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 امارت اســـــالمی افغانســـتان       

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف     

 است ارشاد و انسجام مساجدير                               
 

 موضوع خطابت روز جمعه و

 اتيخطباء مرکز و ول ر شده که به متام يان تحرير وبيتقر

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ش۱40۱/دلو/۱4 .هـ ق مطابق۱444/رجب املرجب /۱۲

 فضیلت، عظمت واحرتام گذاشنت به قرآن کریم

هَ  ا لن َّانن َ رن ون ْر ا ال نن َن ننزنل  ـــبحانه القايف  ح محال التنزي  نَّاننا ننح  {  الحمدلله ويل املتقني منزل الفرقان الحمید،أحمده س افاظَونن لنحن

ن عدو للدين َّل هزمه وخْله، وأشـــأد أن نبينا وحبيبنا وأشـــأد أن ل َّله َّل الله وحده ل يه له ما من جبار َّل ق ـــمه وما م

 محمداً عبد الله ورسوله صىل الله عليه وعىل آله وصحبه ومن سار عىل نأجه َّىل يوم الدين وسلل تسليامً َثرياً، أمابعد:

 رآن حکیل             حکمت او لیزال است وقدیلــــآن کتاب زنده ق

 ش گیرد ثباتـبی ثبات از قوت   رار تکوین حیات            ــــنسخه اس

 رمنده تأوی  نیـــــآیه اش ش     حرف اورا ریب نی تبدی  نی          

 لهوری عالمه اقبال      ام  او رحمت للعاملین  ـــــح    سان را پیام آخرین              ــــــنوع ان                                         

آخرین پیامرب خود امام املرســلین ســیدالولین وانخرین محمد  الیتعالی ب هقرآن کریل کتاب عظیل ومقدســی اســت،آنکه الل

. از برای اهمیت وعظمت قرآن این هل کافی است که این کتاب  کالم ف یح رسول الله صلی الله علیه وسلل نازل کرده است

نوع عیب ونق ـــان پاس اســـت تا به روزقیامت از برای انســـانأای موجود وآینده هدایت  وبلیغ خالق  کايفنات اســـت که از هر

 وقانون جامع است که تا فعالً کسی به آن مقابله نکرده  ونه تا روز قیامت مقابله کرده میتواند.

از آنأا  دکه برخیانسان از بیان کردن عظمت قرآن عاجز است مگر آن عظمت وبزرگی که آیات رصیح قرآن بر آن دللت میکن

 قرار ذی  است:

قرآن کریل کتاب الله ج  جالله از برای هدایت متام انســانأا نازل شــده اســت. وکتابأای گْشــته قب  از قرآن کریل برای  -۱

شد مگر قرآن کریل به متام جأان برشیت از آغاز وحی تا روز قیامت  شیک قوم خاص، زمانه خاص فرستاده می ده فرستاده 

يًرا{ :عالی میفرمایداست.الله ت ْا نين نن النما ها لايناَونن لال عن ب دا ي ننزنلن ال َفر قنانن عنىلن عن ْا  (۱الفرقان:)نتنبنارنكن الن

 را بر بنده ای خود نازل کرد تا برای جأانیان بیل دهنده باشد.)قرآن( بسیار با برکت و وال مقام هست آنکه فرقان  -ترجمه:



 2 

از سورت  یکتاب معجز الله تعالی برای انسانأا وجنیات، به طور اخطار فرمود:که به اندازه یک سوره اقرآن کریل بزرگرتین  -۲

ـــدند وتاروز قیامت  های قرآن کریل ویا مث  قرآن کریل کتابی بیاورید، اما ف ـــحاء وبلغاء مردم مکه از آوردن مث  آن عاجز ش

اث لاها :نَق  طوریکه الله تعالی میفرماید اعجاز آن جاریست. ا ال َقر آنا لن ينأ تَونن ِبا ْن اث  ا هن نُّ عنىلن أنن ينأ تَوا  ِبا ال جا تا اإلانَس ون عن تنمن ا اج  لنِئا

ٍض ظنأاريًا{ الرساء:) َضَأل  لابنع  لنو  َنانن بنع   (88ون

ـــوند تا مانند قرآن را بیاورند هر گز نخواهند توانســـت که مانن -ترجمه: چه  د آن را بیاورند اگربگو اگر انس وجن همه جمع ش

 .بعضی ایشان برای بعضی دیگر مدد گار باشند

ادا یک آیت دیگری آمده اســترد َتل مرن َدونا الله َّان ََنَتل  صــن تنطنع  َعوا  مننا اســ  اد  ث لاها ون ورنٍ  مر ناَه َق   فنأ تَوا  باســَ  .قاني{:نأنم  ينَقولَونن اف رتن

 (38یونس: )

کان( میگویند این قرآن را محمد خودش ساخته است بگو شام هل یک سوره ای مانندآن بیاورید بلکه آنان) مرش  -ترجمه:

 وهرکس را میتوانید جز الله بخواهید تا شامرا یاری دهد اگر راست میگويفید.

اشـــا اگر قرآن کریل بالی کوه نازل میشـــد کوه از ترل الله تعالی پاره پاره میشـــد:ن -3 أني تنَه خن بنٍ  لنرن ا ال َقر آنن عنىلن جن ْن ًعا لنو  أننزنل ننا هن

ينةا الله{  ش  ًعا مرن  خن در تن ن   (21)الحرش:مُّ

 فروتن وشکافته می دیدی.،اگرما این قرآن را بر کوه ها نازل میکردیل البته آن کوه هارا از ترل  -ترجمه:

به راه مســـتقیل فرا  -4 ند:قرآن کریل مردم را  لَونن میخوا من ينن ينع  ْا لن نانين ا ِ ما َ ال َم ـــر يَبنرش َم ون ين أنق ون ي لالنتاي ها دا أ  ا ال َقر آنن يا ْن هن نانن 

ابًا أنلاياًم  ْن ننا لنَأل  عن تند  رن ا أنع  َنونن باانخا ِ ما ينن لن يَ ْا ًرا َنباريًا . وأننن الن اتا أننن لنَأل  أنج  الاحن  (10-9)الرساء: {ال ن

