
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محتوای هشتم کتاب تحول معنوی

 (بخش های نماز و قرآن) اهتمام جدی به اعمال عبادی و توسل و تضرعمحاسبه و 

 هیچ کس مثل خودت نمی تواند بیماری هایت را بشناسد

شما طبیب خودتان بشوید، برادر عزیز! هیچ کس مثل خود انسان نمی تواند بیماری های خودش را 

، «تو دچار این بیماری هستی»بشناسد. برخی بیماری ها در انسان هست که اگر مثال شما به من بگویید 

ه به کند ک مگر کسی تحمل می« آقا، شما مرد حسودی هستید.»عصبانی می شوم و بدم می آید. بگویند: 

از « حسود خودت هستی؟ چرا اهانت می کنی؟ چرا بی خود می گویی؟»؟ می گوید: «حسود»او بگویند 

دیگری حاضر نیستیم قبول کنیم. اما به خودمان که مراجعه می کنیم، می بینیم بله. ما متأسفانه از این 

کند، با خودش که دیگر نمی تواند! بیماری ها داریم. سر هرکس را انسان کاله بگذارد. از هرکس که پنهان 

پس بهترین کسی که می تواند بیماری ما را تشخیص دهد، خودمان هستیم. بیاورید روی کاغذ 

بدخواهی برای دیگران. وقتی کسی به خیری می رسد، ما »بنویسد: « بخل.»بنویسید: « حسد.»بنویسید:

بی »یسید: بنو« بینی به نیکان و صالحان.بد روح»بنویسد: « تنبلی در کار.»بنویسید: « ناراحت می شویم.

اگر بیماری های ما اینهاست، « بنویسید: عالقه به خود. شدیدا به خودمان عالقه داریم.« اعتنایی به وظایف

اولین و مهم ترین قدم خودسازی این است که انسان به خود و به  4/21/2732ذ بیاوریم.اینها را روی کاغ

اخالق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند؛ عیوب خود را با روشنی و دقت ببیند و سعی در برطرف 

 12/9/2731کردن آنها داشته باشد. این از عهده ی خود ما برمی آید و این تکلیفی بر دوش ماست.

ناه نکنیم، اول باید گناه خودمان را بشناسیم؛ و این به وسیله ی خود ما ممکن است، اما اگر بخواهیم گ "

دیگران گناه ما را نمی دانند. خود ما باید در کار خودمان دقت کنیم؛ در رفتار شبانه روزی مان دقت 

 3/7/2711کنیم.

 

 



 اهل محاسبه، امید فرج دارند

ادند، امید فرجی دارند. وقتی به نامه ی اعمال خود آنهایی که خودشان را زیر مداقه ی یک محاسبه قرار د

نگاه کردیم و دیدیم این نقاط کمبود وجود دارد، چون هنوز وقت باقیست و عمر باقیست، جبران می 

ه اگر دیدیم نقاط روشنی وجود دارد، ب -یعنی برگردید و جبران کنید « أنیبوا» -و أنیبوا إلى ربکم »کنیم؛ 

هی و به هدایت الهی دلگرم و امیدوار می شویم؛ هم خدا را شکر می گزاریم، هم کمک الهی، به توفیق ال

 3/7/2731دهیم؛ محاسبه فایده اش این است. ادامه می

و از بیرون به خود بنگرد. همه ی  هر فردی باید از زندان نفسانیات و خودبینی و غرور، خود را خارج کند

ت بشر با نقص آمیخته است. کی می توانیم آن نقص ها را برطرف ما به این تحول احتیاج داریم. جبلّ

ن را مطلق اکنیم؟ وقتی آنها را ببینیم؛ وقتی آنها را بشناسیم و وقتی قبول کنیم که نقص داریم. اگر خودم

دانستیم، مغرور شده ایم. خیال کرده ایم نقصی نداریم. پس چه وقت به فکر خواهیم افتاد که خود را عالج 

کنیم؟ وقتی که نقص هایمان را ببینیم و بشناسیم. شما ببینید معلمین روحانی بشر، یعنی پیغمبران، 

مانی که نامش نفس ماست، فرود ی هدی، دائم چکشی به دست گرفته بودند و بر سر پیل د یعنی ائمه

می آوردند. نفس، یعنی آن بعد انحطاط گرای وجود ما؛ آن بعدی که شهوات را به ما القا و تلقین می کند 

و ما را به آن می کشاند. ضعف ها و نقص های ما از آنجاست. باید خودنگری داشته باشیم تا ضعفها را 

 ببینیم.

