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 بِسْمِ اهللِ الّرَحْمنِ الّرَحِیمِ

 مبحث نماز

 آداب قرائت قرآن

ی آداب قرائت قرآن  ی نماز به مبحث قرائت قرآن در نماز رسید. در زمینه بحث جلسه در زمینه

کنیم تا ببینیم خدا برای  ایم. این بحث را دنبال مینکات متعدّدی را خدمت عزیزان عرض کرده

 کند. مان می روزیی امروز چه  جلسه

 ایم.تا به حال سه مورد از آداب قرائت قرآن را خدمت عزیزان عرض کرده

 ادب چهارم: حضور قلب

که چهارمین مورد از آداب قرائت قرآن، چه در نماز و چه در غیر نماز، حضور قلب داشتن است. این

حاضر باشد. نکند خدای  خواند، توجّه داشته باشد؛ دلش در محضر قرآن کریم انسانی که قرآن می

ناکرده زبانمان به الفاظ قرآن مشغول باشد، امّا دل جای دیگر، حتّی فکر جای دیگر باشد. این 

 شود، توجّهش جای دیگری باشد.  خالف ادب است که وقتی کالم خدا به زبان عبد جاری می

جلسات  ی حضور قلب خدا توفیق داد در همین بحث نماز مفصّل صحبت کردیم. در زمینه

ی اهمّیت حضور قلب، تأثیر حضور قلب و تمهیداتی که برای حضور قلب داشتن  متعدّدی در زمینه
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شوم و  توان اندیشید و فراهم ساخت، سخن گفتیم. بدین خاطر دیگر وارد تفصیل این بحث نمی می

دب، حضور دهم. بنابراین چهارمین ا ایم، ارجاع می شما را به آنچه قبالً خدمت عزیزان عرض کرده

 قلب داشتن موقع تالوت قرآن کریم است.

 تفکّر در قرآنادب پنجم: 

پنجمین ادب از آداب قرائت قرآن تفکّر و اندیشیدن هنگام تالوت قرآن است. به خااطر داریاد کاه    

گفتیم قرآن برای مقصد و هدف خاصّی آمده است. با رویکردهای دیگر پرداختنِ به قرآن، در واقاع  

های ادبی، لفظی، شأن نازول،   و مقصد اصلیِ قرآن است. نباید فقط مشغول بحث دور شدن از هدف

هایی که اهل تجوید یاا   ها و بحث های سوره، یا بحث مکّی و مدنی بودن سوره تعداد حروف و اعراب

هاا،   ی اهتمام ما به این بحث اهل قرائت و امثال اینها مشغول آن هستند، شویم. مصروف شدن همه

قرآن است. قرآن کتابی است که آمده تاا انساان را از چااه الماانی عاالم طبیعات، از       دور شدن از 

حیوانیّت و سبعیّت و بهیمیّت، از اساارت نفاو و شای،ان، نجاات دهاد؛ آماده اسات او را باه راه         

هاا و   نائل کند. آماده اسات او را از آلاودگی    اهللمعرفة ی عبودیّت حضرت حق رهنمون شود و به قلّه

ی مراتاب   ی جانباه در هماه   اک کند؛ مهذّب و مزکّی کند؛ ت،هیر کند و به طهارت هماه ها پ زشتی

های روحی و روانی و اخالقی و فکری و رفتااری   وجودش برساند. آمده است انسان مبتال به بیماری

و قلبی را شفا دهد. قرآن شفا است. هدف از آمدن قرآن این است؛ آمده است تاا ساالمت ببخشاد.    

