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تدوین و تقدیم:
موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی
1

فهرست مطالب

1

مقـدم ه

2

فضيلت تالوت

3

تالوت قرآن

4

آداب ظاهری قرآن

5

شروط باطنی تالوت قرآن

2

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 ب رنامة 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.
براي 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
اج تماعش 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
قرآن پيام پروردگار جهانيان و نامة سرگشـاد ،هـادی
انسانها و نقشة صراط مستقيم هر دو سرا است.
« …كتاب انزلناه اليك لتخرج النّاس من الظّلمت الی النّور
باذن ربّهم الی صراط العزیـز الحميـد» ابـراهيم  ( .1/ایـن
قرآن ) كتابی است كه آن را برای تو فرو فرستاده ایـم تـا
اینكــه مردمــان بــا توفيـ و تدضــش پروردگارشــان ا
تاریكيها ( و گمراهيهای كدر و نادانی) بيـرون بيـاوری ( و
بسوی) نور و راه خدای چيره و ستوده ( ارشاد و راهنمایی
كنی).
قرآن به انسان روح و جان دیگر می بخشد «:و كذلك
اوحينا اليك روحا من امرنا  »...شوری . 52 /همانگونه كـه
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به پيامبران پيشين وحی كرده ایم .به تو نيـز بـه فرمـان
خود روح وجان را وحی كرده ایم .
بهترین بندگان خدامردان قرآننـد « :خيـركم مـن تعلّـم
القرآن و علّمه» رواه بخاری ابوداوود و التّرمذی .بهتـرین
شما كسی است كه قرآن فرا گيرد و به دیگران بيامو د.
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

حدّتهم

الملئكه و ذكراهلل فيمن عنده» رواه مسلم و ابو داوود.
هيچ قومی در خانه ای ا خانه های خداوند برای تالوت
قرآن دور هم جمع نمی شوند مگر اینكه خداوند بر آنها
سكينه و آرامش قلبی نا ل می كندو
فرشتگان رحمت آنها را در بر می گيرند و خداوند نزد
فرشتگان مقرب ا آنها یاد می كند.
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حدظ قرآن موجب تقرب بخداوند است « :اهش القـرآن
اهش اهلل و خاصته» رواه نسایی و ابن ماجه .اهش قـرآن
اهش خدا و خاصان آستان او هستند.
اجر و ثواب هر آیة قرآن بيش ا ار ش یك شتر است:
« فألن یغدو احدكم كشّ یوم الی المسجد فيتعلّم آیتين من
كتاب اهلل عزّ و جشّ خير له من ناقتين و ثالث خير له مـن
ثالث و اربع خير له من اربع و من اعدادهنّ من االبش» رواه
مسلم و ابو داوود .اگر هریك ا شما هر رو بـه مسـجد
رود و دو آیه ا كتاب خداوند متعال فرا گيرد برای او ا دو
شتر بهتر و باار ش تر است و سه آیه بهتر ا سه شـتر و
چهار آیه بهتر ا چهار شتر و  ...می باشد.
تالوت درست قرآن موجب ارتقـا بـه مقـام فرشـتگان
است « :الماهر فی القـرآن مـع السّـدره الكـرام البـرره »
بخاری و مسلم .آنكه قرآن را با رعایت تجویـد و قرائـت
نيكو تالوت می كند با فرشتگان گرامی و بزرگوار ( در گاه
خداوند) است.
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قرآن در رو قيامت برای اهش خود شداعت می كنـد «
إقرؤوا القرآن فإنّه یاتی یوم القيامه شديعا الصـحابه » رواه
مسلم .قرآن را تالوت كنيد همانـا قـرآن در رو قيامـت
برای اصحاب خود شداعت می نماید.
اهش قرآن قاریان خوش آهنگ بهشت پروردگارند« :
یقال لصاحب القرآن ؛ إقرأ وارت و رتّش كما كنت ترتش فی
الدنيا فإن منزلتك عند
آخر آیه تقرؤها» رواه ترمذی .در بهشت به اهش قرآن
گدته 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
حسن بصری ( رحمه اهلل عليه) گوید :كسانی كه پـيش
ا شما بودند قرآن را نامه ای می دانستند كـه ا طـر
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ح تعالی به آنها رسيده است پس به شب در آن تأمـش و
تدبر می كردند و در رو بدان عمش می نمودند.
باید دانست كه مقصود ا قرآن

