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 لزوم تمسک به قران

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِ آلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ  نَیللّـهِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

 در وصف قرآن یاتیآ

 

ش   اعوذ * اْلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى  میبسم اهلل الرحمن الرح» میالرَّج طانیباهلل من ال
رَ اْلمُِْمِنِی دِیدم مِنْ لَدُْنهُ وَیُبَشـ  نَ عَبْدِهِ اْلكِتَابَ وَلَمْ یَجْعَْل لَهُ عِوَجَا * قَیِّمًا لِیُنذِرَ بَْأسـًا َـَ

الِ نًا حَاتِالَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصـــَّ ـــَ الَّذِي نَزَّلَ اْلفُرْقَانَ  تَبَارَكَ»(، 2)کهف،« أَنَّ لَهُمْ أَجْرم حَس
رَاجًا مُنِیرم»(، 1)فرقان،« عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِْلعَالَمِینَ نَذِیرم ِإِْذنِهِ وَســــِ یًا إِلَى اللَّهِ ب «  وَدَاعِ

لَواته التّامّات الزّاک46ِ)احزاب، ــَ ــلهمن  یعَلَ اتی( وص بِاْلهُدَى وَدِینِ اْلحَقِّ لِیُْظهِرَهُ » أرس
هِیدمعَلَى ال ـــَ ل م وَبِد وَبارِ  عَل28َ)فتح،« دِّینِ كُل هِ وَكَفَى بِاللَّهِ َ ـــَ ل  وس ـــَ  ی(، اللهم ص

سولِکَ وَنَب َصف کَیِّونَج کَیِّمُحَمَّدٍ عَبدِ َ وَر َصفوَتِک و مِن خَلقِکَ  رَتِکَیَخِ رِیوَخَ کَیو
ومِالمَ نَیآله الطّاهِر یوَاالِمامِ الرَّحمَه وَعَلَ مَّهاالُ یِنَبِ أذهبتَ عنهُمُ الرِّجسَ  نَیالَّذ نیعصــُ

دْوَ وَاجْعَْل لِي مِنْ » رًایوطَهَّرتهم تَطهِ َْرَصَ صـــِ دْوَ وَأَْخرِجْنِي مُ رَبِّ أَدْخِْلنِي مُدْخَلَ صـــِ
یرم ْلطَانًا نَصـِ وکفّر  سـرمی یمن امر یواجعلن کیبتقو ی( ربِّ وفِِّقن80)اسـرا،،« لَدُْنكَ سـُ

نًا  یاجرم واجعلن یواعظم ل یئاتیســــ یعنّ قا جًا و فر نا بصــــ»مَر نت ب نک ک  «رایا
انِي * »(، 35)طه، رْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُْل عُْقدَِس مِنْ لِســـَ دْرِي * وَیَســـِّ رَلْ لِي صـــَ رَبِّ اَـــْ

 (31)فرقان،« وَنَصِیرم ادِیًاوكَفَى بِرَبِّكَ ه»(، 28-25)طه، « یَْفقَهُوا قَوْلِي

 

طور خالصـــه در صـــفحه اولِ جلد اوّلِ به اتیقرآن و روا بود که مســـتفاد اب یعبارات
ســـوّم  یدوره نیو مناســـو بود که در ا میالفرقان، به عنوان مقدمه آورده بود ریتفســـ
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 اتیقرآن بر محور آ یموضــوع ریدارد؛ که تفســ یگریکه اب نظر ظاهر چهره د ریتفســ
 .میو تَبرکًا بَوان مُّنًایجمالت را ت نیمشکله قرآن است؛ ا

 

 سه رکن دارد یعلم هر

 

علم اب  نیوارد به آن بشــــود؛ ســــه رکن دارد  اول  ا خواهدیکه انســــان م یعلم هر
نموده است؟ سوم   نیعلم را اظهار کرده است و تدو نیا یدوم  در چه وضع ست؟یک

 ست؟یعلم چ نیهدف ما اب آموختن ا

 

 ست؟یعلم اب ک نیاول  ا رکن

 

ــت؟یک اب» ــت؛ین یکاف «س ــ س ــت کس ــد؛یرا بنو یگوناگون یهاکتاب یممکن اس اما  س
وســــب، طبقه  یطبقه ن،یپائ یطبقه یها با هم مَتلف باَــــند  براکتاب نیمراحل ا

ـــما طبقه ـــت یباال، و اگر َ  یکه فالن عالم بزرگوار برا یبه کتاب دیتوانینم دیباال هس
ــته اکتفا کن نیپائ یطبقه ــ   اوالسدینوَ ــود که چه کس ــته  نیا یمعلوم بش کتاب را نوَ

 یو صــاحبان علم گذارده اســت؛ و مرحله انیجودانش اریعلم را در اخت نیاســت و ا
چه منظور به  ما اب آموختن ا یچه؟ و مرحله  یو برا یدوم  هدف  علم  نیســــوم 

 ست؟یچ

 

اب مقام مقدّس  ســـت؟یکتاب اب ک نیاســـت  ا فیقرآن َـــر یما بحث موضـــوع بحث
ــــک، اگر ما در هر حد تیّربوب ــــت بدون َ  ،یو در هر نظر یاو در هر گفته یثیاس
چه اب نظر صدور، و چه اب نظر  م؛یباَ دیترد ایاحتمال و  ایظن و  ایبه َک  یمبتال

 اتش،یتمامًا اب اوست؛ الفاظش آ تابک نیو ا ستیاَکاالت در کتاب اهلل ن نیداللت، ا
وَرع، إعراب ویترت باتش،یترت تمامًا اب  فش،یتمامش، کمّش، کِ ش،یهاطهنق ش،یهاســــُ

 یدر مطالب انًایاگر اح یها قبول دارند، حتاست که کلّ مسلمان یمطلب نیاوست، و ا
  اما در میکنیکتاب اهلل آن اختالف را حل م یها اختالف کنند، ما بر مبنامســــلمان

مسلمان هم َک ندارد، و  کیقرآنِ موجود صادر من عنداهلل است، هرگز  کهنیمورد ا
در  ادهیبه ب فیاســت، تحر صــهیبه نق فیتحر انًایاند، احکرده فیاگر اختالف در تحر
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 فیتحر یعنیوجود نداَته ) یزیچ نیکه چن ست،یاصالس مورد اختالف ن فیقرآن َر
 .(ستیدر قرآن ن ادهیبه ب

 

اب قرآن مثالس  زیفالن چ کهنیا یعنی صــهیبه نق فیچه؟[ تحر یعنی صــهیبه نق فی]تحر
کتاب رب  فیتحر یفصــــل الَطاب ف»در کتاب  ینور یحاج کهنیکم َــــده، کما ا

