
 

  باسمه تعالی
  كيفيت يا كميت؟ مسئله اين است

  تفكر در عبادت
يعني عبادتي ارزشـمند اسـت كـه داراي عمـق     . اسالم در انجام امور عبادي از بندگان، كيفيت خواسته است نه كميت      

  .باشد و زيادي عبادت بدون اين عمق و فهم، داراي ارزش نيست
  : فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

ُلوَُكمْ     )7/ ـ هود2/ملك(. كنيد تان بهتر عمل مي ـ تا شما را بيازمايد كه كدام  َعَمالً   َأْحَسنُ   أَيُُّكمْ  لَِيبـْ
  : السالم درباره اين آيه فرمود امام صادق عليه

   1».خواهد خواهد بلكه درستى عمل را مى خداوند كثرت عمل را نمى« 
   2».عبادتى كه تفكر نباشد خيرى نيستآگاه باشيد در « : اند ه فرمودهم السالم  اميرالمؤمنين علي عليه

   3 ».دارى غافالنه بهتر است ، از شب زنده  نماز با توجه  دو ركعت «: است هفرمودآله نيز  و عليه و اهللا اكرم صليپيامبر 
گويـد،   گويـد و چـه مـى       مـى هر كه دو ركعت نماز بخواند و بداند با كه سـخن              « :فرمايد مىنيز   السالم عليهامام صادق   

   4 ».شود گناهانش بخشيده مى
  :اند ي قرائت قرآن فرموده حضرت امام خامنه اي با توجه به همين دستورات درباره

 وقتـى  شما خوب؛. كنند  نمى درنگ جمالت روى اصال كه است اين تأمل، بى هاى خواني قرآن كار در عمده اشكال« 
 را مـراد  انـسان  اصـالً  كـه  دادن دل بـدون  بدهيـد؛  لد آن به بايد شنويد،  مى را آميزى  حكمت سخن يا حكيمى، سخن
 نوشـته  را آن بزرگـى  ى فرزانـه  حكـيم  اگر خصوصه  ب باشد، پرمغزى كتاب اگر خصوصه  ب ـ عادى كتاب هر. فهمد  نمى
 سرسـرى  مـرا ": گويـد   مـى  قرآن. فهميد  نمى چيزى آن از شويد، رد و بخوانيد سرسرى اگر. دارد را حالت همين ـ باشد

 چـون  و كنـد  تأمـل  بايـد  انـسان  كه است اين. است وجود عالم معرفت ى  قله از است؛ مقام ترين  عالى از رآنق "نخوانيد
  5 ».كرد خواهد استفاده آن از كند، تأمل هركسى است، زياد خيلى مفاهيم، اين و آيات اين عمق

  ختم قرآن يا فهم قرآن
رمضان جلساتي براي ختم قرآن برگزار و ساعاتي به         ويژه در ماه مبارك      بسيار مرسوم شده است كه در طول سال به        

جا در اين جلسات هدف ختم قرآن است، در آيات الهي             اما از آن  . شود  قرائت به صورت ترتيل و سريع اختصاص داده مي        
  .در حالي كه خداوند در همين قرآن دستور به تدبر داده است. گيرد تدبر صورت نمي

َزْلناُه ِإلَْيَك  بـَُّروا آياتِـهِ ِكتاٌب اَنـْ . ايم تا در آيـات آن تـدبر كننـد    ـ اين كتابى است پر بركت كه بر تو نازل كرده ُمباَرٌك لَِيدَّ
  )29/ص(

  )24/ محمد(شان قفل زده شده است؟  هاي كنند، آيا بر دل  ـ چرا در قرآن تدبر نمىْقفاُلهااَ  قـُُلوٍب  ْم َعلىاَ  َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن اَ 
  : اند ه السالم فرمود لمؤمنين علي عليهاميرا

   6 ».خواندنى كه تدبر نباشد خيرى نيست) قرآن(آگاه باشيد در « 
  : ندا فرموده) 4/مزمل(»  َو رَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال « و آن حضرت درباره آيه 

هـاى   راكنـده مـساز، ولـى دل   يعنى او را خوب بيان كن و همانند شعر آن را با شتاب مخوان، و مانند ريگ آن را پ         « 
   7».وسيله آن به بيم و هراس افكنيد، و همت شما اين نباشد كه سوره را به آخر رسانيد سخت خود را به