ند و اگر معنویات و زیبایی ها خود را ظاهر می کنند و نشان می دهند، ... اگر انسان های واال پدید می آی

همه براثر بازنگری در خود و دیدن نقایص و عیب های خود است. برخالف انسانی که چشم را بر روی همه 

ی این ضعفها ببندد؛ خود را فارغ بداند؛ مغرور به خود و مغرور به خدا شود؛ مغرور به اندک شعله ی 

ی شود که در وجود او و باالخره در وجود هر انسانی هست و خود را نشان داده است و نهایتا به نورانیت

همین قانع شود. بعضی افراد هستند که به کمترین خیری از خیرات در وجود خودشان قانع اند. فردی که 

 13/2/2732دیگر کمال را نمی تواند طی کند.چنین است، 

 

 



 بعد از محاسبه، تصمیم بگیرید عیب را تدریجا برطرف کنید

دتان و خدا، صمیمانه به خودتان برگردید نه از روی تظاهر، با از اینکه کس دیگری این طور گمان بین خو

صمیم ، جدا تکند خودتان را یک ارزیابی بکنید و ببینید این عیب آیا در شما هست یا نیست؛ و اگر هست

بگیرید برطرف کنید؛ ولو یک باره هم نشود، تدریجا سعی کنید. از بدترین و نکوهیده ترین خصوصیاتی که 

کردید، یک فهرست تهیه کنید و فقط هم خودتان بدانید؛ هر  در دیگران دیدید و در خودتان هم سراغ

 4/21/2733چند وقت یک بار هم سعی کنید یکی از آنها را در خودتان پاک کنید.

هرکدام از آنها در ما هست، سعی کنیم آن را یک فهرستی از صفات رذیله و زشت تهیه کنیم و ببینیم که 

ای خود ن، آنها را برکنار بگذاریم. همچنین یک فهرستی از خلقیات نیک تهیه کنیم و سعی کنیم با تمری

 1/2/2732فراهم کنیم.

من به عنوان دوست شما جوانها و حقیقتا عالقه مند به سرنوشت شما نصیحت می کنم که خودتان را رها 

باشید خودتان را بسازید، یعنی خصوصیات مثبتی که در شما هست آنها را تقویت  نکنید و دائم درصدد

کنید و اگر خصوصیات منفی در شما باشد، اینها را یا در ذهنتان یا در روی کاغذ لیست کنید ... اعم از 

عیوب خلقی، عیوب رفتاری، عیوب عملی در زندگی عملی خودتان یا در رفتارتان با دیگران، یا در 

قیاتتان، مثال: حسد را، کینه را، قساوت قلب را، و حاالت فراوان مثل بخل را، حالت جبن )ترس( را و خل

حالت راحت طلبی را که در کتب اخالق این ها از عیوب انسان شمرده شده و عیوبی در درس خواندن، 

به خودشان  مثال بعضی ها در حال درس حواسشان پرت می شود، بعضی ها در حال درس، حالت امتناع

می گیرند و هر درسی را استاد بگوید اولین قضاوتشان رد کردن آن است و بعضی به عکس اولین 

قضاوتشان تسلیم مطلق در برابر اوست و هر دو بد است، همچنین سوء خلق و از این قبیل؛ یکی یکی را 

 14/3/2731برطرف کنید.

 

 

 



 ی به اعمال عبادی و توسل و تضرعاهتمام جد

تا آنجایی که می توانید، به نماز و توجه و ذکر در نماز و به نوافل اهمیت دهید. خدای متعال به پیغمبر 

قم اللیل اال قلیال نصفه او انقص منه قلیال. او زد علیه و رتل القرآن ترتیال. انا سنلقی »اکرم می فرماید: 

این  که -شب را بیدار بمان، یا دو ثلث شب را بیدار بمان و عبادت کن  ؛ یعنی نصف«علیک قوال ثقیال

ا نا»چرا؟  -ها برای خودمان بزنیم  برای پیغمبر است؛ من و شما خیلی دهنمان می چاید که از این حرف

سنلقی علیک قوال ثقیال؛ ما می خواهیم سخن سنگینی را به تو القاء کنیم؛ می خواهیم حرف بزرگی را به 

