ﻧﻮاﻫ آن و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺮآن و اﺣﺘﺮام آن اﺳﺖ ﮐﻪ
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در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺠﺘ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮﻋﺲ ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻫﺎﻧﺖ ﮐﺮدی و ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن )ﯾﻌﻨ ﺧﻮاﻧﺪن آن( و ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮآن )ﯾﻌﻨ درک و ﻓﻬﻢ آن( و ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﻗﺮآن را ﺗﺮک ﮔﻔﺘ و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل آن ﻋﻤﻞ ﻧﺮدی ،ﻗﺮآن در روز ﻗﯿﺎﻣﺘ ﺣﺠﺘ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« )ﺷﺮح
رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ.(۳۰ :
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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