ی روشنی شود؛ جان ما را روشان   از جانب خدا نور آمد. پو قرآن باید مایه «نورٌ  اهللِ  مِنَ  كُمْقَدْ جاءَ»

ي بِهِِ اهللُ مَهنِ ابَبَهرَ رِانهوانَُِ     يَهْدِ»و کتاب آشکار، روشن و دور از ابهامی آمد؛  «ینٌوَ كِتابٌ مُبِ»کند. 
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هاای   ی قرآن کسی را کاه پیارویِ رضاایت الهای کناد، باه راه       متعال به وسیلهخدای  «سُبُلَ الساَلمِ

کند. قرآن آمده است تاا ایان    ی وجود، هدایت می سالمتِ جان و دل و روح و اندیشه و رفتار و همه

ا از آماده اسات تاا انساان ر     «وَ يُخنّرِجُهُمْ مِنَ الّظُلُماتِ إلَى النّورِ بِإذننِهِِ »سالمت را به انسان ببخشد. 

نهورُ    هللُاَ»المت وهم، المت عالم طبیعت و از المات عالم کثرت نجات دهد و به نور توحید، کاه  

صِهّراٍ     يهِمْ إلهى وَ يَهْهدِ »است، هدایت کناد. قارآن بارای ایان آماده اسات؛        1«وَ انألرْضِ  واتِالسَم

کنند، باه صارام مساتقیم     میهایی را که راه رضایت حق را دنبال  قرآن آمده است انسان 2«یمٍمُسْتَقِ

3« صِّراٍ  مُسْتَقِیمٍ  عَلى  رَبِي  إّنَ»هدایت کند؛ 
4« هذا صِّراٌٍ مُسْهتَقِیمٌ   اعْبُدوني  وَ أّنِ» 

آماده اسات تاا     

ی عبودیّت و بندگی حقّ متعاال نائال کناد.     انسان را در راه وصال حقّ متعال قرار دهد؛ او را به قلّه

قرآن آمده است تا انسان را باه ساالمت، چاه ساالمت اااهری و چاه       قرآن برای اینها آمده است. 

سالمت باطنی، چه سالمت قوای مُلکی، چه سالمت قوای ملکوتی و چه فوق آن، به ساالمت قلاب،   

او را به قلب سلیم رهنمون شود. قرآن برای این آماده   5« سَلِیمٍ  بِقَلنبٍ  اهللَ  أبَى  إالّ مَنن»رهنمون شود؛ 

رود، در آن قلاب   فرمودند: قلب سلیم قلبی است که وقتی به مالقات خدا میادقاست. امام ص

                                         
 .53ي ي نور، آيِ. سوره1
 .11و  13هاي ي مائده، آيِ. سوره2
 .31ي ي هود، آيِ. سوره 5
 .11ي ي يس، آيِ. سوره4
 .98ي ي شعّراء، آيِ. سوره3
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. قرآن آمده است تا انسان را به اینجاها رهنمون شود. بنابراین کسی 6هیچ چیز جز خدا وجود ندارد

ای را کاه   آیاه شود، باید در م،الب قرآن دنبال اینها بگاردد.   که به تالوت و قرائت قرآن مشغول می

تواند به او بکناد. بایاد در جهات     خواند ببیند این آیه در مسیر تحقّق این اهداف چه کمکی می می

مقصد و غرض صاحب کالم، یعنی خدای متعال، به سخن گوش سپارد و دل دهد و توجّه کند و به 

ردن ایان اهاداف   آن بیاندیشد و تفکّر کند. اندیشه و فکر در قرآن، اندیشه و فکر در جهت پیادا کا  

ی درست در قرآن کریم این اسات. قااری    است. در جهت دست یافتن به این گمشده است. اندیشه

ای از سالمت در وجود خود نائل شد، به همان مرتباه از ناور قارآن     قرآن از این رهگذر به هر مرتبه

 کند.  پیدا میتابد و تجلّی  کند و نور قرآن در قلب او می برد و نورانیّت پیدا می بهره می

خواهاد چاه را از    گردد؛ مای  ی مهم در تفکّر در قرآن این است که بداند با تفکّر دنبال چه می مسأله

قرآن بفهمد و به دست بیاورد و کشف کند و بیاموزد. اگر توانست از راه اندیشه و تفکّر در قرآن این 

قارآن کاریم چشام دلاش بیناا      کم به برکت  مقصد را بیابد و چشم دلش را به سمت آن بدوزد، کم