 .نیهم همچن گرانینوَته است و د« االرباب

 

عمر انتَاب  یریمرحله در ســــراب نیســــوم یبحث که ما برا نیرکن اول ا ن،یبنابر
شغول م میاکرده کتاب حضرت حق  نیعلم و مِلف ا نیمِلف ا م؛یَویو اب امروب م

 .ستین یدیاست؛ و در آن ترد یسبحانه وتعال

 

 علم را صادر کرده است؟ نیا یدوّم  در چه وضع رکن

 

ند ا رکن تاب را برا نیدوم  خداو که بر نول و بر همان ایکرد؟ آ یچه وح یک نه  گو
ــ میابراه ــیو بر ع یو بر موس الم( وح همی)علیس ــّ ــت؛  یالس کرد؛ که حالت موقت داَ

)صــلوات اهلل  نییگونه برخاتم النببود؛ همان ینداَــت گرچه همگان یشــگیحالت هم
 یســــَن نیاســــت و آخر یکتابِ وح نیرکتاب؛ آخ نینه؛ ا ایکرد؟  یوآله( وح هیعل

با همه  نیکل  مکلف یاست که اب برا دانستهیم ستهیَا ؛یاست که حق سبحانه وتعال
 نیسَن است و در باالتر نیآخر نیکه اکند، و اضافه بر آن انیَان بدرجات ومراتو

 ااست؛ خداوند با قدرت خود و ب یانیبو خوع یانیببالغت و فصاحت و روَن یقلّه
نا تاب را اب تحر نیخود ا یو رحمت دائم تیع ها حفظ و کم کردن ادیو ب فاتیک

 نیکتاب آخر نیاست که ا نیا یمقتضا نیدر إعراب و نقاطش؛ و ا یاست؛ حتفرموده
 است؟

 

 نیپس بنابرا گرفت؛یقرار م ادهیب ایو  صیکتاب هم مورد دستبرد تنق نیکه اچنان اگر
 نیا کهنیا یندارند؛ برا یگریبه ســــر ببرند؛ چرا که حجت د یدر گمراه دیبا نیمکلّف
 یاب حضــرت حق ســبحانه وتعال یگرید یوح امهیالق ومی یاســت و إل یوح نیآخر
َد  کتاب نیمکلّف یبرا ست؛ و هم بمان ،یوح گرید یهانابل نَواهد  َته ا َان گذ
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ــــت  پس اگر ا فیهم مورد تحر قرار  فیکتاب هم مورد تحر نیآخر نیقرار گرفته اس
ها که عالقمند اب مســــلمان یبودند حت یادیحجت تمام نبود  البته افراد ب گرفت؛یم

ــبحانه وتعال یکنند؛ امّا اراده ادیقرآن را کم و ب نیبودند ا ن تعلّق گرفت یبر ا یحق س
 یطول الَب و ال یعل ن،یاســت و هم حجت آخر نیحجّت؛ که هم حجّت اول نیکه ا

تا ه یباق امهیالق ومی ند؛  ما عالمِ وجود در طول بمان و در  یمکلف چیه گاهچیب در 
 .نباَد یاب حجتّ بالغ اله یخال یمکلّف چیه نیعرض بم

 

 لیفرقان هســـت؛ و تفصـــال ریدر تفســـ لشیو تفصـــ میکنیخالصـــه ما بحث م نجایا
ضا یداد مگر مقدار مینَواه سله و ترت یکه مقت ست  پس رکن دوم در  ویسل بحث ا

اب سَنانش را  یخداوند، قرآن را که نابل کرد، بعض که؛نیبحث عبارت است اب ا نیا
که در اختصاص  یآن بعض ای فرموده،ن کندیرا که بعدم نسخ م یآن بعض اینفرموده، 

ست، بلکه خداوند در ا ست نفرموده ا سَنان نیبعض ا فرموده که  انیرا ب یقرآن تنها 
ست و  ستهیَا ست اب برا ستهیبا ایا  ن؛یدر طول بمان و در عرض بم نیکلّ مکلف یا

 .یالکبر امةیالق ومی یقرآن نابل َد، ال نیکه ا یاب وقت

 

ما گوع به « االمر منکم یالرســـول واول واعیاط»که  فرمودینم یاتیاگر خداوند در آ و
  چون رســالت رســول هم به نصّ قرآن اســت؛ و میدادیاالمر نم یحرف رســول و اول

ـــت  محور اوّل ثیامرِ ائمه هم به نصّ قرآن و حد تیوال ما و  یِما و محور اصـــل یِاس
 .فیکتاب َر نیما عبارت است اب ا یاول و وسب و آخرِ ما؛ و رکن ادلّه لِیدل

 

 میندار یاب مقام مقدّس وح یگریهرگز انتظارِ مطلو د گریدوم، که د یمرحله نیا
(، 51)عنکبوت،« أَوَلَمْ یَْكفِهِمْ أَنَّا أَْنزَْلنَا عَلَیْكَ اْلكِتَابَ یُْتلَى عَلَیْهِمْ»چون خداوند فرمود  

و در  یگدبن یهایابمندیدر ن نیعبارتند اب کلّ مکلف« ـهِم»هستند؟  یچه کسان« ـهِم»
  یو اخرو یبربخ ،یویدن ،یاجتماع ،یفرد ،یباطن ،یاب نظر ظاهر ،یکلّ ابعاد بندگ

ـــبحانه وتعال ـــابیبندگ یهاتمام برنامه یحضـــرت حق س  نیرا در ا پردابیو بندگ س
ــتیادّعا ن هانیفرموده و ا انیکتاب ب ــات قرآن اب نظر جزئ اتیبا آ ی  وقتس و  یمقدّس

 .داستیو هو دایما پ یمطلو برا میکنیدرست برخورد م یکلّ

 

 ست؟یعلم چ نیسوّم  هدف اب ا رکن
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سته است؟ آ نی  خدا اب اسوم است  نیکتاب ا نیمنظور اب فرستادن ا ایکتاب چه خوا
َد؟ برا َد؟ برافاتحه یکه تبرّ  با س یها با َد؟ قار هایعرو  ریقرآن بَواند؟ نَ یبا

ــت؛یها نمرده ی(؛ برا70س،ی)« اْلقَوْلُ عَلَى اْلكَافِرِینَ لِیُْنذِرَ مَنْ كَانَ حَیًّا وَیَحِقَّ»  یبرا س
ــت که خود را به مردن م ییهابنده ــوند و بنده بنند،یاس ــوند در تمام که بنده َ تر َ