تالوت مجرد آن

نيست بلكه تالوت به منظور تذكر و یادآوری

پند و

اندر و عمش به قرآن است .اگر كسی پيام خداوند را
بخواند و فرامين و دستوراتش را بجا نياورد بی شك
مستح خشم و عذاب خواهد بود  .و در تالوت قرآن ال م
است هم آداب ظاهری و هم آداب باطنی رعایت شود.

آداب ظاهری قرآن
 -1قبش ا شروع تالوت قرآن گدـتن “ اعـوذ بـاهلل مـن
الشّيطان الرّجيم” واجـب اسـت  « .فـإذا قـرأت القـرآن
فاستعذ باهلل من الشّيطان الرّجيم» نحش . 89/هنگامی كـه
خواستی قرآن بخوانی ا وسوسه های شيطان مطرود ( ا
رحمت یزدان) به خدا پناه ببر ( تا اهـریمن تـو را ا فهـم
معنی قرآن و عمش بدان با ندارد).
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 -2در اوّل هر سوره جـز سـور ،توبـه گدـتن “ 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 ا اشتغال به سخنان دیگر بپرهيزند «.و اذا قـری
القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلّكم ترحمون» اعرا . 204/
هنگامی كه قرآن خوانده می شـود گـوش فـرا دهيـد و
خاموش باشيد تا مشمول رحمت خدا شوید...
سرو صدا در اثنای تالوت قرآن ا صدات مشركين است و
مؤمنين باید جدا ا آن بپرهيزند « :وقال الّذین كدروا ال
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلّكم تغلبون» فصلت. 22 /
كافران( به همدیگر) می گویند :به این قرآن گوش فرا
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ندهيد