تواناد تاا    چشم نافذی که مای  7«يدٌحَدِ  النیَوْمَ  فَبَصَّرُكَ»شود. به تعبیر قرآن  شود؛ نگاهش نافذ می می

شود؛ چشم دلاش گشاوده    شود؛ این دیده در او باز می اعماق بواطن را ببیند. به این دیده مجهّز می

کند که دیگران به آن راه ندارناد و   قرآن راه پیدا میها و حقایقی از  شود. چنین انسانی به آموزه می

هایی از قرآن نداشت. ممکن است دانشمند بزرگی بود؛ ممکن  خود او هم قبل از آن، چنین دریافت

است مفسّر قرآن بود؛ مجلّدات متعدّدی تفسیر قرآن تألیف کرده بود؛ امّا وقتی با این حالت جدیاد  

                                         
  .11، ص 2. كلیني، كافي، ج 1

 .22ي ي ق، آيِ. سوره7
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یابد که شاید در طول چهل، پنجاه سال کاار علمای    فهمد و می می کند، حقایقی را به قرآن نگاه می

ها که ایان   شود. بعضی وقت روی قرآن نتوانسته بود بفهمد. گویا اوّلین بار است که با آیه مواجه می

و   ای اسات کاه شااید هازاران باار فارد خواناده اسات؛ معنای          انگیز است. آیه حیرت افتد، اتّفاق می

ته است؛ روایاتِ ذیل آن آیه را هم دیده بوده است؛ ولی حال که پرده کنار دانس تفسیرش را هم می

کند؛ این مفهوم به ایان روشانی    رفته است؛ مفهومی از آیه برای فرد روشن شده که فرد تعجّب می

که هیچ حالت پیچیدگی و دشواری هم ندارد و آیه خیلی روشن آن را بیان کرده است؛ چ،ور مان  

هزاران بار خواندم و تفسیر و ترجمه و شرح کردم ولی معنای به ایان روشانی    چهل سال این آیه را

شاود و معناای    گونه باب جدیدی از قرآن به روی شاخ  بااز مای    را از این آیه نفهمیده بودم؟! این

هاای قرائات قارآن کاریم     فهمد. لذا تفکّر در قرآن یکی دیگار از ادب  شفای قلوب بودنِ قرآن را می

ر به همین معنایی که خدمتتان عرض کردم؛ یعنی جستجو برای پیدا کردن مقصد است؛ منتها تفکّ

 و مقصود اصلی از نزول قرآن. 

 ادب ششم: عرضه کردن حاالت خویش به قرآن کریم 

ی آداب قرائت قرآن، ت،بیق قرآن با حاالت  ششمین ادب، به عنوان آخرین مورد از مجموعه

گفت و چه  خواند؛ فکر کند این آیه چه می را که می ی قرآن خویشتن است. یعنی شخ  هر آیه

کرد؛ چه انسان اهل هدایت و رهپوی مسیر کمال، چه انسان  یی را از یک انسان بیان می ویژگی

گفت؟ راجع به کفّار، راجع به منافقین،  ی به حضیض انح،ام. این آیه چه می اهل ضاللت و افتاده

به اولیاء، راجع به صلحا، راجع به متّقین، راجع به متوکّلین  راجع به مؤمنین، راجع به انبیاء، راجع
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ی مزبور محک بزند  گفت؟ این را بفهمد؛ بعد با خودش مقایسه کند. یعنی خودش را با آیه چه می

و ببیند کجای کار است. با حاالت خود ت،بیق دهد. از این محک و معیار استفاده کند تا 

 های خود را کشف کند.  کاستی

به جابر جعفی را یک بار در جلسه های سلوکی امام باقر ی بسیار ارزشمندی از توصیه عهمجمو

هایی که خدمت عزیزان است و  دی ی سی طور مشروح خدمتتان گفتم؛ اآلن هم در مجموعه به

های بسیار دقیق و عمیقی که حضرت به آن توجّه  طور روی سایت وجود دارد. یکی از نکته همین

ای است. حضرت به او  العاده ن است. جابر بن یزید جُعفی انسان بسیار فوقدهند، همی می

ی  گونه شوی که اگر همهکه اینفرمایند تو ولیّ ما، دوست ما، اهل والیت ما نیستی؛ مگر این می

مردم شهر و دیار تو جمع شدند و گفتند عجب انسان خوبی هستی! عجب انسان واالمقامی هستی! 