بزنیم؛ بنابراین باید خودت را آماده کنی. بار سنگین احتیاج به آمادگی روحی دارد؛ این آمادگی روحی تو 

هم همین طوری به دست نمی آید. این که ما بگوییم آقا برو دلت را صاف کن؛ بله، اساس همان صاف 

ز راه ذکر به دست می کردن دل است؟ اما صاف کردن دل فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه توجه و ا

آید. اگر کسی خیال کند که می توان دل و روح را بدون اینها صاف کرد، سخت در اشتباه است. از راه 

ی صحیفه ی سجادیه، دل  ی نیمه شب، از راه خواندن قرآن با تدبر و با دقت، از راه خواندن ادعیه گریه

و دلت را صاف کن هر کاری هم کردی، انسان صاف می شود؛ واال این طوری نیست که بگوییم آقا بر

 3/1/2734کردی.

 نماز را با توجه و حضور قلب بخوانید

یعنی ذات  - با منبع زیبایی پاک و زالل را هرچه می توانید، با منبع عظمت، با منبع حقیقت،این دل 

تا آخر عمر زندگی سعادتمندانه  اگر موفق شدید،پیوند دهید و نزدیک کنید. : -مقدس باری تعالی 

موفق نشوید، بیست سال دیگر سخت تر است؛ اگر بیست سال بعد که شماها  خواهید داشت؛ اگر حاال

ست؛ اموفق نشوید، بیست سال بعدش بسیار بسیار مشکل تر  -چهل سال، چهل و پنج سال سنتان هست 

یعنی در سنین کمتر از سن حاالی من خیلی سخت خواهد شد. نه اینکه محال باشد، اما مشکل است. 

حاال دل را به خدا پیوند بزنید. راهش هم در شرع مقدس باز است؛ یک کار رمزآلود پیچیده ای نیست. 

نید نیست که تصور ک شما قله ی کوه را از پائین نگاه می کنید، می بینید کسانی آنجا هستند؛ این جور

اینها بال زدند رفتند آنجا؛ نه، اینها از همین مسیری که جلوی پای شماست، جلو رفتند و به آنجا رسیدند. 

دچار توهم نشویم، خیال نکنیم که با یک نوع حرکت غیرعادی و غیرمعمولی می توان به آن قله ها رسید؛ 



چیست؟ در درجه راه ها همین راه ها عبور کردند. این نه، آنهایی که در آن قله ها مشاهده می کنید، از 

ناه. گفتنش آسان است، عملش سخت است؛ اما ناگزیر است. دروغ نگفتن، خیانت نکردن، از گی اول، در 

 لغزش های گوناگون جنسی و شهوانی پرهیز کردن، از گناهان پرهیز کردن؛ قدم مهم ترینش این است

، و از همه ی واجبات مهم تر، انجام واجبات پرهیز کردن؛ قدم مهم ترینش این است. بعد از ترک گناه،

 ؛ همه ی کار انسان تابع نماز است. نماز را به وقت«و اعلم ان کل شیء ملک تبع لصالتک»نماز است. 

 با توجه و با حضور قلب بخوانید.

گرما و سختی هایی که انسان دارد.  نگی،روزه ی ماه رمضان خیلی مغتنم است؛ مبارزه ی با گرسنگی، تش

کار که انس با قرآن و انس با نهج البالغه انس با صحیفه ی سجادیه و دعا و نافله و نماز شب و هر 

1/6/1831د.توانستید بعد از آن بکنی  

باید در تقویت معنوی خودتان  ،وه بر نزدیک نشدن به نقطه ضعف هاها اجتناب کنید... عال از لغزشگاه

کوشا باشید. اول قدمش این است که همین نمازی را که در شبانه روز پنج نوبت می خوانید، با توجه 

ار امر بسی بخوانید. اگر ترجمه ی نماز را بلدید، سعی کنید در حال نماز تمرکز پیدا کنید؛ این تمرکز،

رآن ی قه تقولون(؛ بفهمید چه میگویید. آی حتی تعلموا ما)مهمی است؛ تا آنچه را بر زبان جاری می کنید 

انتم سکاری حتی تعلموا ما  ال تقربوا الصالة و» -ست مشغول نماز نشوید موید که گ است دیگر؛ می

تا بفهمید چه میگویید. مشغول حرف زدن با خدایید؛ این مرکز می خواهد. حواس ما پرت می  - «تقولون