یقیناً این قرآن مردم را به ســوی راهی هدایت میکند که مســتقیل ترین راه ها هســت وبه مومنانی که عم  شــایســته  -ترجمه:

شارت میدهد که کسانی به آخرت ایامن منی آورند نانجام میدهد مژده میده ست؛ وبه مومنان ب د که برای آنان پاداش بزرگی ا

 ایل .برای شان عقوبت درد ناکی را آماده کرده 

ل ننا.روح وروشــنايفی اســت قرآن کریل -5 عن ن  جن لناا اميناَن ون تناَب ونل اْل  ا ال اا راي من ا ََن تن تند  راننا من ن  أنم  ي ننا َّالني هن َروحاً ما حن لاهن أنو  ْن  نَوراً هَ ن ونَن

ي تنقا ناٍط َمس  ي َّاىلن رصا َّاننهن لنتنأ دا ننا ون بنادا ن  عا اَء ما ي باها منن  ننشن  ( 52)الشوری: ٍل{ ننأ دا

هامن گونه که به پیغمربان پیش ازتو وحی کردیل قرآن را به فرمان خود به سوی تو وحی فرستادیل تو منی دانستی  -ترجمه:

که کتاب چیســت ومنی دانســتی که ایامن چیســت ولیکن ما وحی را روشــنی قرار دادیل که به وســیله آن هر کس از بندگان 

ــه ســــوی راه راســـــت رهــنــاميفــی مــیــکــنــی.مــیــکــنــیــل ویــش را کــه مــیــخــواهــیــل هــدایــتخــ ــاً تــو آنــأــا را ب  ، یــقــیــن

ٌة .قرآن کریل شـــفاء، پند ورحمت اســـت -6 من رنح  َهًدح ون َدورا ون اٌء لرامن حا ال ـــُّ فن شـــا براَل  ون ظنٌة مرن رن عا و  اءت اَل من ا النناَل قند  جن نينا أنيُّأن

ناني{ ِ ما ل َم  (57)يونس:  ل ر

 سوی پروردگارتان برای شام پندی آمده ودرمان آنچه درسینه ها هست وهدایت ورحمت برای مومنان . ای مردمان از -ترجمه:

ةن ب نا قرآن کریل از برای متام امراض ظاهری، باطنی، روحی وروانی شــفاءاســت؛ در یک حدیف  ید آمده اســت اراجن :)عنن  خن

ها قنالن أنق بنل ننا ما  مر يما ر عنن  عن ل تا التنما ولا اللنها ال ــن ســَ ن دا رن الَوا َّاننا أَن بائ   -صــىل الله عليه وســلل-ن  عا رنبا فنقن نن ال عن ننا أننناَل  فنأنتني ننا عنىلن حن ٍّ ما

َتوًها ِفا ا ع  ننا من ن دن إانن عا اٍء أنو  َرق ينٍة فن ون ن  دن ََل  ما ن دن ٍ فنأن   عا ري  ا الرنَج ا باخن ْن ن دا هن ن  عا ئ َتل  ما َتوٍه ِفا ل َقيَ جا نع  اَءوا ِبا . قنالن فنجن ل   ودا قنالن فنَقل ننا ننعن
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َع بَزناقا  ثَلن  -قنالن  -ال َقَيودا  من ا أنج  َتأن تنم  ينًة ََلنامن خن شا عن ً  ون ون النثنةن أنيناٍم َغد  تنابا ث ن ةن ال اا لني ها فناتاحن أ َت عن رن ن   فنقن طن ما شا نا نَ اٍل قنالن أنت َفَ  فنانأنمنن قن  عا

ولن اللنها فن  ســَ أنلن رن تن  أنســ  الً فنَقل َت لن حن نل تن بارَق ين  -صــىل الله عليه وســلل-أنع طنو ِنا َجع  د  أَن ٍ  لنقن ن ن بارَق ينةا بناطا راح منن  أَن م  : ََ   فنلنعن الن ةا فنقن

(. سنن أىب داود قٍّ  حن

ردیل نزد رسول الله صلی الله علیه وسلل بازگشت میکاز ما کاکای خود روایتی را نق  میکند از حرضت خارجه بن ال لت  -ترجمه: 

به یک قبیله ازعرب گْرماشد، آنأا به ما گفتند :به ما خرب داده شده است یعنی به ما معلوم شده است که شام از نزد رسول الله 

ر یوانه ای است که به زنجیصلی الله علیه وسلل خیری آوردید؛ آیا درنزد شام  کدام دواء یا دمی است؟چرا که در نزد ما یک د

اورا بسته کرده ایل )اگرعالج آن شود بسیار خوب است( ما به او گفتیل:بلی!)به نزد ما عالج این است(آنأا این دیوانه را به 

(روزصبح وشام سوره فاتحه 3نزد ما آوردند درحالیکه به زنجیر ها بسته بود، کاکای حرضت خارجه ابن ال لت میگوید که من)

ی او میخواندم)یعنی به سوره فاتحه اورا دم میکردم(وقتیکه سوره فاتحه را ختل میکردم وآبب دهن خود را به این دیوانه را بال

پوف میکردم، به این دم کردن این دیوانه طوری جور وصحتمند شد گویا که این را از جنیات خالص کرده باشل) یعنی مکم  

)اٌجرت وشکرانه( دادند، من برای او گفتل: من تا وقتی این مال را منی  اب  اینصحت مند شد(.باز آن مردم برای من در مق

گیرم تا که از رسول الله صلی الله علیه وسلل در این باره پرسان کنل. وقتیکه من از رسول الله صلی الله علیه وسلل در این 

نل تن بارَق ين   ََ)باره پرسیدم، رسول الله صلی الله علیه وسلل در جواب سوال من فرمودند: د  أَن ٍ  لنقن ن ن بارَق ينةا بناطا راي منن  أَن م  ةا فنلنعن

این را بخور قسل به الله تعالی بسیار بد آن است که کسی به دم باط  وناروا فايفده به  دست آورد واورا بخورد وتو به دم ق(حن 

 نأل صحیح است(.حق دم کرده ای وبه برکت آن دم  تو خوراس کردی) واین جايفزاست وخوردن آ 

خود یک واقعه نق  کرده است، قیرص روم به حرضت عمر رضی الله عنه  یک مکتوب روان درتفسیر کبیر امام رازي رحمه الله 