ای هستی! سرسوزنی تو را خوشحال نکند؛ و اگر  ستی! عجب مؤمن بلند مرتبهعجب عارف کاملی ه

القول گفتند تو انسان بسیار بد، شقیّ، منحرف، گمراه و پستی  ی مردم سرزمین تو متّفق  همه

لکن  :« اهللِ  كِتابِ  عَلى  نَفسَكَ  اعّْرِضْ  وَلكِنِ»هستی؛ سرسوزنی تو را متأثّر نکند. سپو فرمودند: 

دت را به کتاب خدا عرضه کن؛ ببین اگر سالک سبیل قرآن هستی؛ رهپوی راهی هستی که خو

قرآن به روی بشریّت گشوده است؛ اگر به آنچه قرآن ترغیب کرده است، رغبت و شوق داری و از 

آنچه قرآن تحذیر کرده است؛ پروا داری و به آنچه قرآن به زهد در مورد آن امر کرده است؛ رغبت 

ی شادمانی باشد؛ نه تشویق کردن و  تواند مایه متنفّری؛ خوشحال و شادمان باش. این مینداری و 

کف زدن و سوت و هورا کشیدن و رأی دادن و تجلیل و تقدیر کردن خلق. اگر حاالتت با قرآن 
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قدم و خوشحال و شادمان باش. امّا اگر دیدی ت،بیق  ثابت «وَ أبْشِّرن  فَاثنبُتْ»کند؛  ت،بیق می

ای که  چهار تا تشویق و ترغیب؟! چهار تا تقدیرنامه 8کند؛ چه چیزی تو را مغرور کرده است؟ نمی

اند؛ مراسمی که برای  ای که به شما داده اند؛ جایزه اند؛ مدالی که به شما داده برای شما صادر کرده

اند؛ آیا اینها تو را خوشحال کرده است؟! این چه غروری است؛ چه  کردهداشت شما برگزار بزرگ

 انحرافی است؛ چه اشتباه بزرگی است؟! 

انسان نفو خودش را به قرآن عرضه کند؛ قرآن را محک و معیار انسانیّت بداند؛ معیار صالح و 

که راجع به مؤمنین  خواند؛ اگر راجع به مؤمنین است؛ ببیند صفاتی ای که می کمال بداند. هر آیه

در آیه گفته شده است، در او هست یا نیست. اگر راجع به کفّار است؛ ببیند رفتاری که راجع به 

دهد یا خیر. اگر راجع به منافقین است؛ ببیند  است و می  کفّار گفته شده است، او هم انجام داده

ای  دارد یا خیر. یعنی هر آیهخصلتی که برای منافقین در آن آیه بیان شده است، در او هم وجود 

ی  خواند؛ بالفاصله به خودش برگردد و فکر کند و ببیند کجای کار است. خود را در آیینه را که می

 قرآن ببیند. خود را با متر قرآن اندازه بگیرد؛ با ترازوی قرآن وزن کند و ببیند کجای کار است. 

عنوان به قرآن کریم و قرار دادن قرآن به یک ادب بسیار مهمّ در قرائت قرآن، عرضه کردن خویش

معیار تشخی  مستقیم یا منحرف بودن و معیار موفّقیت و عدم موفقیّت قرار دادن است. 