جاهای دیگر می رود. باید در حال نماز، تمرکزی در خودمان ایجاد به  شود. غالبا در حال نماز، ذهنمان

کنیم اگر این تمرکز پیدا شد، قدم بعدش حضور قلب است. من عرض کنم به شما؛ پاداشی که خدا برای 

حفظ تمرکز و توجه به شما می دهد، حضور قلب است. اگر شما توانستید کلمات و عبارات نماز را با توجه 

بیان کنید، خدا پاداشی چنین نقد در دستتان می گذارد و آن پاداش این است که بعد از به معانی اش 

لحظاتی، در شما حضور قلب پیدا خواهد شد؛ به خدا توجه پیدا می کنید و دلتان رقیق می شود؛ گاهی 

د و اشکتان جاری می شود؛ حالت نیاز در شما پیدا می شود، و این، پاداش آن مجاهدتی است که می کنی

 مهار ذهن را محکم می چسبید که این طرف و آن طرف نرود.



یم نماز را بخوانیم؛ نماز تسههم  این، آن بار عام است؛ دست همه هست؛ در اختیار همه هست. مجبور

باشیم و از خدای متعال، مکرر تشکر کنیم که این نماز را  متوجهه ی بسیار خوبی است. واقعا باید سرمای

 ؛ بی نماز هامی افتادیماین نماز را قرار نمی داد و واجب نمی کرد، چه می شد؟ دور اگر  قرار داد؛ برای ما

خت و دل هایشان بسیار سبسیار غافل می شوند  ؛ور می افتند؛ بسیار پرت می افتنددور می افتند؛ بسیار د

 11/5/1831می شود.

روانی انسانها پدید می پرورش و نقش برتر آن را در تهذیب نفس هست که در نماز سه خصوصیت عمده 

الم برای آن معین گشته یعنی حرکات و اذکار مخصوص، به ساکه در  آورد. نخست اینکه نماز، با شکلی

. «تنهى عن الفحشاء والمنکر ان الصالة»می خواند:  نمازگزار را به دوری از گناه و آلودگی فرا طبیعیطور 

 این فراخوانی پیوسته، توانایی آن را دارد که هرکس را از منجالب ها، رها سازد و عروج بخشد.

دوم آنکه در او روح پرستش و خضوع در برابر حضرت باری تعالی را که محبوب حقیقی و فطری هر انسان 

ه را که در ژرفای فطرت او نهاده شده است است، زنده می کند و غبار فراموشی از این حقیقت درخشند

 .می سترد

ی عرصه های  سوم آنکه به جان ودل نمازگزار، آن آرامش و اطمینانی را که شرط اصلی موفقیت در همه

زندگی است، هدیه می کند و تزلزل و اضطراب را که مانع بزرگی در راه اقدام مجدانه برای پرورش اخالقی 

ریک از سه خصوصیتی که گفته شد درخور آن است که با تدبر و ژرف نگری است، از او دور می سازد. ه

 24/1/2734ی از معارف نماز آشکار خواهد شد.دیده و سنجیده شود و از این راه، بسیار

من توصیه ام به جوانان این است که عبادت را با توجه انجام دهند. من اصرار نمی کنم که زیاد عبادت 

بادت کنید، خواستید کم عبادت کنید؛ ولی آنچه انجام می دهید با توجه کنید؛ نه، شما خواستید زیاد ع

باشد. البته همه باید عبادت واجب را انجام دهند؛ آنکه قابل اغماض و اینها نیست. هر کسی باید عبادت 

ب واجبش را انجام دهد. عبادات واجب، چیزی هم نیست، فقط هفده رکعت نماز در شبانه روز، عبادت واج

 نمی شود. من دی نمی شود. هفده تا یک دقیقه با حداکثر هفده تا دو دقیقه چیزیزیا چیز ماست که این

نمی گویم جوانان عبادات مستحبه مثل دعا خواندن، تالوت قرآن، یا نمازهای مستحبی را زیاد انجام 



 ؛توجه انجام دادند، بهره می برنددهند؛ اما می گویم همان مقداری که انجام می دهند با توجه باشد. اگر با 

 11/11/1836حقیقا از آن چیزی که می خوانند، استفاده می کنند.

