بسم اهلل الرحمن الرحیم
خالصه کالس آداب الصلوة  -شب پنجم ماه رمضان
قرآن باید کتاب زندگی باشد؛ قرآن فقط آیه حجاب ندارد ،آیه سبک زندگی هم دارد .هر چه جامعه بیشتر در رفاه
زندگی کند ،دردهای درونی بشر بیشتر او را زمین گیر می کند.
خداوند متعال در یک حدیث قدسی میفرمایند :هر کس بین من و عبد فراری من ،آشتی برقرار کند ،او را باال
خواهم برد .بر اساس همین روایت بعضی از بزرگان توصیه کرده اند که وقتی گره به کارتان خورد ،بروید برای
خدا داللی کنید.
با امر به معروف کردن است که همه فرایض احیا می شوند .مهم ترین چهارچوب امر به معروف ،کالس قرآن است.
اگر کالس قرآن درست برگزار شود ،هیچ انسانی نیست که نتواند با قرآن ارتباط برقرار کند.
هر وقت به کار خودتان در امر دین مغرور شدید ،بروید ببینید اهل دنیا چه طور برای دنیا کار می کنند؛ آیا شما
هم برای دین خود آن طور کار می کنید؟! مردم آلودگی های فکری شان را به جامعه می کشانند ،نظریه بی
حجابی را در جامعه عملی می کنند ،اما ما دین خود را آن طور که باید تبلیغ نمی کنیم .یکی از کسانی که
فردای قیامت باید پرونده ما را امضا کند ،قرآن است .ما چقدر برای آن هزینه کردیم ،برای کتابت و حفظ
قرآن خیلی ها زحمت کشیدند و حتی کتک خوردند ،اما ما آن را کنار گذاشته ایم .این امور گردنه های قیامت
هستند که اگر کسی کمکاری کرده باشد ،نمی تواند از آن عبور کند.
شیخ حر بابی در کتاب خود دارد به نام «وجوب تعلیم و تعلم قرآن کفایتا» .یعنی یاد گرفتن قرآن واجب است و
یاد دادن آن واجب کفایی .این طور نیست که یک سوره توحید را بلد باشید کافی باشد .پس این همه سوره برای
چه نازل شده است؟ این ها دربردارنده معارف الهی هستند .قلبی که به قرآن انس گرفته باشد را خدا دورش را
می گیرد« .خیارکم من علم القرآن و تعلمه»
اگر می خواهید خدا با شما حرف بزند قرآن بخوانید .قرآن زنده است ،راه نجات است .ندیدیم کسی با
قرآن انس داشته باشد و انسداد فکری پیدا کند .هر چه می توانید از قرآن بهره ببرید! فرقی هم ندارد که
چه کسی هستید ،ممکن است انس یک روستایی درس نخوانده با قرآن بیشتر از یک مجتهد جامع الشرایط باشد.
هر وقت دلتان گرفت قرآن باز کنید ،هر وقت سرکش شدید قرآن باز کنید .فهم قرآن عامل تقویت بصیرت و
رشد فکری است.
هیچ پدری نیست که به فرزندش قرآن بیاموزد اال این که خداوند روز قیامت تاجی بر سر او می گذارد (یعنی مقام
او را باال می برد) .این کماالت کمال حقیقی است .غیر از انبیا کسی باالتر از معلمان قرآنی نیست .قرآن باید تکریم
شود ،همه بدبختی ها و بالهای ما برای این است که قرآن مهجور شده است.

در روایتی آمده است معلمان قرآن را کوچک نشمارید که این ها در نزد خداوند عزیز جبار مقام دارند .این که در
روایت اسم «عزیز جبار» آمده است یعنی این که خدا در این قضیه سخت گیر است و هر کس که از این حکم
سرپیچی کند را خوار می کند.