های قرآنی و اخالقش را با اخالق قرآنی محک بزند. بعد از رحلت  های خود را با اندیشه اندیشه

  خُلُقُُِ»یغمبر چگونه بود؟ گفت: پرسیدند اخالق پ رسول اهلل، از یکی از همسران پیامبر

                                         
 .115، ص 73و مجلسي، بحار، ج  294ص  . إبن شعبِ ي حّرّاني، بحف القعول،9
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اخالق پیامبر قرآن بود. اگر تبلور قرآن در بعد اخالقی وجود رسول اهلل است، ما نیز خود  9« النقُّرنآّنَ

را با این قرآن مجسّم محک بزنیم. ببینیم آیا حلم، بزرگواری، صداقت، صفا، محبّت، گذشت و 

شتن را با قرآن محک بزنیم. در بُعد معارف کماالت اخالقی ایشان در ما هست یا نیست. خوی

ببینیم آیا معرفت ما سنخیتی با معارف قرآنی دارد؟ آیا حاالت روحی، مسیر سلوکی، اعمال 

ااهری و باطنی ما با قرآن کریم ان،باق دارد یا خیر. اگر ان،باق دارد خدا را شکر کنیم؛ چون 

نِ خدا باشیم؛ ممنون مربّیانمان، محمّد و آل توفیق الهی بوده است؛ هنر خودمان نبوده است. ممنو

باشیم که به ما راه را نشان دادند؛ دست ما را گرفتند و ما را به این راه رهنمون شدند.  محمّد

های ارزشمندی که قرآن فراهم کرد  اگر دیدیم ان،باق ندارد؛ خودمان را متّهم بدانیم که از فرصت

بهره نبردیم؛ خود را نکوهش کنیم و درصدد اصالح خود  در دسترس ما قرار دادند، و اهل بیت

از امّت فرماید فردای قیامت رسول خدا سمت قرآنی شدن برآییم. قرآن کریم میو رفتن به

این  10«وراًمَهْج  وا هذَا النقُّرنآّنَّنَ قَوْمِي ابَخَذولُ يا رَبِ إوَ قالَ الّرَس»برند؛  خویش نزد خدا شکایت می

دارند  برند. به خداوند عرضه می از ما امّت خویش نزد خدا می ه پیامبرشکایتی است ک

شان کنار نهادند. ی زندگی واقعی پروردگار من! قوم من قرآن را مهجور قرار دادند. قرآن را از عرصه

قیمت تبدیل کردند که باید به آن احترام گذاشت؛ باید آن را  قرآن را به یک شیء تشریفاتیِ گران

اش کرد؛ همین. احترام قرآن را فقط همین قرار  گذاشت؛ باید جلد آنچنانی باالی طاقچه بوسید و

ی عمل، راهبر رفتارشان قرآن  ی اندیشه، راهنمای فکرشان قرآن نبود. در عرصه دادند. امّا در عرصه
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خاطر آن فردای قیامت از امّتشان نزد به نبود. آیا مهجور قرار دادن قرآن که پیغمبر اکرم

 برند نباید حل شود؟!  خدای متعال شکایت می

های حدیث و جوامع روایی دیگر هم نقل  کتاب در کافی نقل شده است؛ حدیث قدسی داریم؛

ی قیامت  ی آخر حدیث این است. داستان ورود قرآن در صحنه اند؛ حدیث مفصّل است؛ تکّه کرده

داشتنی  از صفوف طبقات  دوست که به صورت یک انسان بسیار زیبارو و نورانی واست و این

گویند او حتماً از  شود؛ مؤمنین می شود؛ از جلوی صف مؤمنین رد می مختلف بهشتیان رد می

های مختلف، از اولیاء، اوصیاء،  رود. از برابر صف گروه مؤمنین است؛ از ماست. امّا از آنها باالتر می

کند و باالتر  است؛ ولی از آنها عبور میگویند او جزء م شود؛ هر یک می انبیاء، یکی یکی رد می

فَیَقولُ »ی آن حدیث قدسی است که  شود که قرآن کریم است. در ادامه رود. سرانجام معلوم می می

فرماید: سوگند به عزّت و  فردای قیامت خدای جبّار می  «مَكانِي  وَ ارْبِفاعِ  وَ جَاللِي  وَ عِّزَبِي النجَبّارُ