به رس من دردی اســت که همیش درد میکند وبه هی   دوای يب صــداعا لیســکن فابعف يل دواًء( :)َّانن کرده ودرآن نوشــته بود

کدام دوایی روان کنید، حرضــت عمر رضــی الله تعالی عنه یک کاله را برای اورا روان کرد )وبه او عالج آن نشــد، شــام به من 

شد ولی وقتیکه  کاله را از رس خود دور  شت درد رس او ختل  رص وقتیکه کاله را به رسخود گْا گفت این کاله را به رس کن(قی

در این کاله چه کاملی هســت؟ که به رسنأادن آن درد رس میکرد درد رساو  دوباره پیدا میشــد، قیرصــ بســیار حیران شــد)که 

 ختل میشود، وقتیکه کاله را باز کرد ودید ودر آن کاغْی را پیدا کرد که در آن بسل الله الرحمن الرحیل نوشته شده بود.

ط  اســــتقرآن کریل  -7 با ا ن.م ـــئون از  ن بنني  َ  ما طا ا بن يها ال  أ تا ين يز. لن  زا اٌب عن تن َه لناا نن َّا ها تن  ون فا ل  ن  خن ها ونلن ما ي  دن يلٍ ين اا يٌ  مرن  حن  نزا

يد﴾ ما  (42)ف لت: حن

درحالیکه این کتاب ارزشــمند وبی نظیر اســت؛ هی  گونه باطلی از هی  جأتی متوجه آن منی گردد چرا که آن از نزد  -ترجمه:

 الله دانا وستوده شده فروفرستاده شده است.

محفوظ اســت.قرآن کریل از زمان نزول تا امروز از هر نوع  تحرید محفوظ اســت. کتابأای قرآن کریل از تحرید وتبدی   - 8

مت را نداشــتند  وحفاظت کتابأای گْشــته به دوش احبار دیگری که ازجانب الله تعالی نازل شــده بود این خ ــوصــیت وعظ
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افاظَو :دآنأا تحریفاتی ِبیان آمد.الله تعالی میفرمایگْاشـــته شـــده بود، که از طرف مردم در  َّاننا لنَه لنحن َ رن ون ْر َن ننزنل ننا ال  ن{نَّاننا ننح 

 (9)الحجر:

 یقیناً مايفیل که قرآن را نازل کرده ایل ومايفیل که آن را حفاظت میکنیل.  -ترجمه:

تخوش دســحفاظت تورات احبار یعنی به علامی یأود ســدرده شــده بود وآنان این مســئولیت را انجام ندادند لْا تورات چنان  

یه ال ال  والسالم علکه برموسی  تحرید وتغیر وتبدی  قرار گرفت که اکنون کسی منیتواند بگوید که این هامن توراتی است

 نازل شده است.

َّايتاءا  ــانا ون س اح  اإل  لا ون د  ــلبل قرأ عىل الوليد بن املغري  َّانن اللنهن ينأ َمَر باال عن ي ال قَ عن عارمة، أن النبي صــىلب الله عليه وس ينن أ  ذا ر ىب ون

، فأعاد عليه، فقال:  ال َمن انرا َّىل آخر انية. فقال له: يا ابن أخي أعد ع ن شـــاءا ون  أخي َّن له لحالو ، وَّن والله يا ابن»عننا ال فنح 

 تفسري السمرقندي « . عليه لطالو ، وَّن أعاله ملثمر، وَّن أسفله ملغدق، وما هْا بقول البرش

ازعکرمه رضــی الله عنه روایت اســت که یک روزی  رســول الله صــلی الله علیه وســلل به ولید ابن مغیره این آیات را  -ترجمه:

ال َمن انرا َّىل آخر انيةَّانن اللنهن ينأ َمَر )تالوت کرد: شاءا ون ينن أ  عننا ال فنح  ي ال َقر ىب ون َّايتاءا ذا سانا ون اح  اإل  لا ون د  یره گفت: ولید ابن مغ( باال عن

ای برادر زاده باز برایل بخوان پیامرب علیه السالم باز آیات را تکرار کرد باز ولید ابن مغیره گفت: ای برادر زاده قسل به الله که 

لی یودر پايفینی خود خ کالم خیلی  ینی اســـت ودر این خیلی خوبی ورونق موجود اســـت، در بلندی خود مثمر اســـتدر این 

  عمیق است وکالم برش نیست.

َل مر نقرآن کریل کتاب واضح وآشکار است که مردم را از تاریکی های جأ  به سوی روشنايفی بیرون میکند. -۹ اَء نن الله قند  جن

َاتناٌب  إاذ  نَوٌر ون تا َّاىلن النُّورا با راَجَأل مرنا الظُّلَامن يَخ  النما ون ـــن َب ن الس ـــَ اننَه س ون ـــ  ها الله مننا اتنبنعن راض ي با دا باني. ينأ  ن مُّ ل  َّاىلن رصا يأا دا ينأ  اٍط ناها ون

يل تنقا  (16-15)املايفد : { مُّس 

واقعاً ازجانب الله به شام نور وکتاب روشنگری آمد.الله بوسیله پیغمرب کسانی را که طالب رضای الله باشند به سوی  -ترجمه:

ست رهناميفی  سوی راه را شنی بیرون می آورد وآنأارا ب سوی رو سالمت رهناميفی میکند وآنأارا به اراده خود از تاریکی ها ب راه 

 میکند. 