این نمازی که روزی پنج بار برای ما معین شده است، واقعا از بزرگ ترین نعمت های خداست. اگر این 

د می آورد. آن وقت اقتضاء می کند نماز نبود، ماها خیلی در غفلت غرق می شدیم. این نماز، ما را به خو

 انه اینکه انسکه پس نماز را درست و با توجه بخوانیم. اگر نماز با توجه خوانده شود، این کمک می کند ب

 23/2/2739متوجه خودش باشد.

مازخوانید؛ منتها سعی من خواهش می کنم که به مسئله نماز خیلی جدی نگاه کنید. البته همه شما ن

کنید نماز را از حالت کسالت آور برای خودتان خارج کنید؛ چون اگر نماز را از یک کار همین طور از 

به اصطالح حالت طوطی واری خارجش نکنیم، یک چیز کسالت آوری می شود؛ یعنی آدم باید  حفظی و

بلند شود وضو بگیرد و برود یک کاری را که نمی داند چیست، انجام دهد. اما اگر معانی این کلمات را 

ی نماز بفهمید، آن وقت خواهید دید که نماز اصال کسالت آور نیست؛ بلکه شوق آور است و انسان به سو

واقعیت پیدا می کند. البته من نمی گویم که در  -بشتاب به نماز  -« حى على الصلوة»می شتابد. آن وقت 

این کار خواص و اخص خواص است؛ ما هم شاید نمی توانیم آن گونه  -سرتاسر نماز معانی آن را بفهمید 

د با چه کسی حرف می زنید و معنای آن اما حداقل بخشی از نماز را با توجه بخوانید؛ یعنی بدانی -بفهمیم 

کلماتی که می گویید، بدانید. من در روایت خواندم که وقتی نزدیک ظهر یا نزدیک مغرب می شد، پیامبر 

؛ ای بالل! ما را آسوده کن. آسوده کردن، یعنی آن حالت آرامش را به ما «ارحنا یا بالل»به بالل می گفت: 

که نماز خوانده شود. به هرحال خواهش می کنم که این توجه به نماز را ببخش؛ یعنی اذان بگو؛ اذان بگو 

27/22/2733داشته باشید.  

 با قرآن انس بگیرید و در آن تدبر کنید

و کتاب قرب به خداست. ما و تعالی  نجات، کتاب سالمت، کتاب رشدقرآن کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب 

؛ برادران عزیز؟ همین که قرآن را در جیبمان به دست می آوریم ات را چه وقت از قرآناین خصوصی

بگذاریم کافی است؟ اینکه در هنگام سفر، از زیر قرآن رد شویم کافی است؟ امروز من می گویم، اینکه ما 

در جلسه ی تالوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینکه حتى قرآن را با صدای خوش تالوت کنیم یا 



ریم کافی است؟ نه. چیز دیگری الزم دارد. آن چیست؟ آن تدبر در تالوت خوش را بشنویم و از آن لذت بب

که تدبر کنیم. عزیزان من!  قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما می خواهد

انس پیدا کنیم، همه ی خصوصیاتی که گفتیم حاصل خواهد  بر،اد گرفتیم که با قرآن به صورت تداگر ما ی

 شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم؛ پس باید پیش برویم.

ی با حقیقت ناب قرآنی آماده  همواجفردی که می خواهد در طریق کار قرآن حرکت بکند، دل را برای 

ی پذیرش حق و حقیقت از زبان قرآن نباشد، دل  کند؛ یعنی آن پاکیزگی دل. اگر دل پاکیزه نباشد، آماده

بسته ی مبانی غیر اسالمی و غیر الهی باشد، با قرآن مواجه بشود، از قرآن استفاده ای نخواهد کرد. اینی 

خوب، اضالل به قرآن چرا؟ حاال هدایت به قرآن  «.را ویهدی به کثیرایضل به کثی»که قرآن می فرماید که: 

و أما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا »معلوم، اما اضالل به قرآن چرا؟ این به خاطر این است که: 

؛ آن کسانی که در دلشان مرض هست، وقتی قرآن را می خوانند، بر آن پلیدی درونی آنها «الى رجسهم

اهد شد. این آیه ی قرآن یا سوره ی قرآن، پلیدی آنها را افزایش خواهد داد. این پلیدی چیست؟ افزوده خو

چه مرضی است؟ این مرض یعنی همان بیماری های اخالقی. وقتی دچار « فی قلوبهم مرض»این 

حسدیم، وقتی دچار بدخواهی هستیم، وقتی دچار حرصیم، وقتی دچار دنیاطلبی هستیم، وقتی شهوات بر 