هایِ به این  ی بلندم. خدای متعال جلّ جالله و جلّت عظمته، قسم جالل و شکوه و مقام و مرتبه

خورد؛ قسم به عزّت و قدرت و اقتدار خودش، قسم به جالل و شکوه خودش، قسم به  سنگینی می

ألكنّرِمَنَ النیَوْمَ مَنن أكنّرَمَكَ وَ »َفرماید:  خورد؛ سپو می یمرتبت و مقام بلند و مکان مرتفع خودش م

هر آینه من امروز که روز قیامت است؛ کسی که توی قرآن را گرامی داشته و  11«َالُهِینَنَ مَنن أهانَكَ

اکرام کرده است، اکرام خواهم کرد و کسی را که به تو توهین کرده و تو را موهن انگاشته و پایین 

کند؛  که خدا کسی را اکرام میدهم. این ه و با تو سبک مواجه شده است، مورد توهین قرار میدانست
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های  خاطر این است که انسان مثالً قرآن را لب طاقچه بگذارد و روی زمین نگذارد؟! ادبآیا به

ی احترام به قرآن این نیست  ی ادب قرآن که این نیست؛ همه همه ٰااهری ضروری است؛ منتهی

قیمتی بر آن  من قرآن را ببوسم؛ روی چشمم بگذارم؛ قرآن را روی رحل بگذارم یا جلد گران که

تذهیب کنم. آیا واقعاً اکرام قرآن  کنم؛ آن را روی کاغذ خیلی اعالیی چاپ کنم؛ دور صفحاتش را

ش همین است؟! یا نه، اکرام واقعی قرآن این است که ما از قرآن برای همان هدف و مقصدی  همه

که خدا نازل فرموده است، بهره ببریم؛ در همان مسیر با قرآن ارتبام برقرار کنیم. دستورات آن را 

به کار بندیم. اکرام واقعی قرآن این است؛ واالّ چه  برای رسیدن به مدارج بلند عبودیّت حقّ متعال

نند؛ ک کنند؛ قشنگ جلد می نویسند؛ قشنگ چاپ می بسا کسانی که قرآن را خیلی قشنگ می

بوسند؛ روی  کنند؛ می گذارند؛ احترام هم می کنند؛ آن را جای بلند هم می قشنگ تذهیب می

گیرند؛ قرائت قرآن را با لحن و صوت بسیار  دهند؛ حتّی تالوت قرآن را یاد می چشمشان قرار می

 12« يَلنعَنُُِ  وَ النقُّرنآّنُ رُبَ بالِ النقُّرنآّنِ»گیرند؛ امّا از کسانی هستند که در احادیث داریم  دلنشین یاد می

 کند!  کند؛ نفرین می ی قرآن که قرآن او را لعنت می کننده چه بسیار تالوت

نقل شده است؛ یک بار با یکی از اصحابشان ) کمیل ( از در تاریخ زندگی امیرالمؤمنین

ای  خانهشدند؛ ااهراً شبی بود؛ صوتِ حزینِ زیبا و دلنشینِ تالوت قرآن از  ای رد می کوچه

آید؛ فرمودند چرا  میخکوب شد. حضرت دیدند نمیی امیرالمؤمنین برخاست. آن صحابه

خواند؟  شنوید که چقدر با حال قرآن می صدا را نمی آیی؟ عرض کرد یا امیرالمؤمنین نمی
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ها از این ماجرا گذشت تا  خوان در آتش دوزخ است. سال حضرت فرمودند بیا برویم؛ جای این قرآن

که جنگ با پیروزیِ قاطع که جنگ نهروان و درگیری با خوارج نهروان پیش آمد؛ بعد از ایناین

کردند که به  شان از میدان جنگ عبور می اتمام یافت؛ حضرت با همان صحابه امیرالمؤمنین

ی یکی از  ای رسیدند که به رو افتاده بود. حضرت با پایشان جنازه را برگرداندند. جنازه جنازه

شان فرمودند این همان تالی قرآن است؛ همان است که آن  ج نهروان بود. بعد به آن صحابهخوار