باري{ .نالنر:آیات قرآن کریل محکل است -۱0 يٍل خن اا ن لنَدن  حن لنت  ما منت  آيناتََه ثَلن َف ر اا  (1)هود:  َاتناٌب أَح 

 این کتاب عظیمی است که آیاتش استوار کرده شده سدس از سوی حکیل آگاه  ح وتف ی  داده شده است. -ترجمه:

َفوظ{نبن   َهون :لوح محفوظ ثبت شده استاست که در قرآن کریل کتاب مقدل  -11 حٍ منح  يد . حا لنو   (22-21)الربوج: َقر آٌن منجا

 بلکه این قرآن بسیار عالی قدر وگرامی است؛ در لوح محفوظ ثبت است. -ترجمه:

ٌ  ن.کننده کتاب استقرآن کریل دربین حق وباط  فی له  -۱۲ و ٌل فن   ز لا .َّاننَه لنقن ا َهون باال أن من  (۱4) { الطارق:ون

 قرآن سخن فی له دهنده است وسخن یاوه  وشوخی نیست. قطعاً این -ترجمه:
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دیگر کالم ها فضــیلت حاصــ  اســت .حدیف قدســی اســت که نبی علیه الســالم فرموده که الله ج  جالله را بر قرآن کریل -۱3

( سنن الرتمْی، میفرماید:) ها ل قا ، َنفنض  ا اللنها عنىلن خن ها ل قا ما خن ما اللنها عنىلن َنالن َ  َنالن  سنن الدارميفنض 

 فضیلت کالم الله تعالی بالی کالم مخلوق مانند فضیلت الله بر مخلوقات است. -ترجمه:

 به اثر تعظیل بسل الله سعادت هر دو جأان حاص  میشود. -۱4

ــل  امام رازي رحمه الله ــیر کبیر واقعه برشــ الحاقی را نق  کرده: که او روان بود در راه یک کاغْ را یافت که در آن بس در تفس

شده بود، کاغْ را بلند کرد وآنرا پاس کرده و  شته  شک اورا معطر کرد باز آن به الله الرحمن الرحیل نو خواب  شب درو را خوردم

.: )ينا دید، که در خواب او به یک گوینده میگوید رن ا خا ان  ن ينا ون منهن حا الدُّ س  َن نَطنيرَب َّا ًنا فنننح  من س  رَشَ طنيرب تن َّا رشبا !تو نام ما را ای ب

 تعظیل کردی ما نام تورا در دنیاوآخرت بلند میکنیل وتورا ) عزت میدهیل(.

يلا حرضت علی رضی الله عنه یک شخص را  دید که ) ٰمنا الرنحا لا اللها الرنح  س  ته کرده وبرای او گفت: این را خوب پاس ( را نوشبا

 وخوشخط نوشته کن، چرا که یک شخ ی  این را خوش خط نوشته کرد والله تعالی اورا بخشید.

 واقعه شاه عبدالعزیز رحمه الله وعیسوی:

رحق ب یک وقتی در هندوستان متحده  در چوس شأر دهلی یک عیسوی آمد واعالن کرد: ای مسلامنان! شام میگويفید قرآن ما

ـــام هل قرآن تان را بیاورید ، هر دو کتاب هارا درآتش  ـــام انجی  خود را آورده ام، ش ـــت، بیايفید من امروز برای مقابله با ش اس

بیندازیل، کتاب کسی را که آتش نسوختاند او برحق است واز کسی را که سوختاند او بناحق است. عیسوی در چوس ایستاده 

امنان حیران ایســتاده اند، یک کســی از مســلامنان به رس عت نزد عان مســلامنأا شــاه عبد اســت وبار بار اعالم میکند ومســل

ــلامنان در یک امتحان بزرا قرار  ــخص به او گفت : مس العزیز رحمه الله رفت که او در کتاب خانه خود مطالعه میکرد، این ش

که چه گپ است ، این شخص به او گفت: که در چوس دهلی یک عیسوی استاده است ، شاه صاحب از او پرسید!گرفته اند

وبار بار به مسلامنان اعالم میکند که ای مسلامنان! شام میگويفید که قرآن ما بحق است، پس شام قرآن تان را بیاورید ما هل 

صـــاحب به او وخت آن برحق اســـت، شـــاه انجی  خود را آورده ام هر دو کتاب هارا در آتش میندازیل  هر کدام کتاب که نســـ

گفت:وارخطا مشو، این آنقدر سخن بزرا نیست شاه صاحب روان شد وقتیکه در چوس دهلی رسید عیسوی استاده است، 

از وی پرسان کرد ، ای عیسوی !چه گپ است؟ او به وی گفت: من به مقابله امده ام شام کتاب خود را قرآن مجید را بیاورید 

د انجی  را آورده ام، هردو کتاب هارا دراین آتش میندازیل اگر کتاب شام سوخت شامبه نا حق هستید اگر ومن هل کتاب خو 

ست، کتاب را  سخن بزرا نی شد به او گفت: این آنقدر  صاحب به فریب این آگاه  شاه  ستیل،  سوخت ما به ناحق ا کتاب ما 

کتاب خود را به ســـینه خود میگیرم وهر دو در آتش داخ  انداخنت بی ادبی اســـت، تو کتاب خود را به ســـینه خود بگیر ومن 

اگر ســوختی تو به ناحق اســتی واگر من ســوختل من به ناحق اســتل ، عیســوی وقتیکه این ســخن را شــنید گفت: میشــویل 

ــد، مردم اورا گرفتند وبه او گفتند: حال خوا مخواه  هاینطور مقابله من کرده منی توانل واین را گفت از چوس به رسعت روان ش

مقابله میکنی،عیسوی به آنأا گفت من معْرت میخواهل ، من به کتاب خود دوايفی را چرب کرده  ام که اورا آتش منی سوزاند  

 ودر جسل خود آنرا چرب نکرده ام، لْا من این مقابله را کرده منی توانل، ایرنا گفت واز چوس به رسعت فرار کرد.
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از متکلل معلوم میشود، متکلل در کدام درجه که قرار داشته باشد کالم او هل به این یک سخن واضح است که عظمت کالم 

شأود(هامن درجه قرار میگیرد شأاد  بقدر ال شاهدان ) قدر ال شند واگر  ستگو با شأادت هل را شند  ستگوبا شاهدان را اگر 

 ضعید باشند شأادت آنأا هل  ضعید میباشند.

ــد نام دارد که به عظمت این ک ــی دللت به قرآن کریل ص تاب دللت میکند. امام فیروز آبادی میگوید: نامأای از برای یک ش

 .]ب ايفر ذوی التمییز[ ف وکامل او میکند

 احادیف: گاهفضیلت وعظمت قرآن کریل از دید 

 فضیلت وعظمت قرآن کریل در این حدیف ذکر شده است.