 .ستیها نمرده یبنده کردن است و فقب برا ی  پس براپردابیو بندگ سابیابعاد بندگ

 

 «وَالَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِاْلكِتَابِ» هیآ حیتوض

 

با یاتیآ اب با م؛یدر آن دقت کن دیکه  لو اب آن بفهم یلیخ دیو  طا به م،یم  یو جن
وَالَّذِینَ »اســـت که  نیاســـت؛ ا میعظ اریبســـ زین اعیو جنبه نف میعظ اریاثباتش بســـ

كُونَ بِاْلكِتَابِ   سِّ سمت« یُمَ ست؛  یخانه نیاطراف ا اتیآ نیاب ا یق َده ا َته  قرآن نو
كُ» سِّ ْصلِحِینَ ونَوَالَّذِینَ یُمَ ِضیعُ أَجْرَ اْلمُ الَِ إِنَّا ال نُ صَّ ( 170)اعراف،« بِاْلكِتَابِ وَأَقَامُوا ال

است؟ کلماتِ رسول  یاست؟ کاف هیاست؟ کفا یوطیکتابِ س ست؟یمنظور اب کتاب چ
ست؟ نَ ست؟ کلماتِ ائمه ا ست؟ انج نیا یعنیالکتاب  ریا ست؟ با  لیقرآن  تورات ا ا

 ســـتدلونیبالکتاب نه  مســـکونی نیوالذ د؛یبفرمائ راجعهم بند؟یحرف م یچه کســـ
کونیُالکتاب، بلکه  علمونیالکتاب، نه  فهمونیالکتاب، نه  قرؤنیبالکتاب، نه   مســــّ

شو یبالکتاب  در لغت مقدار َسکَ  َودیاوقات گفته م ی  گاهدیو دقت کن دیخرد ب مَ
  هر کنندیبا هم فرو م امامعناست  کیاوقات اَمسَکَ گاه اوقات مَسَّکَ؛ هر سه به گاه 

 یقرآن کتابِ نگهبان است, کتابِ پاسدار نیاست  ا یو پاسدار ینگهبان یسه به معنا
اســـت که انســـان را در امن اب کل خطرات قرار  یاســـت؛ کتابِ محافظت اســـت، کتاب

هدیم اب  ،یو خطراتِ برون یو فکر یو عقل یفطر یِدرون ،یدرون یِ  خطراتِ فطرد
ـــت متوجّه به ح یها و اب تمام خطراتتمام هجوم ـــتِ خداخواهِ  اتیکه ممکن اس درس

 .است اب خطرات نیکتاب حافظ مکلّف نیگردد؛ ا یانسان

 

 اب خطاها و خطرات گرانیخود و د یو پاسدار ینگهبان یبه معنا «سمکونی»

 

ّسکونی ِسکیَ! م ِسکیُ ست؛ین م کیُبلکه  ست؛ین م سِّ ست   مَ کیُا سِّ چند بُعد دارد   مَ
هم در بُعد  دهند؛یقرار م ینگهبان یلهیکتاب، کتاب را وس یلهیبوس کنندیم ینگهبان
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 یهر کس نیوالذ نی؛ ا«بالکتاب مسکونی نیوالذ»کتاب نگهبان باَد  ]  [  کهنیاصلِ ا
چه  گران،یچه انس، جن، مالئکه، د ؛یکه باَد، در کل عالم هست یکه باَد؛ هر مکلف

آن  پردابیو بندگ سابیبندگ یکتاب؛ برنامه نیها باَند، هر جا که باَند، ادر آسمان
که قرآن  یاب هنگام ف؛یتکل خِیاســت که خداوند خواســته اســت؛ در طولِ تار یطور

 .َودیبرپا م یکبر امتیکه ق یالحظه نینابل َد تا آخر

 

کونیُ نیوالذ کونیُرا؟  یزیبالکتاب چه چ مَســّ  هایلیمفعول ندارد؟ مثل ،امنوا، خ مَســّ
ــــت نم یمعنا به نفس  یچه؟ مگر ،امن متعد یعنی،امنوا باهلل  فهمند،ی،امنوا را درس

سهم باهلل؛  یعنیچرا باهلل آمده؟  ست؟ین س یعنی،امنوا انف َتند بو  یلهیخود را نگه دا
کونیُهم  نجایاپرچمِ حق رفتن   رِیب کون؟یُرا  یزیبالکتاب؛ چه چ مَســــّ مگر ما  مَســــّ

له! برا مســــکون؟یکتاب  لهیکه بوســــ میالبم دار ینگهبان مان، ما فطرت کهنیا یب
 یهایو ترق زهایمان؛ و تمام جســت و خمان، َــعورمان، تدبرمان و تعقلفکرمان، علم

خودکفا  میتوانینم ت؛ما؛ تمام کال اســــ یو عرفان یو فلســــف یو عقل یو فکر یعلم
َ ست  ما کفا م،یبا شر را خودکفا قرار نداده ا در عمق وجودمان هست؛  یتیخداوند ب

 تیکفا یلهیکه وس یفرموده  ماده و محور تیرا خداوند عنا یو برون یدرون تیو کفا
فا چه  تیو موجو ک قل نبود اب قرآن  ما قرار داده  مثالس اگر ع ند در  خداو باَــــد 

 هانینبود، عقل نبود، امر به تدبر و تفکر نبود، اگر ا یانفطرت انســــ گرا م؟یدیفهمیم
 م؟یبفهم میتوانستینبود ما چطور م

 

اســت و  زیآماده اســت، آب بالل اســت، تم اریَــنا بســ یکه برا دیرا تصــور کن ییجا
  دیریبگ ادیَنا  دیپس َما با ست؟یچ اعدهیفا د؛یستیامّا َما َنا بلد ن ست؛ین یمانع
س ییجا کی ای سَن ب ست که؛  س ند،یگویم یعال اریا س یعلم اریب ست، ب ممتاب  اریا

تا به  دیرا و راهش را داَـته باَـ دعیکل دیبا سپ د،یدانیاسـت، اما َـما لغتش را نم

 .دیابیآن دست 

 

 طانِیچون َهم یاست؛ خطرات نیها و به کل مکلفمتوجه به انسان یخطرات نجایا در
و  یداخل یهاو َــــهوت یو خارج یداخل یهاجهالت ،یخارج طانیَــــ ،یداخل
و  هایو هواپرســــت هاتیّوانیو ح هاطنتیَــــ یما را بســــو هانیهمه ا ،یخارج