و در ( هنگام تالوت) آن یاوه سرایی و جار

وجنجال كنيد ( تا مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال
فهم قرآن ا آنها گرفته شودو) شما پيرو گردید.
 -4داشتن 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 نما )
بر نشستن و نشستن بر درا كشيده فاضلتر و مقدمتر
است « .الّذین یذكرون اهلل قياما و قعودا و علی جنوبهم
 »...اعرا  . 181 /كسانی كه خدا را ایستاده و نشسته و
برپهلو یشان افتاده ( و در همة اوضاع و احوال خود) یاد
می كنند ..
 -5تالوت قرآن به صورت ترتيش و به آرامی و تدبر
مستحب است  .ابن عباس گوید “:اگر سور ،لزال وقارعه
را با تدبر بخوانم دوست تر ا آن
دارم كه بقره و آل عمران را با شتاب بخوانم”.
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 -2در حد توان تالش نماید كه قرآن را با صـدا و آهنـگ
خوش بخواند .
« یّنوا القرآن باصواتكم  .ليس منّا من لم یتغنّ بـالقرآن »
رواه بخاری و ابوداود  .قرآن را با صدای خوش خود ینت
دهيد .ا 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 ا 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) گدتم :من بيشتر
ا آن تو.انایی دارم و آنقدر تكرار كرده تا فرمود  :در هر
هدته یكبار قرآن را ختم كن و بر آن ميدزا.
 -9مستحب است تالوت قرآن با گریه همراه شود  .یـرا
پيامبر(ص) د ر این باره می فرماید «:إنّ القرآن نزل بحزن
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فإذا قرأتموه فتحاذنوا» قرآن با غم اندوه نا ل شده اسـت
پس هرگاه قرآن تالوت كردید خود را غمگين كنيد.
قرآن در ایامی نا ل 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 ور د 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.
 -8در هنگام تالوت ح 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 ندس خود
بشنواند...
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شروط باطنی تالوت قرآن
در هنگام تالوت قرآن عالوه بر رعایت شـروط ظـاهری
رعایت چند شرط باطنی هم ال م است تا هد ا تـالوت
حاصش شود .ا جمله:
 -1فهم آیات  :آشكار است كه خداوند متعال قرآن را برای
ما آسان گردانده و در قالب حرو وكلمات و عبارات نا ل
كرده است كه برای ما انسانها تااندا ه ای قابش فهم اسـت
و با تالش بيشتر می توان به دایر ،فهم خود افزود .پس بر
مؤمن ال م است ا حد تالوت ظـاهری و رعایـت مخـارج
حرو و احكام تجوید خارج شده و عالوه بـرآن معنـی و
مدهوم آیات و عبارات را هم فـرا گيـرد و هنگـام تـالوت
بداند كه چه می خواند و خداوند به او چه می گوید و ا او
چه می خواهد.
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 -2پاكی دل و تعظيم و یزرگداشت ح تعالی :مؤمن باید
بداند كه كالم خدا ا نوع سخنان آدميان نيست
همچنانكه سزاوار نيست با جسم ناپاك آن را لمس كند
باطن معنی قرآن هم ا دل ناپاك محجوب و پنهان است
و تنها دلی بر باطن معانی قرآن آگاه است كه به نور تعظيم
ح تعالی منور و ا هر پليدی بدور باشد .و با تدكر در را
آفرینش و قدرت بی انتهای او كه همگان در قبضة قـدرت
او و « فعال لمایرید» هر آنطور كه بخواهد می كند تعظيم
ح تعالی در دل ایجاد و پليدیها دوده شده و دل آماد،
درك باطنی مداهيم می شود.
 -3حضور دل  :در هنگام تالوت قرآن بایستی تخـيالت و
اندیشه های دنيوی و بطور كلی حدیث ندس را رها كنـد و
با جهد و تالش برای خواندن قرآن ا همـه چيـز و همـه
كس منصر شود و همتش فقط متوجه تالوت قرآن باشد
و اگر آیاتی را به غدلت بخواند اعـاده نمایـد و جـز بـا
حضور دل قرآن نخواند.
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 -4تدبر :ممكن است تالوت كننده در وقت تالوت در غير
قرآن تدكر نكند امّا بر شنيدن آن ا ندس خود محـدود
نماید و بدنبال آن به اندیشه فرو نـرود ایـن تـالوت بـا
حضور دل است امّا تدبر عالوه بر حضور دل فرو رفـتن
در عم مداهيم قرآنی است چنانكـه آمـده اسـت كـه
پيامبر(ص) “ بسم اهلل الرّحمن الرّحيم” را خواند و بيسـت
بار تكرار كرد و این تكرار و با گردانيدن برای تدبر معانی
بود  .ابودرداء(رض) گوید :پيامبر(ص) شبی مـا را امامـت
كرد و همة شب این آیت را تكـرار فرمـود  ...ان تعـذبهم
فإنّهم عبادك...
 -5تدهم  :تدهم آن است كه منظور ا هر آیتی ا آیات
قرآن را درك و فهم كند و هد ا آن بر او روشن گردد
یرا قرآن شامش ذكر صدات خدا ( درك حقيقت اسماء
الحسنی) و ذكر افعال خدا و احوال انبياء ( جهاد مداوم و
خستگی ناپذیر آنان در راه دین خدا و )...و ذكر احوال
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تكذیب كنندگان انبياء و سرانجام آنان و ذكر بهشت و
اهش آن و
جهنم و عذابهای سخت آن می باشد .كه بر تالوت كننـد،
قرآن ال م است بدون فهم دقي منظور هر یك ا آیـات
به سادگی ا كنار آنها نگذرد.
 -2دوری گزیدن ا موانع فهم قرآن  :آنچه كه مـانع فهـم
قرآن می شود ؛ وجود حجابهایی است كه ميان او و فهـم
قرآن مانع ایجاد كرده است و آن موانع عبارتند ا :
الف :اهتمام بيش ا حد به تلدظ حرو ا مخارج حـرو
بطوری كه فرد دچار وسواس شده و كلمه ای را بـه بهانـة
اینكه ا مخرج خود بيرون نيامده چندین بار تكـرار مـی
كند وا معانی غافش می شود.
ب :گرفتار اعتقادات تقليدی شدن :تالوت كنند ،قرآن اگر
در اثر تدبر در آیات قرآن به نور بصيرت فهـم جدیـدی
همچون نور در قلب او بدرخشد و آن بـرخال اعتقـادات
تقليدی اسال او باشد در اثر تعصب بـر تقليـد باطـش
17