شنواندن ویاد کردن  :عبادت استقرآن کریل اینطور کتاب بزرگی است که دیدن وشنیدن آن هل  -۱ وبه دیگران 

آن عبادت شــمرده شــده وآموخنت آن به دیگران عبادت اســت، تالوت وحف  کردن آن عبادت اســت، خود را آگاه ســاخنت به 

 قرآن وعم  کردن به قرآن عبادت است.

وَل اللها  ســـَ ن َه ينَقوَل: قنالن رن ن اللنَه عن َعوٍد رن ا ب دن اللها ب نن منســـ  لنلن عن ســـن لني ها ون ىلن اللَه عن ننٌة  :صـــن ســـن َاتنابا اللها فنلنَه باها حن ن   ر ًفا ما أن حن منن  قنرن

ر فٌ  يٌل حن ما ر ٌف ون ٌم حن ر ٌف ونلن ن  أنلاٌد حن لناا ر ٌف ون ا؛لن أنَقوَل: ان حن ثنالاأن ا أنم  ننَة باعنرش  سن ال حن ْاي).ون اَه الرتر من ون  رن

ست: از سیکه  در یک حدیف  ید آمده ا سلل فرمودند: ک صلی الله علیه و سول الله  ست که ر سعود روایت ا عبد الله ابن م

حرفی از قرآن را بخواند برای او یک نیکی اســت، ویک نیکی ده برابر اســت، من منی گویل که ان یک حرف اســت بلکه الد 

 یک حرف است، لم دیگر حرف است ومیل دیگر حرف.

 :)أفض  عباد  أمتي قراء  القرآن(. مسند الشأاب حدیف  ید آمده استدر  

 بأرتین عبادت امت من تالوت قرآن است . ترجمه:

وتقاضــای این قانون این اســت که  احکام آن در هر  :قرآن کریل یک قانون جامع از برای متام ابعاد زندگی اســت -۲

ولن اللنها  .)عنن  بخشــی از زندگی عملی شــود.از حرضــت علی کرم الله وجأه روایت اســت: ســَ َت رن ع  ما ا َّاِّنر قند  ســن ٍّ أنه قال: أنمن عن ا

َسولن ال ا ينا رن ن أن َج ما رن ا املنخ  تناَوَن فات ننٌة. فنَقل َت: من ا سن لنلن ينَقوَل: أنلن َّاننأن سن لني ها ون ىلن اللنَه عن ا قنب لن صن َاتناَب اللنها فايها ننبنأَ من  : ؟ قنالن َ من لنها ربن خن ا اَل  ون

منن   َه اللنَه، ون من بناٍر قن ــن ن  جن ، منن  تنرنَنَه ما ز لا َ  لني سن باالأن َهون الفن ــ  ، ون ا بني نناَل  َحا َل من ، ون ََل  دن هَ بنع  لنَه اللنَه، ون اها أنضــن ح حا غنري  ون اب تنغن  الَأدن

اَط ا ن رصر َهون ال يَل، ون اا َ َر الحن ْر َهون ال ب َ  اللنها املنتانَي، ون ن َه حن بنَع ما ش  ننَة، ونلن ين سا اَء، ونلن تنل تنباَس باها اْلنل  ون يَغ باها اْلنه  ي لن تنزا ْا يَل، َهون الن تنقا س  ملَ

ما  نُّ َّاذ  سن ي لنل  تنن تنها الجا ْا ايفاَبَه، َهون الن ، ونلن تنن قنِضا عنجن ن ا الرندر لنَق عنىلن َنْث  َء، ونلن ينخ  تن  قن الَعلنامن ت َه حن ننا َقر آنًا عن عن ع  ما ي الَوا: نَّاننا سن ًبا ينأ دا جن

{ ]الجن:  دا ش  ناٍط َمس  ۲َّاىلن الرُّ ح َّاىلن رصا دن ا َّالني ها هن عن منن  دن ، ون لن دن انلن باها عن منن  حن ، ون رن منن  عنما ن باها أَجا ، ون قن دن يٍل( سنن [ منن  قنالن باها صن تنقا

 الرتمْي، سنن الدارمي

شأن از حرضت علی  -ترجمه: شنیدم که میگفت خربدار.  رضی الله عنه روایت است، من از رسول الله صلی الله علیه وسلل 

این است عنقریب است که فتنه ها ظأور کند من گفتل که راه بیرون رفت ازآنأا چی است یا رسول الله ! گفت کتاب الله  که 

ت در بین شام قرآن کتاب فاص  است، اسشام در آن  موضوعاتحکل و گْشته گان شام وآینده گان شام است  ی در آن اخبار 

لب وکسی که هدایت را در غیر آن ط ،اوراتعالی میکند الله  هالس، از روی کرب ترس کند بیأوده وشوخی نیست کسیکه آن را 
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است،  این  ل؛ این ریسامن قوی  وذکرالله تعالی است، پر از حکمتأاست، قرآن کریل راه مستقیمیکند الله اورا گمراه میکند

آن کتابی است که گمراه منی شود به آن صاحبان نظر، میالن داده منی توانند این را صاحبان نظر باط  از راه راست، زبانأابه 

ثر زیاد گْشــنت زمانه وعجايفب آن ختل منی آن مخت  منیشــود وســیر منی شــود از قرآن علامءوکأنه منیشــود قرآن کریل به ا

ا ســمعنا قرآنا )ان ه جنیات منع نشــدند از ایامن آوردن وقتیکه اورا شــنیدند مگر اینکه آنأا گفتند:شــود، این آن کتابی اســت ک

شد(  سیکه به آن تلف  کند عجبا یأدي الی الر شنايفی، ک سوی رو شنیدیل قران عجیبی را که رهناميفی میکند ب شک ما  بدون 

ست گفت وکسیکه به او عم  کند پاداش داده میشود، کسیکه به او  سوی او دعوت داده را حکل کند عدل کرده وکسیکه به 

 شوده هدایت کرده میشود به راه مستقیل.