خواند که دل تو را برده بود؛ جای او در دوزخ است؛ با من  قدر قشنگ میشب قرآن را آن

 . 13امیرالمؤمنین جنگید و در جنگ با من به درک واصل شد

آن است؛ در سمت و سوی اهداف قرآن حرکت کردن اکرامِ قرآن، ارتبام واقعی برقرار کردن با قر

ی اصلی را بردن است؛ این اکرام قرآن است. واالّ چه بسا کسانی که قرآن  است؛ از قرآن بهره

ی اوّل را به  که مثالً اسمی داشته باشند؛ در مسابقات جهانی قرائت قرآن، رتبهخوانند برای این می

وائزی به آنها تعلّق گیرد؛ یا برای این که مردم آنها را افراد دست بیاورند؛ نامی از آنها پخش شود؛ ج

بسیار متدیّن، اهل معنویّت و اهل تالوت قرآن تصوّر کنند؛ یا برای این که آنها را اشخاص بسیار 

باسواد و مفسّر و معلّم قرآن و امثال اینها بدانند؛ ولی آن افراد مورد نفرین قرآن کریم باشند. 

 رد. احتمالش وجود دا

ی اصلی را برد. امیدواریم خدای متعال عنایت فرماید که  بنابراین باید سعی کرد از قرآن بهره

گونه باشیم. اوّلین ادب در سلسله آداب قرآئت قرآن که اخیراً خدمتتان نقل کردیم،  بتوانیم این
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شایسته است رفتار گونه که که انسان قرآن را بزرگ بدارد و در برابر این عظمت، آنتعظیم بود. این

کند؛ هم در محضر قرآن کریم مؤدّب باشد؛ و هم در سمت و سوی اهداف قرآن، از قرآن متمتّع و 

مند شود. برای همان مقصد و مقصودی که خدا قرآن را فرستاده است؛ همان بهره را از قرآن  بهره

نیست. این مثال را مکرّر ببرد؛ واالّ منهای آن، تشکّر لفظی و بوسیدن و امثال آن، واقعاً تشکّر 

ام؛ اگر بنده یک کتاب خیلی ارزشمند پرم،لبِ عرفانی، معنوی، دینی به شما هدیه خدمتتان زده

دهم و شما خیلی تشکّر کنید و بگویید ممنونتان هستم؛ خیلی متشکّرم و امثال آن؛ امّا ببینم 

فتی. جوری هم نبود که کتاب را که گرفتید؛ گذاشتید روی زمین، بغل دستت و بلند شدی و ر

دوباره برگردی و آن را برداری؛ هیچ وقت هم به فکر نیفتادی کتاب را بخوانی. این چه تشکّری 

است؟! تشکّر واقعی از کتابی که به شما دادم چیست؟ در این کتاب م،لبی بود؛ آن را به شما دادم 

این بهره را بردید، ولو به زبان که شما آن م،لب را بفهمید و به آن واقف شوید؛ اگر به خاطر این

اید؛ ولی اگر کتاب را نخواندید و در قفسه  ترین تشکّر از من را کرده هم نگفتید متشکّرم؛ بزرگ

ام  گذاشتید؛ چند سال بعد که شما را دیدم؛ بپرسم کتاب را خواندید؟ جواب دهید: نه، در قفسه

ت تکمیل شود! احساس کردم آن روز، ا هست؛ این چه تشکّری است؟ من که کتاب را ندادم قفسه

بدهد، به  توانست آن آگاهی را به شما یی نیاز دارید و آن کتاب را که می در آن لحظه، به آگاهی

 شما دادم. تشکّر لفظی شما کجایش تشکّر بود؟! مثل مسخره کردن بود؛ استهزاء بود! 

ا آدابی که طیّ جلسات متعدّد امیدواریم خدای متعال توفیق دهد با قرآن به نحو مؤدّبانه و ب

 ی قرآن از آن بهره بریم. خدمتتان اشاره شد، ارتبام برقرار کنیم و با قرائت شایسته
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