فهم جدید را القای شيطان پنداشته و ا آن احتـرا مـی
جوید.
ج :اصرار بر گناه و گرفتار كبر شدن :دل همچون آینه
است و گناه و شهوات همچون نگ و معانی قرآن
همچون صورتهایی هستند كه در آینه خود را می نمایانند
 .پس اگر نگ( گناه و شهوات ندسانی) صدحة دل را (
آینه را) بپوشانند مانع تجلی صورتها ( مداهيم و معانی
قرآنی) بر صدحة دل( آینه) می شوند و عالج آن در
ریاضت دل به دور كردن شهوات چون دودن نگ ا
آینه است.
پيامبر(ص) فرمود « :اذا عظمت امتی الدّینار و الدّرهم
نزع منها هيبه
االسالم و اذا تركوا االمر بالمعرو والنّهـی عـن المنكـر
حرموا بركه الوحی»  .هر وقت امت من دینار و درهـم را
بزرگ بشمارند هيبت اسالم در ميان آنها نمی ماند  .و هر
وقت امر به معرو و نهی ا منكر را ترك كنند ا بركـت
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( فهم) وحی محروم می شوند « .تبصره و ذكری لكشّ عبد
منيب » ق . 9/به منظور بينش و بيداری بخشيدن به همة
بندگان توبه كار(ی كـه بخواهنـد بسـوی پروردگارشـان
برگردند) می باشد.
د :اكتدا كردن برمعانی لغـوی و ظـاهری قـرآن  :عـدّه ای
معتقدند كه كلمات قـرآن معنـا و مدهـومی جـز معنـای
ظاهری ندارند و هركس بر خال آن بگوید تدسير به رأی
كرده و جای او دو خ است.
این چهار حجاب مانع فهم درست قرآن هسـتند كـه بـر
پيرو قرآن ال م است با جهـد و تـالش ایـن موانـع را ا
صدحة دل و بينش خود بزداید تا مينة فهـم آیـات در او
فراهم شود.
 -7مخصوص كردن قـرآن بخـود :تـالوت كننـد ،قـرآن
بایستی چنان تصور كند كه هر خطابی ا امر و نهی وعد
ووعيد كه در قرآن آمده اسـت مقصـود او مـی باشـد و
هد ا قصص پند و اندر به او است  .همچنانكه خطـاب
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به پيامبر(ص) گدته شد  …“:ما نثبت فؤ داك … ” ( ایـن
بيانات) كالّ برای این است كـه بـدان دلـت را برجـای و
استوار بداریم.
« هذا بيان للنّاس و هدی و موعظه للمتقين» آل عمـران/
 . 139این روشنگری است برای مردمان و مایة رهمنود و
پند پذیری برای پرهيزگاران است…
 -9تحت تأثير آیات قرار گرفتن :بایستی تالوت كننده بر
حسب اختال آیات فهمی در دل او حاصـش شـود و دل
وی بدان متأثر گردد  .پس باید در آیـت وعيـد و انـذار
غمگين شود و در آیت وعد ،آمر ش شاد و در یاد كـردن
صدات خداوند خاضع و فروتن و در سخنان ناروای كدار
شرمگين و در صدت بهشت مشتاق و در صدت آتـش
ترسان شود .و چنان نباشد كه كارش فقط جنباندن لـب و
بان باشد تا مورد خشم و غضب خداوند واقع شود...
« اال لعنه اهلل علی الظالّمين» هود . 19/هان ندرین خدا بـر
ستمگران باد« .كبر مقتا عنداهلل ان تقولوا ماال تدعلـون»
21