ن دریک حدیف  ید آمده است: :به سبب قرآن کریل الله تعالی عزت میدهد-3 رن رن ا ين َعمن اراثا لنقا ب دا ال حن ن أنب ننافاعن ب نن عن

ن  َر رن ا انن ونَنانن َعمن فن ن َأام باَعســ  : اب نن أنب زنحاللنَه عن الن ل تن عنىلن أنه  ا ال وناداي؟ فنقن من تنع  : منن  اســ  الن انةن فنقن لََه عنىلن من ما تنع  ن َه ينســ  :  .اللنَه عن قنالن

الايننا ون ن  من ىًل ما و  مننا اب َن أنب زنح؟ قنالن من ىًل  .ون و  ل  من لني أا تن عن لنف  تنخ  ـــ  : فناس تنابا  !قنالن اراٌئ لااا :َّاننَه قن { قنالن رنايفاضا ال فن الاٌل با َّاننَه عن جن ن ون زن ون اللها عن

لنلن قند  قنالن : َّانن اللهن ينر فنَع  ســن لني ها ون ىلن اللَه عن ا َّانن ننبايناَل  صــن ن َه: أنمن ن اللنَه عن ر رن ا ي ن(قنالن َعمن را َع باها آخن ينضــن اًما ون تنابا أنق ون ا ال اا ْن اَه .باأن ون رن

اب نَ  لال ون ه. َمس  اجن  من

ــد،ومیخواســت که اورا درمکه  حرضــت عمرر  الله عنه باحرضــت نافع بن عبدالحارث  -ترجمه: ــفان روبرو ش درمنطقه عس

مکرمه امیر مقرر کند وحرضــت عمر رضــی الله عنه به او گفت: در مکه مکرمه کی را امیر مقرر منایل؟ حرضــت نافع رضــی الله 

ت نافع رض عنه به او گفت: که در آنجا ابن ابزی را گْاشته ام .حرضت عمر رضی الله عنه اورا گفت : ابن ابزی کی هست؟ ح

مکه مکرمه غالم را گفت: آیا در  غالمان ما اســـت، حرضـــت عمررضـــی الله برای اولله عنه برای او گفت: یک غالم از رضـــی ا

حرضـــت عمررضـــی الله عنه حاف  قرآن کریل ودر علل میراث ماهراســـت.؟ وحرضـــت نافع برای اوگفت: او امیرمقرر کرده ای

شک الله شام نفرموده گرپیغمربگفت: م سیازد . بدون  ضی قوم هارا، پايفین )ذلی (م سطه این کتاب بع تعالی بلند میکند به وا

 )که عم  به آن نکنند(. 

ةن قنالنت  ):اجروثواب تالوت قرآن کریل -4 ايفاشن لنلن  :عنن  عن سن لني ها ون ىلن اللَه عن َسوَل اللها صن رناما  :قنالن رن رن ا ال اا فن عن السن َر باال َقر آنا من ها ال امن

) رنانا اقٌّ لنَه أنج  لني ها شن َهون عن تنَع فاي ها ون ينتنتنع  أَ ال َقر آنن ون رن ي  ينق  ْا الن نرن ا ون  .متفق علیهال ربن

سیکه قرآن کریل تال  -ترجمه: شد وک وزبان او  وت میکندشخص ماهر به قرآن کریل در روز آخرت با ماليفک عزمتند یکجا میبا

 بند میشود  وبه اوسخت متام میشود ازبرای او دو اجر است .

ىلن اللَه ):تالوت قرآن کریل روشــنايفی اســت -۵ : قنالن صــن ناي  صــا و لن اللها أنو  ســَ ن َه قنالن : َقل َت: ينا رن اىلن عن ن اللَه تنعن عنن  أنيبا  ذنرٍّ رن ا

لني هن  لنلن : عن ـــن س لني ها ون ونح اللها عن إاننهَ  ،باتنق  ون  ال َقر آنا ، فن لني هن باتاالن و لن اللها زاد ِّنا  . قنالن : عن ـــَ س . َقل َت : ينا رن ر ََلرها نم  أ َل اْل  ا رن إاننأن ٌرلنهن حا نَ  فن و 

ءا  امن ٌر لنهن حا السن َذخ  ، ون نر ضا بنانن  ).اْل  اَه اب َن حا ون  رن

ازابوذر رضی الله عنه روایت است او میگوید:من به رسول الله صلی الله علیه وسلل گفتل به من وصیت کن: پیغمرب  -ترجمه:

ـــول الله زیاد کن برایل،  ـــت گفتل یا رس ـــال همه امور اس ـــالم فرمودند:به خود تقوی را لزم کن چرا که تقوای اس علیه الس
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که قرآن از برای تو روشـــنايفی اســـت در زمین وذخیره اســـت از برای تو در فرمودند: لزم گیر بالی خود تالوت قرآن را چرا 

 آسامن. 

ولن اللها صـــىل الله عليه  :کریل در روز قیامت  شـــفاعت میکند قرآن -6 ســـَ ن َأامن ، أننب رن ن اللنَه عن ٍرو رن ا م  ب دا اللها ب نا عن عنن  عن

انا  عن فن ال َقر آَن ينشــ  يناَم ون ينَقو وســلل قنالن :) ال ــر ناي فايها ، ون ع  فر ارا فنشــن وناتا باالننأن أن الشــن امن ون َتَه الطنعن ننع  يناَم : رنبر َّاِّنر من ب دا ، ينَقوَل ال ــر  َل لال عن

انا  عن فن من بااللني  ا فنَيشن َتَه الننو  ننع  َال.(ال َقر آَن : من ا ال حن َد ون من اَه أًح  ون  رن

وایت است که رسو ل الله صلی الله علیه وسلل فرموده است:روزه وقرآن کریل بنده را ازعبدالله عمرو رضی الله عنه ر  -ترجمه:

ـــفاعت کننده  ـــأوت منع کردم ، مارا ش ـــفاعت میکند، روزه میگوید: ای پروردگار من! من این بنده را در روز از خوراس وش ش

ا شــفاعت کننده بگردان وهردو شــفاعت بگردان در حق وی وقرآن کریل میگوید : من در شــب خواب بنده را منع کردم ومن ر 

 کنندگان میشوند.

)يجيَء القرآَن يومن القيامة، فيشفع لا احبه، فياون قايفداً َّىل الجننة، أو يشأد عليه، فياون  در یک حدیف  ید آمده است:

 ابن ايب شیبهسايفقاً َّىل النار( 

را، هست قرآن کریل که کش میکند صاحب خود را به می آید قرآن کریل در روزقیامت  وشفاعت میکند صاحب خود  -ترجمه:

 جنت ویا بر علیه او گواهی میدهد واورا به جأنل می کشاند.