  می  پس ما دائمًا در خطردهدیتوجه م هاینیو خودب هایو خودراه هایخودخواه
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ندگ عاد ب مام اب ندگیدر ت ندگ یوانیح ی  ب عد ب ندگ یانســــان یو ب عد ب که  یایو ب
 .ما خواسته است یخداوند برا

 

ما مقرر  یو پاســدار یِنگهبان یکه پروردگار عالم برا یســالح نیتریو قو نیتربزرگ
 کرده است؛ قرآن است

 

لَقَدْ خَلَْقنَا اإلِنسَانَ فِي أَحْسَنِ »اراده فرموده است که   عیرا خداوند در عالم تشر چهآن
 نیاب نظر رول و جســـم در باالتر ،یاول یرا در ماده ( پروردگار عالم ما4ن،ی)ت« تَْقوِیمَ
که  ی  کسانمیَنا کن دیداده که چه طور با ادیاست؛ به ما َنا کردن را  دهیآفر میتقو

در جبهه بجنگند مشَصًا با  خواهندیهستند و سرباب خوب هم هستند؛ اگر م سرباب
کونَیاَــند  اســلحه داَــته ب دیبجنگند؛ با َــودیچوب که نم ایســن   ایمشــت   مســِّ

سلحه سلِحَه، البته ا َسهُم بِاالَ ست  حاال بزرگ یااَنفُ سو بمان خودع ا و  نیترکه منا
ـــح نیتریدائم ـــالح نیتریو قو نیترو واض ما و  یِنگهبان یکه پروردگار عالم برا یس

 .کتاب است نیما مقرر کرده است ا یما و پاسبان یِپاسدار

 

 فتندیاب قرآن دور ب هیعلم یهااستعمار و حماقت ما باعث َده که حوبه طنتیَ

 

ها با هم ادغام و حماقتِ ما مســـلمان یاســـتعمار و اب طرف طانیَـــ یاب طرف کنیول
پاســبان ما؛ و  نیتربزرگ نیاســالم ا خیممذوص َــده و نگذاَــته اســت در طول تار

فقب  انًاید َــــود  اگر هم آمده احما وار یما در بندگ ینگهبانِ کل  بندگ نیتربزرگ
اموات آمده اســت   یاع براآمده، فاتحه تشو قاف و صــاد و ضــادِ آن آمده، قرائ نیع

ض صحبت موقت یمن بع  یقبل اب اموات برا دییایب گفتمیم کردمیها در مجالس که 
 یبرا زیکتاب عز نیکه خدا در ا میفاتحه را تا بفهم می  بَوانمیخودمان فاتحه بَوان

 نهدر محضــر حق ســبحا تیما در مقام عبود یســتگیو با یســتگیَــا یما، برا یبندگ
 د؟یبگو خواهدیچه م ف؛یدر مقام تکل ،یوتعال

 

که  هایبعضــــ دینی  ببمیابر ســــر ما آورده و ما حماقت کرده ییچنان بال اســــتعمار
 دیدومًا باسوارع َد،  َودیسوارِ خر بشوند، اوالس خر تا دوال نباَد که نم خواهندیم
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 دیبا هانیدادن بلد باَــد، ا یســوار دیبلد باَــد، ســومًا خر با یآن َــَص خر ســوار
نقل  طانیکردند! قرآن اب قول َ یخر سوار هانیخرسوار درست َود  ا کیباَد تا 

سرا،،« ألَحْتَنِكَنَّ ذُرِّیَّتَهُ إاِلَّ قَلِیالس» کندیم سار م یعنی( 62)ا سان را اال  یهیذر کنمیاف ان
 !استعمار ما را افسار کرده، دهنه بده، پاالن بده، غشو کرده طانِی  َالیقل

 

س ست،ین خودیانفجار ب نیا کنم؛یچه عرض م دییبفرما توجه ست ک صبان یاب د  یع
 یو سست می  اگر ما دبد را در خانه راه دادمیهست یاب دست خودمان عصبان م؛یستین

صهمه م؛یو توجه نکرد میکرد ص ست،یدبد ن ریاع تق ص ریتق ست؛ و تق ما  ریما هم ه
حصون  مانیاالسالم هستند؛ ما کجا صونعلما که ح نیاب دبد است  ا شتریب یمقدار

ست؟ اب آن ساب آن ها؛یهودیطرف اب آن ها؛یطرف وهاباالسالم ا و   ؛  هایحیطرف م
ما، به معرفت ما، اخالو  یدهیما، به علم ما، به عق سیهمه در داخل و خارص به نوام

ـــ ـــتیما، س ـــتقالل ما و به همه چ اس ما کجا  ؛اندما هجوم کرده زیما، اقتصـــاد ما، اس
که  یدر حال میحصـــون االســـالم باَـــ میتوانیچطور ما م م؟یحصـــون االســـالم دار

کنا بالکتاب؟ ما  م؛یستیبالکتاب ن مسکونی سَّ كُونَ بِاْلكِتَابِ؛ کجا ما مَ سِّ کجا وَالَّذِینَ یُمَ
ــ ــتباهات حفظ کرد یلهیبوس  م؟یخود را حفظ کرد یهاجهالت م؟یقرآن خود را اب اَ
ن هایکوتاه ــــا یهایخود را، کال یهایاکامو  خود را، کجا  یهاییخود را، و نارس

ما در حوبه م؟یحفظ کرد ــــت بد مانیهاکجا؟  به قرآن، و اگر  میبه هر چه دس جز 
ند م یبرادران ند، نمجاهل ســــوادند،یب ندیگویبا قرآن کار کن ند،یا  فهمند،ینم دان

 ...اندخوانروضه

 

 !کردندیرا مسَره م کردیقرآن کار م یکه رو یها کسدر حوبه یبمان

 

ــــت ما درس آقا ادمی یبروجرد یبمان آقا در  یو مطالعه میرفتیم یبروجرد یهس
ــ یعمده ــود؛ قرآن  خواهدیم گفتندیها مطلبه یمن قرآن بود؛ بعض ــه خوان بش روض

 !هاستروضه خوان یقرآن برا ندیگویکتاب خداست؛ م

 

كُونَ بِاْلكِتَابِ وَالَّذِینَ» سِّ سان م؛یگویمن نم بند؛یخدا دارد حرف م« یُمَ که اب نظر  یک
س أت،یماده اب نظر ه س اریاب نظر وقت، اب نظر فکر، اب نظر مطالعه، اب نظر دقت، ب  اریب
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ـــکونی رومندندیو ن یقو ـــ یعنیبالکتاب؛  مس ـــامان کنندیحفظ م اریبس و  هایاب نابس
 .قرآن نیها؛ بالکتاب، با او انحراف هانقصانو  هایناکام