ما غلبه دارد، وقتی قدرت طلبی ها بر ما غلبه دارد، وقتی حق کشی و ندیدن حق، کتمان حق بر روح ما، 

بر دل ما غلبه دارد، از قرآن استفاده نمی کنیم. ضد آنچه که باید قرآن به ما بدهد، از قرآن ضد آن را 

را می خوانند برای کوبیدن  دریافت می کنیم. باید به خدا پناه برد. می بینید گاهی بعضی آیه ی قرآن

برای نابود کردن فضائلی که جمهوری اسالمی در اختیار ما قرار  !اسالم! برای کوبیدن جمهوری اسالمی

داده است! باید پاکیزه با قرآن مواجه شد تا نور قرآن و تذکر قرآنی در دل ما بگیرد و بتوانیم ان شاء اهلل از 

 13/3/2733نیم.آن استفاده ک

قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است؛ قرآن با انسان حرف می زند، با دل انسان 

حرف می زند، با باطن انسان حرف می زند. با قران باید مانوس شد ... اولین بهره را دل آماده و مستعد 

ید؛ اگر دیدید معارف قرانی را به انسان می برد؛ اگر دیدید دلتان به قرآن نزدیک است، خدا را شکر کن

آسانی قبول می کنید و در دل می پذیرید و تحمل می کنید، بدانید که خدای متعال اراده کرده است 

أن یضله یجعل صدره ضیقا  یه یشرح صدره لإلسلم ومن یردیهد فمن یرد اهلل أن»شما را هدایت کند؛ 



انس با قرآن شد، اگر  دل شما به قران نزدیک خاصیت قرآن این است؛ اگر« ماءسما یصعد فی الکانحرجا 

و این بزرگ ترین نعمت الهی  پیدا کردید، بدانید خدای متعال اراده کرده شما را هدایت کند

 27/7/2797است.

وقتی انس با قرآن پیدا شد، مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن به دست خواهد آمد. قرآن را نمی 

ی بر روی هر کلمه ای از کلمات و هر  شود سرسری خواند و گذشت؛ قرآن احتیاج دارد به تدبر، تکیه

یدا کند، بیشتری پ ترکیبی از ترکیب های کالمی و لفظی. انسان هرچه بیشتر تدبر کند، تأمل کند، انس

 72/4/2792قرآن این جور است. ری خواهد برد؛بهره ی بیشت

ی آحاد جامعه باید با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن را بخوانند، بتوانند قرآن را  ما معتقدیم همه

کرار و ت بفهمند، بتوانند در قرآن تدبر کنند. آنچه که ما را به حقایق نورانی می رساند، تدبر در قرآن است؛

انس با آیات کریمه ی قرآن و پی در پی آیات الهی را مورد توجه قرار دادن، موجب می شود که انسان 

 29/4/2791بتواند در قرآن تدبر کند.

انس با  11/1/1861اهد شد.این خو شتر ازاراده و استقامت ما قوی تر و بی گر در آیات قرآن تأمل بکنیم،ا

یاد می کند، اعتماد به وعده ی الهی را زیاد می کند، ترس را زقرآن ایمان را تقویت می کند، توکل به خدا 

کالت مادی را در انسان کم می کند، انسانها را تقویت روحی می کند، اعتماد به نفس می مش و خوف از

فواید و منافع انس با قرآن در این بخش اینها  دهد، راه های تقرب به خدا را برای انسان روشن می کند.

آن شود. قراست. قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. ... این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می 

 3/1/1818.را باید با توجه خواند

قرآن خواندن هرروز را فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخوانید؛ هر مقداری می توانید. آنهایی که 

رجمه ی قرآن را می فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه کنند. آنهایی که ترجمه ی قرآن را نمی فهمند، یک ت

کنار دستشان بگذارند و به ترجمه ی آن نگاه کنند.  -که الحمدهلل زیاد هم داریم -قرآن مترجم خوب 

خوانید؛ این را یک ممکن است ده دقیقه صرف وقت کنید و یک صفحه یا دو صفحه بخوانید؛ اما هرروز ب

 3/6/1831رید، فردا از دنباله اش بخوانید.ی قطعی برای خودتان قرار دهید. عالمت بگذا سیره

 عاالتماس د


