آداب تالوت قـرآن
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تدوین و تقدیم:
موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی
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بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّالَةُ وَ السَّالَمُ عَلَی نَبيّنَا
مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ اَصحَابهِ وَ اَتبَاعِهِ اَجمَعِين….
قرآن امر و فرمان خداوند و برنامة زندگي مسلمان است  .و
بركسي كه خود را مسلمان و بندة خداوند يكتا بداند ،الزم است
 ،تالوت قرآن را جزو برنامه روزانة خويشتن قرار دهد و هر روز
با مراجعه مستمر و مداوم به آن ،دستورالعملهاي زندگي مادي ،
معنوي ،خانوادگي ،اجتماعي  ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و
نسخه هاي شفابخش ناراحتي هاي روحي و رواني و سالمتي
عقل و جان و برنامة مبارزه با لشكرهاي هوي و هوس  ،جهل و
كفر ،ظلم و نفاق و سعادت دنيوي و اخروي را استخراج  ،و
سرلوحة زندگي خود قرار دهد.
ب راي كساني كه در بارة جهان طبيعت مطالعه و تحقيق مي
كنند اسرار و شگفتي هاي جهان طبيعت با وجود محدوديت
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پايان ناپذيرند و روز بروز بر دامنة وسعت و گستردگي آنها افزوده
مي شود  .دنياي قرآن هم  ،چنان حالتي دارد و براي صاحبان
تفكر و انديشه و محققين آن  ،هر روز گوشه هايي از اسرار و
اعجاز آن كشف مي شود و شگفتي هاي آن پايان ناپذيرند .
متعلّم قرآن به يقين درمي يابد كه هدايت خود و خانواده و
اجتماعش تنها و تنها در ساية رهنمودهاي قرآن است و بس .و
با فهم قرآن ،كليد اسرار جهان و عالم انسان را مي يابد ،اميد
است خداوند متعال توفيق تالوت و تدبر و فهم و عمل به آيات
قرآن را به ما عطاء فرمايند و در ساية قرآن از رنج و عذاب و
سرگرداني دنيا خالص و به زندگي سعادتمند دنيوي و اخروي
رهنمود گرداند ...
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فضيلت قرآن
تالوت قرآن موجب نزول رحمت  ،آرامش و سكينة
قلبی ،حضور فرشتگان و مباهات خداوند به آنان و ذكر
خيرشان نزد فرشتگان مقرب است « :ما اجتمع قوم فی
بيت من بيوت اهلل یتلون كتاب اهلل و یتدارسونه بينهم االّ
نزلت عليهم السّكينه و غشيتهم الرّحمه و

حفّتهم

الملئكه و ذكراهلل فيمن عنده» رواه مسلم و ابو داوود.
هيچ قومی در خانه ای از خانه های خداوند برای تالوت
قرآن دور هم جمع نمی شوند  ،مگر اینكه خداوند بر آنها
سكينه و آرامش قلبی نازل می كندو
فرشتگان رحمت آنها را در بر می گيرند و خداوند نزد
فرشتگان مقرب از آنها یاد می كند.
قرآن در روز قيامت برای اهل خود شفاعت می كنـد«،
إقرؤوا القرآن فإنّه یاتی یوم القيامه شفيعا الصـحابه » رواه
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مسلم .قرآن را تالوت كنيد همانـا قـرآن در روز قيامـت
برای اصحاب خود شفاعت می نماید.
اهل قرآن قاریان خوش آهنگ بهشت پروردگارند« :
یقال لصاحب القرآن ؛ إقرأ وارتق و رتّل كما كنت ترتل فی
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیه تقرؤها» رواه ترمذی .در
بهشت به اهل قرآن گفته می شود  :بخوان و به مقام باالتر
ارتقا پيدا كن و تالوت كن همچنانكه در دنيا تالوت كرده
ای  ،همانا مقام و منزلت تو نزد آخرین آیه ای است كه
تالوت كرده ای.