 

 اخالو، عمل ده،یبه قرآن چهار بُعد دارد  علم، عق تمسک

 

دوم  به آنچه فرموده  کیخدا چه فرموده است؟ تمس میاول  بدان کیچند بُعد، تمس در
َو ست معتقد  س م،یا  ستین یکاف میبدان م،یکن دایسوم  تَلُّق به اخالو اهلل پ کیتم

ُسهُمْ» ْستَیْقَنَْتهَا أَْنفُ سان14)نمل،« وَجَحَدُوا بِهَا وَا ستند که م ی( ک ْستَ دانندیه  قَنَْتهَایْوَا
هُمْأَ سـوم اب  ی  پس مرحلهکنندیم زیحجدوا، با حق سـت کنیهم دارند ول نیقیو  ْنفُسـُ

من  زیرول من، عقل من، فکر من و همه چ م؛یکن دایاســــت که تَلّق پ نیا کیتمســــ
کند؛  دایدر خارص نقش پ نیکند؛ و ا دایپ یچهارم  حالتِ خارج یَــود  مرحله یقرآن
من، بَعد در اخالو من، بَعد در  یدهیبَعد در عق ن،اول در علمِ م ف؛یقرآنِ َــــر نیو ا

کونیُکند   دای( نقش پیو چه اجتماع یعمل من )چه َـــَصـــ در چهار مرحله؛  مَســـّ
چهار رکن   نیچهار رکن اســـت؛ در ا یبالکتاب دارا مســـکونی نیچهار رکن دارد؛ ا

عباس  بنبَوانم که بفهمم، بفهمم که معتقد َــوم، معتقد َــوم که متَلق گردم   اب ا
وآله وســلم(؟ قال  کان خلقه  هیاهلل عل یســِال َــد که ما کان خُلقُ رســول اهلل)صــل

 اع قرآن؛  همهالقرآن

 

 !امروب اب قرآن دورند یو علما کردیحضرت بهرا)س( به قرآن استدالل م زیکن فضّه

 

در استدالل  کردند،یسِال م شانی( هر چه اب اهایحضرت بهرا)سالم اهلل عل زِیکن فضه
ضه هم ن  بدبَتدادیبا قرآن جواب م َما کلفت ف ضه هم ن دیستیها   د؛یستینوکر ف

ــما که م ــه ا یعنی میگویَ ــه کن تیترب طورنیما همه  فض ــده بود  فض ــرت  زیَ حض
سالم اهلل عل ّصل د،ینمطالعه ک دی( بروهایبهرا) صل مف ست که  یدر بحاراالنوار چه ف ا

 اتیاب آ شــانیا کردندیاحتجاص م کردندیاســتدالل م گفتندیهر چه با فضــه ســَن م
 ًایعلم ًایبالکتاب لفظ نمســــکوی نی  پس والذدادیو جواب م کردیقرآن اســــتدالل م

 .بالکتاب کیدر تمام مراحل تمس ًایعمل ًایخلق ًایدیعق
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 و حضور قلو در نماب توجّه

 

عد ما را با خدا آَــــنا کند؛ با خدا و  خواهدیکه م نیاب کتاب ا یخارج ینمونه بَ
باالســت  اگر ما  یلیآَــنا کند  واقاموا الصــلوِ؛ مقام و منزلت نماب خ ییخدا یکارها

که در حال نماب  میدرسـت اسـت  اگر ما بدان زمانیکه همه چ مینماب را درسـت بَوان

 .درست است زمانیهمه چ مییگویبا خدا سَن م

 

 نماب با قرآن ارتباط

 

صحبت م و در قرآن هم خدا با ما  یول میکنیاما ارتباط نماب با قرآن  در نماب با خدا 
 طورنی  مگر امیکنیهم ما با خدا به ببان خدا با خدا صــــحبت م کندیصــــحبت م

و قول اهلل همه هســـت، پس قرآن هر  ن،ی، قول مِمن«وقال الرســـول»در قرآن  ســـت؟ین
با که  میبدان م،ییگویو با خدا سَن م میدوگانه است  در نماب ما در محضر خدا هست

 یبرادر کی  به میرا نکن گرید یحواســـمان جمع باَـــد که فکرِ جا م،ییگویســـَن م
 یاعده  «خوانمینماب م»قبل اب وقت نماب بود؛ گفت   د؟یکنیکار مگفتند آقا َــما چه

نماب »  میدیخرده فهم کیما هم  دند،یهم فهم هایبعضــــ د،یگویم یچ دندینفهم
ست؛ من خودم را آماده م یعنی ؛«خوانمیم ساعت به نماب ظهر مانده ا  کنمیاگر چند 

و بتوانم درست اظهار ادب کنم؛ و بفهمم که  ستم؛یبا حیانم در محضر حق صحتا بتو

 ..و فکرِ درس و بحث را سر نماب نکنم ن؛ینستع ا ینعبد وا ا یا

 

خدا را م و ما کالم  جه م مینیبیم م،یخوانیدر قرآن  خدا،  نی  و امیکنیو تو کالم 
كُونَ »ســـَن خداســـت با ما در کل؛ و ســـَن ماســـت با خدا در بعض   وَالَّذِینَ یُمَســـِّ

الَِ صَّ ْصلِحِینَ»بَعد  « بِاْلكِتَابِ وَأَقَامُوا ال ِضیعُ أَجْرَ اْلمُ  هانی( پس ا170)اعراف،« إِنَّا ال نُ
 ایمفسد  آ ایمصلح است  ای یمفسدند، انسان در بندگ هانیا ریمصلح هستند؛ پس غ

ـــ که تمس یلهیمصلح است و با وس ای  َودیباَد؟ نم تواندیم کدامچیه  کیاصالل ـ
 ریبه غ کیرا با تمس گرانیخود و د ای کند؛یرا اصالل م گرانیکتاب است ـــ خود و د

ــا  کندیرا قبول م زیتمســک کند جز به قرآن! همه چ زیبه همه چ کند؛یم عیکتاب؛ ض
 می  پس ماها نوعًا مفسدنیمفسد َودیم نیو آورد جز قرآن! ار زیجز قرآن! به همه چ

لِحِینَ» یعُ أَجْرَ اْلمُصــْ الَِ إِنَّا ال نُضــِ كُونَ بِاْلكِتَابِ وَأَقَامُوا الصــَّ ؛ ولو بَاطر «وَالَّذِینَ یُمَســِّ
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کنند؛ هجوم کنند؛ هرچه بکنند  تیبکشـــند؛ فحش دهند؛ اذ ؛قرآن او را مســـَره کنند
 .ستیمهم ن