فن  افاٌع َمشن لنلن قنالن : )ال َقر آَن شن سن لني ها ون ىلن اللَه عن ن َه، عننا الننباير صن اىلن عن ن اللَه تنعن اباٍر رن ا ٌق، منن  عنن  جن دن ٌ  مُّ ن احا من لن  ٌع، ون عن َه قنادن َُ جن امن َه أنمن

اقنَه َّاىلن الننارا  را ُا سن ل دن ظنأ  لنَه خن عن منن  جن ننةا ، ون بنانن ).َّاىلن ال جن اَه اب ن حا ون  رن

سیکه قرآن را پیش روی خود قرآن کریل  -ترجمه: ست، حالل کننده وت دیق کننده، ک شده ا شفاعت او قبول کرده  شفاعت کننده و

 کرد( سوق میدهد اورا به جنت وکسی که قرآن را پشت رس گْاشت اورا سوق میدهد به آتش.گْاشت یعنی به آن)عم  

سیکه قرآن کریل را حف  میکند در روز قیامت بر-7 شود ک در حدیف  ید آمده  :رس پدرومادر وی تاج نأاده می

اَه تناًجا  الادن نا فايها أَل باسن ون عنما ن ِبا أن ال َقر آنن ون ن ينا(.است: )منن  قنرن م سا حا بََيوتا الدُّ ءا الشن و  ن  ضن َن ما سن َءَه أنح  و  ةا ضن ينامن من ال قا َالأ ينو  ا اود وال حن  بو دن

کســـیکه قرآن کریل را قرايفت وبر احکام آن عم  مناید بر رس پدر ومادر وی تاجی نأاده میشـــود، که روشـــنايفی  آن از ترجمه:

 است. روشنايفی آفتابیکه در خانه های شام هست بیشرت

اَل ):کریل هستبه عالی برای حاف  قرآن در جنت مرت -8 : يَقن لنلن قنالن سن لني ها ون ىلن اللَه عن ٍرو عننا الننباير صن م  ب دا اللها ب نا عن عنن  عن

ن زالنتنهن  ن ينا فنإانن من رنتر   َنامن ََن تن تَرنترَ  حا الدُّ ار تنقا ون أ  ون : اق رن با ال َقر آنا احا الا ن أَ باأن رن را آينٍة تنق  ن دن آخا اَود عا ي، وأنبَو دن ْا  (.الرتر من

میکند که نبی علیه الســـالم چنین فرموده اســــت:که در روز قیامت برای  عبدالله بن عمرو ر  الله عنه روایت ازترجمه:

ت میکردی نگونه که دردنیا تالو صاحبان قرآن گفته میشود که قرآن کریل را قرايفت کن وبه بال بال شو، قرآن را تالوت کن هام

 ت ه هامن اندازه درجه تو عالی اسیعنی به اندازه که آیات قرآن کریل هست ب ؛تالوت کردیآیت را یقیناً منزل وجای تو آخرین 

لني ها  :اه  قرآن بندگان خاص الله اند-۹ ىلن اللَه عن ـــن وَل اللها ص ـــَ س : قنالن رن الاٍه قنالن نن عن أنننسا ب نا من لانين ما : )َّانن لاله أنه  لنلن ـــن س ون

َتهَ  اصن خن َ  اللها ون َ  ال َقر آنا َهل  أنه  : أنه  ؟ قنالن َسولن اللها منن  َهل  ينا رن . قنالَوا: ون اَه ).الننالا ون ائا رن  الننسن
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صلی الله علیه وسلل  میگوید: که انس بن مالک ر  الله عنه -ترجمه: ردمان دو از جمله م فرموده اند:بدون شکرسول الله 

 نوع بندگانی اند.

 اصحاب کرام پرسیدند که کدام مردم اند ای رسول خدا! پیغمرب علیه السالم فرمودند: که اه  قرآن بندگان خاص الله اند .

 :عم  میکند به ارذل العمر منی رسدکسیکه قرآن تالوت میکند وبه او -۱0

اىلن  عن لَه تن ن ال اٍل رن ا بن لا عننا اب نا عن ذن ئاً { ون ي  ـــن ل ٍل ش دن عا ع  لنلن بن نيَرندُّ َّاىلن أنر ذنلا ال َعَمرا لاَكن  لن ينع  أن ال َقر آنن لنل  :منن  قنرن الن قن ن َأام  َلَه هن عن  قنو 

ي نن قنرنأَوا ال قَ  ْا : َّالن الن ا" قنالن َنو  ي نن آمن ْا ن َّالن الن افالاني  فن ن سن نناَه أنس  د  :ثَلن رندن جن ن زنون َال -.ر آنن عن ا اَه ال حن ون  رن

ست روایت امعبدالله بن عبال ر  الله عنأ از -ترجمه: ، فرمودند: کسیکه قرآن را تالوت کند به )ارذل العمر(منی گردد که ا

ي نن آمن نداند چیزی را بعد از دانايفی او واین قول الله تعالی است ْا ن َّالن الن افالاني  سن فن ن  س  نناَه أن د  ا( :)ثَلن رندن ی که قرآن گفت: مگرکسانَنو 

 خواندند.

ي دا ب نا َحضن ) در یک حدیف  ید آمده است:. دندر وقت تالوت قرآن کریل ماليفک رحمت پايفین میشو  -۱۱ سن ٍ عنن  أَ ري 

بَوطٌ  ر  َه من ســَ فنرن رن ا ون ورن ن ال بنقن نن اللني  ا ســَ أَ ما رن انتن  ةقنالن بني ننامن َهون ينق  رنَل فنســن النتا ال فن أن فنجن رن انتنت  فنقن انتن فنســن رنَل فنســن النتا ال فن َه َّاذ  جن ن دن عا

فنقن أنن  تَ  ا فنأنش  ن أن يًبا ما ين  قنرا نفن ونَنانن اب َنَه ينح  رنَل فنان رصن النتا ال فن أن فنجن رنَل ثَلن قنرن انتنتا ال فن سن نَه رنفنعن رنأ سن ون رتن يبنَه فنلنامن اج  ءا هَ  ا امن  َّاىلن السن