  : ندا ه   السالم نيز فرمود امام صادق عليه
   8 ».قرآن نبايد با سرعت و شتاب خوانده شود، و بايد شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود« 



 

  : اي هم در اين خصوص فرموده است نهحضرت امام خام
 تـالوت . بخـشد   مـى  اثـر  تـدبر  و تأمـل  بـا  هم قرآن تالوت. است ممكن چه هر باشيد؛ داشته حتماً را قرآن تالوت« 
 نـه  نيـست؛  قـرآن  تـالوت  از مطلوب نفهمد، درست يا نفهمد هم را معانى و برود و بخواند انسان طور  همين كه ىا عجله
 ارتباطى ى  رشته يك و تعلق يك اين نفس خداست، كالم اين دارد توجه كه  همين انسان باالخره ـ باشد فايده  بى كه  اين

 مطلـوب  كه قرآنى تالوت ليكنـ   كرد منع خواندن قرآن طور  اين از را كسى نبايد و است مغتنم هم همين خود و است
  9 ».بفهمد را الهى كلمات و بخواند تدبر با انسان كه است مطلوب قرآنى تالوت. نيست است، مأموربه و مرغوب و

  تأمل در دعا
در . را تمام كنيم تا به نتيجه و استجابت برسد    كنيم كه اگر دعايي را آغاز نموديم بايد حتماً آن           ها فكر مي    خيلي وقت 

  .اند حالي كه بزرگان دين خالف اين دستور را داده
  :اند ه اهللا عليه فرمود حضرت امام خميني رحمت

دانى، تو كه مناجات موالى متقيـان،        عليهم، را صحيح مى    اللّه كه ادعيه و مناجات وارده از ائمه معصومين، سالم        تو  « 
 ديـدى، قـدرى    حمـزه  السالم، را در دعاى أبـو      الساجدين، عليه  عليه، را ديدى، تو كه مناجات سيد       اللّه المؤمنين، سالم  امير

الزم نيست يك دعاى طوالنى را يك دفعـه بـا عجلـه و    . هـا   فقرات آن  ها، قدرى تفكر نما در     تأمل كن در مضمون آن    
السالم، را نداريم كه آن دعاى مفـصل را بـا            ، بنده و شما حال سيد سجاد، عليه       شتاب بخوانى و تفكر در معانيش نكنى      

   10 ».ل شوىدر فقراتش شايد صاحب حاشبى يك ربع آن را، يك ثلث آن را، با حال بخوان و تفكر كن حال بخوانيم، 
  :اهللا حاج جواد ملكي تبريزي نيز فرموده است عارف كامل حضرت آيت

دلي خواند، و خوشا و هزار خوشا به  البته نبايد از ياد برد كه اين دعاها را بايد با هشياري و بيداري و آگاهي و زنده              « 
گذرد در دل و جـان او نيـز       چه بر زبان او مي     ي اين دعاها در جان و روح او اثر گذارد و آن             دالنه  كه خواندن زنده    حال آن 
هـا    ها را بخواند، در معاني آن       كم با هشياري آن     گذارد، دست   كه خواندن اين دعاها بر جان و دلش اثر نمي           و آن ... راه يابد 

ـ  كه از روي غفلت و شتاب نه اينخواهد،  گويد و چه مي خواند و چه مي     نأمل كند و بكوشد تا بفهمد كه چه مي         ي و زدگ
كنند تنهـا از سـر زبـان          كنند و الفاظي بي معني را نشخوار مي         ي زبان چونان جادوگراني كه اجي مجي مي         با لقلقه 

كه نه خواندن اين دعاها بـر روح و           و آن . خواهد  مي  گويد و چه    خواند و چه مي     كه بداند چه مي     آن    چيزهايي بخواند، بي  
كند، چه بهتر كـه       ها كوششي مي     تأمل و هشياري دارد و نه در فهم معاني آن          ها  گذارد و نه در خواندن آن       جانش اثر مي  

توفيقي در دعاها، فهم دعا   به جاي خواندن اين دعاها بر حال بد خويش گريه كند و بر اين مصيبت سنگين، مصيبت بي                 
شـود، بارهـا      ت و بال خوانده مـي     را كه هنگام مصيب   » انا للله و انا اليه راجعون       « و اثرپذيري از دعا اشك بريزد و عبارت         

   11 ».تكرار كند و بگويد، پناه بر خدا، از اين مصيبت كه مصيبتي سخت سنگين است و كيفري كمرشكن از پي دارد
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