 

 میداریإن َا، اهلل اب قرآن دست بر نم اورند؛یبر سر ما ب ییبال هر

 

بزنند،  اورند،یســر ما ب ییو هر بال ندیایانشــا، اهلل؛ اگر ب میگویمن راســت م برادران؛
خانه ما را  کهنیمان را خراب کنند؛ کما ابکشـــند، فحش بدهند، تکه تکه کنند و خانه

 هیدوابده تا الت به مســـجد امام رضـــا)علکه  یروبباران کردند؛ در َـــو آنســـن 
ما  م،یهست یلیما اسرائ م،یهست یبدند که ما وهاب تهمتالسالم( حمله کردند و به ما 

ــمن موال عل ــت هی)علیدَ ــالم( هس ــبر کردمیالس نگفت،  چیکس هم ه چیه م،ی    ما ص
ـــــــ با ا ییها به هر جاطلبه  ییبه جا میگفته بود شــــانیبه ا کهنیکه مراجعه کردند ـ

ــــ جواب َن دیمراجعه نکن ما  یبرا مشکالت نی  که البته امیستیکه ما مسئول ن دندیـ
 ...لیدر خوردِ پ یابنا کن خانه ای ؛یدوست بانانلیمکن با پ ای  ستین یزیچ

 

 ما به قرآن توجه نکردند یعلما بزرگان

 

َامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمْ اْلمَالئِكَةُ أاَلَّ تَََافُوا واَل تَحْزَنُوا  إِنَّ» تَق َّهُ ثُمَّ اســــْ َا الل َالُوا رَبُّن َّذِینَ ق ال
رُوا بِاْلجَنَّةِ الَّتِي كُْنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِیَاؤُكُمْ فِي اْلحَیَاِِ الدُّْنیَا وَفِي اَخِرَِِ وَ  وَأَبْشــــِ

ُسكُمْ وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَفِ کُملَ ْشتَهِي أَنفُ صلت،« یهَا مَا تَ  نیاب ابتدا نگو که ا ای( 31)ف
ــ یکالم خداســت حت  تیما را ترب یالهیلفظش را هم نگو  ربنا اهلل، خداوند به چه وس

که در  یکرد  قرآن کسـان یعیتشـر تیرا ترب غمبریکرده اسـت؟ با قرآن  قرآن پ یعیتشـر
ـــالت قدم بر م نیا میعظ اهر  تیرا ترب دارند،یقدم بر م حیو صـــح داریو پا دارندیرس
ام و کم است، که پنجاه سال در قرآن کار کرده ینوع یوالّا بنده ؛یبگ دینبا ای  کندیم

چون من اب خود  ند،یآیاگر فردا بنده مکاســــو درس بدهم، فردا دو هزار نفر طلبه م
ـــو هم بهتر م ـــتادِ مکاس ـــواس ـــان هم قبول دارند؛ ول کاس بنده درس  یبلدم؛ خودَ

قرآن  م؟یقرآن را کنار بگذارم و مکاسو بگو یول ستین ی  مکاسو کتاب بددهمینم
به قرآن توجه نکرده؟ چرا صاحو مکاسو  هیچرا صاحو کفا م؟یبگو هیرا بگذارم کفا

در قرآن اســتدالل کرده که  یاهیبه آ امتیق یدرباره یانصــار خیتوجه نکرده؟ چرا َــ
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س یلفظ ست؟ین ستفاده کرده چون نر َتباه ا  هانیکه به قرآن مراجعه کند  ا دهیرا به ا
 .امکرده ادداَتی هایدر پاروق ریاست که من در تفس یاَارات

 

قرآن کردند؛ جان ما چه  یآنها خودَـان را فدا م؛یسـتین چیه نینسـبت به معصـوم ما
 دارد یاربَ

 

تَقَامُوا الَّذِینَ»  نیا می(؛ اســـتقامت؛ ما که باور دار30)فصـــلت،« قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اســـْ
مهم  د؛یســوادیو َــما ب ســوادهاســتیکتابِ ب ندیکتاب، کتاب خداســت، اگر هم بگو

گوســــفند  یهم ســــن  بدند، فحش دادند، معده غمبریبه پ ند؛یگویکه چه م ســــتین
عوِ اب َتند،یر را مجبور به هجرت کردند، کتک  شــانیش کردند، احبســ طالویدر َــِ

َکستند، پ َکافتند، برا یَکستند، فرو عل یشانیبدند، دندان   یچه بود؟ پهلو یرا 
که  نیرالمِمنیحفظ خالفت ام یبرا ایمال بود  یچه بود؟ برا یبهرا را لگد بدند، برا

کردند، فحش  تیکشتند، اذ «ومما منّا الّا مقتولٌ أو مسم»بر محور کتاب و سنت است؛ 
ست؟ مگر ما که هست ترنیدادند  مگر ما خونِمان رنگ ها که آن م؟یآخر ما چه هست میا

َمن نیا سالم یهاکارها را کردند د ستان ا سالم بودند، ما که دو َمیا  انیعی! ما که 

 !میهست یعل یمرتض

 

؛ مظلوم باَد؟ مگر باَد لیذل قدرنیقرآن ا دیبا ؛یعل یمرتض انِیعیَ یدر حوبه چرا
َما  یقهیَما و سل لیَما حرف بزند، اگر کتاب اهلل را طبق م لیکه مطابق م یکس

 دانیذلک الزمان طر یفالکتاب و اهل الکتاب ف»خوب اســــت و اال  یلیمعنا کند؛ خ
پس قرآن و اهل «   »مِوَ همایِویواحد ال  قَیطر یو صـــاحبان مصـــطحبان ف انیّمنف

َــده ]اب جامعه، امّا[ همراهانى همگام ]با هم[ َــدگانِ حذفقرآن در آن بمان، رانده
)عن  «دهــدیاى، آن دو را پنــاه نمدهنــده پنــاه چیراه هســــتنــد  ]ولى[ ه کیــدر 
ــان365، ص74بحاراالنوار، ص ن؛یرالمِمنیأم  یما معن لیکه قرآن را طبق م ی(؛ مگر کس

ــتند واال طرد م یما معن یق فتواهاکنند، طب ــوندیکنند )آن وقت محترم هس (  بارها َ
مام بمان که تشــــر که ا  یبرا نیا ؛«دیبکتاب جد یأتی»و  آورندیم فیعرض کردم 