آداب تالوت قرآن
 -1قبل از شروع تالوت قرآن  ،گفـتن “ اعـوذ بـاهلل مـن
الشّيطان الرّجيم” واجـب اسـت  « .فـإذا قـرأت القـرآن
فاستعذ باهلل من الشّيطان الرّجيم» نحل . 89/هنگامی كـه
خواستی قرآن بخوانی ،از وسوسه های شيطان مطرود ( از
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رحمت یزدان) به خدا پناه ببر ( تا اهـریمن تـو را از فهـم
معنی قرآن و عمل بدان باز ندارد).
 -2در اوّل هر سوره جـز سـورت توبـه گفـتن “ بسـم اهلل
الرّحمن الرّحيم” واجب است  .چون جزو آیات قرآن و آیة
آن سوره می باشد.
 -3هنگام تالوت قرآن بر حاضران واجـب اسـت سـاكت
بمانند و از اشتغال به سخنان دیگر بپرهيزند «.و اذا قـری
القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلّكم ترحمون» اعراف. 202/
هنگامی كه قرآن خوانده می شـود  ،گـوش فـرا دهيـد و
خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شوید...
سرو صدا در اثنای تالوت قرآن از صفات مشركين است و
مؤمنين باید جدا از آن بپرهيزند « :وقال الّذین كفروا ال
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تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون» فصلت. 22 /
كافران( به همدیگر) می گویند :به این قرآن گوش فرا
ندهيد  ،و در ( هنگام تالوت) آن یاوه سرایی و جار
وجنجال كنيد ( تا مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال
فهم قرآن از آنها گرفته شودو) شما پيروز گردید.
 -2داشتن وضو ( در صورتی كه ناچار به لمس قرآن باشد)
و رو به قبله و با هيئت احترام نشستن مستحب است  ،و
در حالت ایستاده و نشسته و به پهلو خوابيده هم جایز
است  ،قرآن بخواند امّا تالوت در حال ایستادن ( در نماز)
 ،بر نشستن  ،و نشستن بر دراز كشيده فاضلتر و مقدمتر
است « .الّذین یذكرون اهلل قياما و قعودا و علی جنوبهم
 »...اعراف . 181 /كسانی كه خدا را ایستاده و نشسته و
برپهلو یشان افتاده ( و در همة اوضاع و احوال خود) یاد
می كنند ..
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 -5تالوت قرآن به صورت ترتيل و به آرامی و تدبر ،
مستحب است  .ابن عباس گوید “:اگر سورت زلزال وقارعه
را با تدبر بخوانم دوست تر از آن
دارم كه بقره و آل عمران را با شتاب بخوانم”.
 -2در حد توان تالش نماید كه قرآن را با صـدا و آهنـگ
خوش بخواند .
« زیّنوا القرآن باصواتكم  .ليس منّا من لم یتغنّ بـالقرآن »
رواه بخاری و ابوداود  .قرآن را با صدای خوش خود زینت
دهيد .از ما نيست كسی كه قرآن را با صدای خوش تالوت
نكند.
 -7قرآن را در هر ماه یكبار ختم كند  .غيرعرب كه فهم
قرآن براو دشوار تر است بيش از یك ماه بهتر است .
عبداهلل ابن عمر (رض) گوید؛ پيامبر (ص) فرمود « :إقرء
القرآن فی شهر ،قلت انّی اجد قوّتا حتّی قال:إقرأه فی
سبع و ال تزد علی ذلك» رواه بخاری .قرآن را در هر ماه
فقط یكبار بخوانيد  ( ،عبداهلل گوید من) گفتم :من بيشتر
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از آن تو.انایی دارم و آنقدر تكرار كرده تا فرمود  :در هر
هفته یكبار قرآن را ختم كن و بر آن ميفزا.
 -9مستحب است تالوت قرآن با گریه همراه شود  .زیـرا
پيامبر(ص) د ر این باره می فرماید «:إنّ القرآن نزل بحزن
فإذا قرأتموه فتحاذنوا» قرآن با غم اندوه نازل شده اسـت
پس هرگاه قرآن تالوت كردید خود را غمگين كنيد.
قرآن در ایامی نازل شده كه پيامبر (ص) و یارانش به
سختی گرفتار مشكالت بوده اند و قرآن بيانگر اوامر و
نواهی و وعد و وعيدهایی است كه آدمی نسبت به آنها
كوتاهی می ورزد و چون قرآن خوانده شود بایستی بر
تقصيرات خود غمگين شد  .واگر غم و گریه نداشته باشد
پس بر قساوت و سنگدلی خود بگرید « .اتلوا القرآن و
ابكوا فإن لم تبكوا
فتباكوا» قـرآن تـالوت كنيـد و گریـه كنيـد پـس اگـر
نگریستيد خود را به گریه كنندگان مانند كنيد.
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 -8در هنگام تالوت حق هر آیه را رعایت كند پس چـون
به آیة سجده رسد سجده بجا آورد و…
 -10قرآن را با صدای معتدل بخواند  .نه با صدای بلند كـه
ایجاد مزاحمت كند و نه بدون صدا .كه نتواند به نفس خود
بشنواند...
« ربّنا اتنا من لدنك رحمه و هیء لنا من امرنا رشدا »
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