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های این کتاب آیات الهی، جریان گوارای حقیقت است تا انسان را از زمین به سوی آسمان برویاند. قطره
 نَمی است از دریای بیکران آیات قرآن.

 در آن حقیقت را درون ما نیز جاری کند.مل باشد که تأ

قرآن کتاب خداوند است که به واسطه آن خدا با بشر گفتگو کرده و غایت و مسیر کمال او را برایش 
روشن ساخته است. شنیدن همین جمله ولو در حد یک احتمال کافی است تا هر انسان غیر مسلمانی 

آیات قرآن گنجینه است پس هرگاه انسان در یک »دن این کتاب اهتمام داشته باشد. نسبت به یکبار خوان
  «گنجینه را گشود، شایسته است که در آنچه در آن است نظر کند.

حساب انسان مسلمان که دیگر روشن است، کسی که باور دارد این کتاب از سوی خدا برای هدایت او 
 .«خواندآن میهر چقدر که بتواند قر»نازل شده است، 

هر کس در یک شب ده آیه از قرآن بخواند از غافلین نخواهد بود، و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره »
شود و هر کس صد آیه بخواند در زمره قانتین خواهد بود، و هر که دویست آیه بخواند ذاکرین نوشته می

است و هر که پانصد آیه بخواند از جمله از خاشعین نوشته شود، و هر که سیصد آیه بخواند از فائزین 
 «مجتهدین خواهد بود.

انسانی که عهد مسلمانی بسته است با خدا و رسول و دین او، پس عهدی نانوشته هم در قرائت قرآن 
گیرد، بنابراین قرائت دارد، چرا که معرفی تمامی ارکان و احکام دین براساس همین کتاب صورت می

قران عهد خداوند بر خلق اوست، شایسته »شود. ان امری واجب شمرده میقرآن برای هر انسان مسلم
 «است که شخص مسلمان در این عهد الهی نظر افکند و روزی پنجاه آیه از آن را بخواند.
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کند با بیان نکاتی ساده و روان از آیات قرآن، سعی می «قطره قطره از دریای قرآن»های مجموعه کتاب
 وجه به معانی آن را در جامعه ترویج دهد.فرهنگ قرائت قرآن و ت

بیان کرده است. کتاب حاضر  اای رها نکتهور از هر یک از سورهجلد اول این کتاب با رویکرد سوره مح
ندن حداقل پنجاه آیه از قرآن در هر هر مسلمان در خوا کید وظیفهجلد دوم از این مجموعه است با تأ که

 روز، از ابتدای قرآن به صورت پنجاه آیه پنجاه آیه به بیان نکته ای از این آیات پرداخته است.
شود افراد مطابق سیر کتاب مطالعه روزی پنجاه آیه از قرآن را در برنامه خود قرار داده و پیشنهاد می

لعه کنند، اگرچه مطالعه نکات کتاب به صورت مستقل نیز ضمنا نکته نگاشته شده از آن آیات را مطا
 ای از دریای بیکران قرآن را نصیب افراد نماید.تواند بهرهمی
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