ست  اگر کتاب د نیآخر؟ هم ستیچ دیکتاب جد ست؟یچ ست که ه َد  گریقرآن ا با
 ..میما قبول نداراع، با علومش، که یاست با معان نی  همَودیکه مرتد م
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 اب قرآن یدور ی)ره( در افسوس براینیامام خم سَن

 

امام  تیبر حسَو روا میبَوان دیرا با ریقرآن، وضعِ َروع در تفس ریاب جلدِ اول تفس ما
ّسالم( که اب روا هیصادو)عل س اتیال س اریب ست درباره قیعم اریب  ویقرآن؛ و عج یا

ـ  نیا ـ اگر برامیبرو هیحاَ کیاست  بَوانند که قرآن چنان است؛ قبول  تیروا مای  
جالو است!  یلی! خمیکنیما قبول نم نم؛یکه من چن دیبگو رآناما اگر خودِ ق م،یکنیم

قا نویا»که   دیگویم نطوریا ینیخم یاگر آ جا عارف معمول یاب رو ن نه ت ِدّ و   یج
 یاب عمرِ به باد رفته خود در راه اَــــتباه و جهالت تأســــف دارم، و َــــما ا میگویم

ـــالم؛ حوبه ـــگاهفربندان برومند اس ـــئونات قرآن و ابعاد ها و دانش ها را اب توجه به َ
اب آن را مدّ نظر و مقصــد  یاقرآن در هر رَــته سی  تدردیکن داریمَتلف آن ب اریبســ
ناخواسته در آخر عمر که ضعف  یخدا سندهی  مبادا همچون نودیخود قرار ده یاعال

 د؛یبَور یجوان امیو تأســف بر ا مانیخود پشــ یهابر َــما هجوم کرده اب کرده یریپ
را اگر  نینه  هم یاعده کنندیقبول م یاعده ند،یگویم شــــانیا«  ســــندهیهمچون نو

 .کنندیقبول نم دیاگر قرآن بگو ی  ولکردندیبود پاره م رونیب

 

 مطالعه قرآن بیدرباره َرا عةیامام صادو)ع( در مصبال الشر تیروا

 

ــفحه تیروا حاال ــادو که در ص  ی  و قد رُومیپانزدهم جلد اول نقل کرد یاب امام ص
ــالم( أنّه قال حاال ما م هیعن االمام صــادو)عل ــوم  میخواهیالس در قرآن در مرحله س

من قرأ القرآن »لیه الســالم   قال الصــادو عدهدیدســتور م م؟یچه کار کن میوارد َــو
حزنا ووجال في ســره، فقد اســتهان بعظیم  یولم یَضــع هلل، ولم یرو قلبه، وال یكتســ

َـــأن اهلل تعالى، وخســـر خســـرانًا مبینًا، فقاري القرآن یحتاص إلى ثالثة أَـــیا،  قلو 
ــــه قلبه فرّ منه َ )بحار  «میالرج طانیخاَع، وبدن فارغ، وموضع خال، فإذا خشع للّـ

ـــراأل ـــبال الش   ما مینکن هانتو به قرآن ا می( قرآن بَوان43، ص82ص عة؛ینوار عن مص
هانت ب به قرآن نممیکنیم ادیا هانت  فاتحه مگر ا ــــات  خدا که  َــــود؟ی  در جلس

تُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» دیفرمایم تَمِعُوا لَهُ وَأَنصـــِ (؛ ما 204)اعراف،« وَإِذَا قُرِيَ اْلقُرْآنُ فَاســـْ
 م؟یبنیو ما با هم حرف م خواندیقرآن م یکه قار میدار یچه مرض
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ها صـــحبت کنم ظاهرم مســـجد طلبه یاب من دعوت کردند دَه َـــو برا ییجا نجف
ــانیچون برا آمدند،یبود، خوب اب رجال هم م یهند  یملّا پا یاتعجو بود که عدّه ش

نفر قرآن بَواند؛ و در ضــــمنِ  کیمن منبر بروم گفتند که  کهنیمنبر بودند؛ قبل اب ا
منبر و گفتم من  ی  من رفتم باالکردندیصــــحبت م گریکدیبا  هانیقرآن خواندن ا

ــو نَواهم آمد؛ چون ا گریاما د کنمیامشــو صــحبت م ــه نیاب فردا َ ــما  یجلس َ
کالم من است؟ تا  یکالم خدا مادون کالم من است ومقدمه یعنیگناه است،  یجلسه
ـــحبت کنند قرآن بَوان تا ندیایآقا ب ـــت ک لیما ذل انیقرآن در م قدرنی! ادیآقا ص  هاس

بحث  م،یکشیم انیقل م،یکنیصحبت م م،یخوریم ییو ما چا خوانندیکالم خدا را م

 !میساکت بشو دیروضه خوان منبر برود همه با ایواعظ  دیاما فرض کن م؟یکنیم

 

خواندنِ ِصرف و  ی، قرائت برا«من قرأ القرآن ولم یَضع هلل»ادب اول قرآن است  نیا
دوا فقب  یدواست؛ مگر خواندن نسَه یبلکه مانند خواندنِ نسَه ست؛یوِر وِر که ن

 یول دیخوانینسَه را اگر هم نم نیکه ا دهندیدارو را م یخواندن است؟ نسَه یبرا
من قرأ القرآن ولم یَضع »و عمل کردن است  دنیهمف ی  خواندن برادیبه آن عمل کن

فکر  قدرنیا هیکتاب، کالم خداسـت  چرا َـما در تأمّلِ کفا نیکرد  ا دیخضـوع با« هلل
َود که نه او فهم دیکنیو خضوع م دیکنیم َما؛ اما کتاب  دهیکه آخر هم معلوم  نه 

قارّ م طورنیخدا را هم قارّ و  ّل  تأم مابمثل  د؛یخوانیبدون  ند  کیکه  ن ند ت نفر ت
ستیسجده و برم رفتیو م خواندیم شست،یو باب م خوا سول)ص(  ن اب حضرت ر

( 234، ص81)بحاراالنوار،ص« نقر کنقر الغراب»فرمود  کندیســِال َــد که او چه کار م
 !اهانت است نیاو به نماب اهانت کرده  ا بند،یم نیمرد مثل کالغ نو  به بم نیا

 

گفت  بله قرآن را  دیخوانیگفتم َما قرآن م ی، به کس«ولم یَضع هلل قرأ القرآن من»
فا خوانمیم عه م هیو ک طال عه کن ر،ی  گفتم  نَکنمیرا م طال فا دیقرآن را م را  هیک

که  یزیمن با چ ســتم،یدَــمن ن هیمن با کفا د؟یکنیمطالعه م گرید ی  چرا جادیبَوان
س ردیقرآن را بگ یجلو َمن ه ستمد ست که معارض  یبهتر اب علم یقی  رقص و مو ا