صف . 3 /اگر سخنی را بگوئيد و خود برابر آن عمش نكنيد
موجب كينه و خشم عظيم خدا مـی گـردد « .فـاعرض
عمّن تولی عن ذكرتا  »...نجم 28/ا كسی روی بگردان كه
به قرآن ما( فهم و عمش بدان) پشت می كند «.وكأین مـن
آیه فی السموات واالرض یمرّون عليها و هم عنها معرضون
»یوسف  .» 105/و چه بسيار دالیش و نشانه ها در آسـمانها
و مين وجود دارد كه آنان ( كور كورانه) ا كنارشان مـی
گذرند و ا پذیرش آنها روی می گردانند.
« ومن لم یتب فاولئـك هـم الظـالمون» حجـرات . 11/و
هركس( ا اعمال و اقوال ناروا دست بر ندارد) و توبه نكنـد
ایشان ظالم و ستمگر هستند.
« وهم فی غدله معرضون» انبياء  . 1 /در حـالی كـه آنـان
غافش و روی گردان می باشند .و … .و...
 -8پيشرفت و ترقی در تالوت :خواندن قرآن سه درجه
است:
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-1در این مرحله شخص تصور می كند كه در حضور
خداوند ایستاده و
برای او قرآن می خواند و خداوند هم تالوت او را استماع
می كند پس حال او تمل و تضرع و درخواست و طلب و
نيا است.
 -2در این مرحله شخص تصور می كند كه خداوند متعـال
با الطا خود او را مورد خطاب قرار داده و با وی را مـی
گوید .و این مقام شرم و تعظيم و گوش دادن وفهم كـردن
است.
 -3در این مرحله شخص خویشـتن را فرامـوش كـرده و
احساس ميكند كه خداوند را در كالمش می بيند و چنان
غرق مشاهد ،گوینده كالم است كه ا غير او غافش مانـده
است و این درجه مقربان است .بنـابراین تـالوت كننـده
قرآن سعی دارد كه ا حدود آداب ظاهری قرآن گذشـته
ودر مقام اول و سپس در مقام دوم و در نهایـت در مقـام
سوم قدم بگذارد.
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حضرت عثمان (رض) گوید “:اگر دل پاك شود هرگـز
ا قرآن خواندن سير نشود یرا دلها به سـبب پـاكی در
كالم به مشاهد ،متكلم می رسند”.
 -10محروم دیدن ندس خود :در چنين مقامی فرد ا
نگریستن در ندس خود به چشم رضا و تزكيه و پاكی تندر
دارد و هنگامی كه آیات مدح بندگان صالح را می خواند
ندس خود را در مر ،آنها محسوب نمی دارد

بلكه

صدیقان و ارباب یقين را در آن مقام می بيند و آر و می
كند كه خداوند وی را بدیشان ملح گرداند  .و چون آیات
مالمت اهش عصيان را می خواند خود را در آنجا می بيند
و ترس بر او غالب شده و چنان تقریر ميكند كه مخاطب
او است  ...هركه ا ندس خود بيزار شود اسرار براو نمایان
می شوند

بطوری كه در آیات رجا و بشارت صورت

بهشت بر او آشكار شود و در صورت غلبة ترس آتش و
انواع عذاب را می بيند…
« ربّنا اتنا من لدنك رحمه و هیء لنا من امرنا رشدا»…
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