و تار و تنبور و عرو و َراب و گوَت خو  و گوَت  یقیبا قرآن باَد  رقص و موس
که،  یکه، اعمال یکه، علوم ییبهتر اســت اب کارها هانیاســت، و ا یموقّت هانیســ  ا
  کندیبلکه دور م رساندیکه انسان را به قرآن نم ییهاکه، بحث یکه، سَنان یافکار

ــــدیبه قرآن م یکه تابه وقت کند،یمغز را پر اب خباثت م نیا خدا که بلد  دیبگو رس
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القرآن من خوطو  عرفتیإنّما » دیگویم ایالداللة است!!  یحرف بزند، قرآن ظن ستین
 ..دهیرا هم نفهم نی، که ا«به

 

که در نماب، در حضــور حق کرد  چنان دی، خضــوع با«قرأ القرآن ولم یَضــع هلل من»
ست؛ برا یکرد  خضوع برا دیخضوع با ظاهر و  ی  خشوع براستیظاهر که ن یقلو ا
ست   یخضوع برا ست بلکه  ی، نه تنها برا«من قرأ القرآن ولم یَضع هلل»قلو ا قلو ا

 .که متواضع باَد؛ خاضع باَد دیبا رآنتمامِ وجود انسان در موقع خواندن ق یبرا

 

تر اب سن ؛ سَت یهادل نیسَت؛ ا یهادل نینرم بشود؛ ا دیدل با« یرو قلبه لمو»
اگر قرآن را انســــان بَواند و بفهمد و بداند و  کند؛ینم ریدر آن تأث یاکه هر موعظه
 .کندیو آماده م کندیآرام م کند،یها را نرم مدل نیتوجه کند؛ ا

 

س وال» سره ییكت شو دیقرآن بابا خواندن « حزنا ووجال في  چرا؟ چون  م؛یپر اب غم ب
پر اب غم؛ و وجل  ترس؛ حزن و وجل دو بُعد است  حزن  غصه  م؛یمعارف دور نیاب ا

ـــ دیکه با ییجاکه چرا به آن میبَور ـــبت به ا م؛یادهینرس ـــ نیو چرا نس  ریکتاب تقص
اب عدم توجه به معارف  میبا احکام قرآن؛ بترســ تاب مَالف می  ووجالس  بترســمیاکرده

 .کندیدر باطن! که در ظاهر هم ظهور م« وجال في سره»قرآن  

 

کتاب حق  نیبه عظمت َأن حق است  ا نی؛ توه«استهان بعظیم َأن اهلل تعالى فقد»
 کند؟یدقت م قدرنیا ونیزی  چطور آدم به تلوســــتیاســــت؛ کتاب موع و گربه که ن

 کنند؛یو دقت م کنندیگوع م کنند؛یهم نگاه م ها رابچه یهابزرگ، کارتن یهاآدم
س ! ستیمطالو ن نیکالم خدا که ا ی! اما برانحرف نز ندیگویحرف بزند م یو اگر ک

ر خُســرانًا مبینًا» ؛ پس تمام ما در خســران «فقد اســتهان بعظیم َــأن اهلل تعالى، وخَســِ
 ..میاقرار گرفته ی( عمومانی)خسارت و ب

 

ــیا، فقاري» فقب وِر  ،ی، خواندن قرآن ســه رکن دارد؛ قار«القرآن یحتاص إلى ثالثة أَ
رف که مطلب ســت؛یوِر ن فقاري »  ســتین یبلکه بَواند که بفهمد؛ والّا که خواندنِ صــِ

ضع خال َع ، وبدن فارغ ، ومو َیا،   قلو خا که  یدل نیا« القرآن یحتاص إلى ثالثة أ
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ــد، گوعِ دل را باب خطابِ ردر برابر کالمِ حق و در براب ــنوا باَ ــد، َ ــع باَ  حق خاَ
ــا و عمقِ وجود خود  دیکند؛ عقلِ دل را، گوعِ دل را، هوعِ دل را، فهمِ درون را بگش

وَقُْل لَهُمْ »  دیفرمایبزرگوار م غمبریرا در برابر کالم حقِ قرار دهد  و لذا خداوند به پ
هِمْ قَوْالس بَلِیغًا ــِ ــا،،« فِي أَنفُس ــهم، نه آذانهم؛ اان ی( ف63)نس را که کالمِ  غیقولِ بل نیفس

ها آن یهاها و به قلوآن یهاکالمِ رســـا را به دل نیحق اســـت و کالمِ رســـاســـت، ا
 .است نی( هم4)مزمل،« وَرَت ْل اْلقُرْآنَ تَرْتِیالس» یبرسان  و معنا

 

  رول خســته، بدن خســته، دینباَــ یدر حال خســتگ یعنی« خاَــع، وبدن فارغ قلو»
ســالم  رســندیبرادرها که اب راه م ی! مثل بعضــمیقران بَوان میندار یال چون کارحا
ش ندیگویم م،یگوینم یزیمن که چ میکنیم کیعل َت دیببَ س میما چون کار دا  ریتف
س َودی! معلوم ممییآینم ست، همه دروس درس  زی  همه چستیکار ن ریکه تف کار ا

ــت بجز قرآن  قرآن که درس ن ــتیاس   ما که دهمیمن هم جواب م د؛ییگوی! چون مس
درونت  دی، با«قلو خاَــــع، وبدن فارغ»  میبه طرف خودمان دعوت کن میخواهینم

اب کار  کهنیبرونت  نه ا طورنیخشـــوعِ تمام در برابر کالم حق داَـــته باَـــد، و هم

 !میقرآن بَوان میبرو د؛یآیحاال خوابمان هم م میاهخسته َد

 

 نیو آن حرف نزنند؛ که ا نیباَد؛ سر و صدا نباَد؛ ا یخال که ییجا« خال وموضع»
مشغول نشود، که گوع ما، هوع ما، فکر ما، چشم ما قلو  گرید یگوعِ ما با صداها

 .ردیقرار بگ یما در محضر حق سبحانه وتعال زیما، رول ما و همه چ

 

 .فردا إن َا، اهلل یتتمه بحث برا «میالرج طانیخشع للّـه قلبه فر منه َ فإذا»

 

 میومعارف القرآن العظ مانیاَرل صدورنا بنور العلم واال اللهم

 لما تحبه وترضاه وجنّبنا عما ال تحبّه وال ترضاه ووفّقنا

 

 

 ورحمة اهلل کمیعل والسالم