ٍ قنالن  ري  أ  ينا اب نن َحضن ٍ اق رن ري  أ  ينا اب نن َحضن الن اق رن ثن الننباين ? فنقن دن بنحن حن ا فنلنامن أنص  ا ينرناهن تن  من ين حن َسولن اللها أنن  تنطنأن ينح  َت ينا رن ق  فن   ونَنانن  فنأنش 

نف َت  ان رصن َت رنأ ِسا ون يًبا فنرنفنع  ا قنرا ن أن تن  لن أن  ما ت  حن رنجن ابايحا فنخن ثناَل ال من ن ا أنم  ث َ  الظُّلنةا فايأن ا ما ءا فنإاذن امن َت رنأ ِسا َّاىلن السن ا قنالن َّالني ها فنرنفنع  رناهن

ت  ينن ظََر ال بنحن نص  لنو  قنرنأ تن ْلن تاهن ون و  ننت  لا ن يفاانَة دن الن ا ذناكن قنالن لن قنالن تال هن ال من راي من تند  ( صحيح البخاري.ون ن َأل  ارنح ما ا لن تنتنون  نناَل َّالني أن

سید بن حضیر ر   -ترجمه: سوره بقره را تالوت میکرد در حالیکه اسپ او بسته به   الله عنها فرمودند:در اثنایکه او درشب 

آيفت را  وع کرد اســپ نزد او بود، ناگأان اســپ او به لرزه شــد واو از تالوت خاموش شــد واســپ هل آرام شــد وقتیکه باز قر 

شد باز خاموش  شد ، دوباره بیقرر وبه لرزه  سپ هل آرام  شد،شد ا سپ باز به لرزه  شت دی باز قرآيفت را  وع کرد ا د که برگ

ساند، وقتیکه بچه خود را کش کرد ورس خود را بلند  سپ به او کدام رضر نر سید که ا سپ قرار دارد تر بچه او یحیی نزدیک ا

کرد به طرف آســـامن تا اینکه چیزی را ندید، وقتیکه صـــبح شـــد  جریان را به رســـول الله صـــلی الله علیه وســـلل بیان کرد ؛ 

رمودند:بخوان ای ابن حضیر بخوان ای ابن حضیر او گفت: من ترسیدم یا رسول الله  از اینکه پیامربصلی الله علیه وسلل ف

پا مال کند یحیی را  درحالیکه او نزدیک به اســپ بود رسخود را بلند کردم وبه ســوی او برگشــتل باز رس خود را ســوی آســامن 

ــایه ای ابر در آن مانند  چراغ ها چیزهای  در آن اســت من باز به ســوی خانه حرکت بلند کردم، نا گأان دیدم که درآن مانند س

تا اینکه چیزی را نبینل ، پیامرب علیه الســـالم فرمودند: آیا تو میدانی که آنأا چه بودند؟من گفتل که نخیر! پیغمربعلیه کردم 

یشد مردم دادی تا اینکه صبح مالسالم فرمودند: اینأا ماليفک بودندکه نزدیک آمده بودند برای قرايفت تو، اگر قرايفت را ادامه می

 آنأا را میدیدند واز مردم پنأان منی شدند.

ي رن ن عننا الننبا ر در یک حدیف دیگری آمده اســت) ن  بََيوتا اللنها  -صــىل الله عليه وســلل-عنن  أنىبا َهرن ٌم ِفا بني ٍت ما عن قنو  تنمن ا اج  :)من قنالن

ينتندن  َاتنابن اللنها ون اىلن ينت لَونن  ذنَنرن تنعن النيفاانَة ون ت َأَل ال من فن حن َة ون من ينت َأَل الرنح  غنشـــا يننَة ون اا َل الســـن لني أا وننَه بني ننَأل  َّالن ننزنلنت  عن ســـَ ن  ارن َهَل اللنَه فايمن

َه( ن دن   .سنن أىب داودعا
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در  است:جمع منی شود هی  قومیفرموده رسول الله صلی الله علیه وسلل است که ابوهریره ر  الله عنه روایت از  -ترجمه:

شان آرامش  شود بالی ای ساجد الله که تالوت قرآن را میکنند ودربین خود آنرا درل میدهند  مگر اینکه نازل می مسجدی از م

واطمینان ومی پوشـــاند ایشـــان را رحمت الأی احاطه میکند آنأارا ماليفک، یادمیکند ایشـــان را الله به نزد کســـانی که نزد او 

 نی در مالء العالء نزد فرشتگان.هست،یع

 :ی که باشد آتش جأنل اورا منی رسدقرآن کریل در سینه ا -۱۲

(. مسند أحمد نقن رتن ا اح  ين حا الننارا من اٍب ثَلن أَل قا  در یک حدیف  ید آمده است: )لنو  أننن ال َقر آنن َجعا ن حا َّاهن

 واورا در آتش انداخته شود، اورا منی سوزاند.اگر قرآن کریل در یک پوستی گْاشته شود  -ترجمه:

محدثین در معنای این حدیف میگویند: که مراد از این حدیف سینه مسلامن است، در سینه که قرآن کریل باشد آتش دوزخ 

 اورا منی سوزاند.

 :جنیاتتاثیر قرآن بالی -۱3

تاثیر قرآن کریل اعرتاف کردند وعظمت قرآن کریل را بیان عالوه بر انســــانأا قرآن کریل بالی جنیات تاثیر کرد وجنیات از 

 (۲ – ۱:)َّنا سمعنا قرآناً عجباً، يأدي َّىل الرشد فآمنا به ولن نرشك بربنا أحدا( الجن: )کرده واینطور گفته اند

ــت رهناميفی میکند  پس به آن ایامن -:ترجمه ــوی راه راس ــنیدیل؛ قرآنیکه به س ــگفت انگیزی را ش وردیل وبه آ گفتندماقرآن ش

 پروردگار مان هی  کسی را  یک منی گردانیل.

که او  در باره او آمده است،  استجلی  القدر  که تا بعی حرضت فضی  بن عیاض رحمه الله تاثیر قرآن کریل بر قلب ها؛  -۱4

ت قرآن را دادکه یک نفر این آیقبالً رهزنی میکرد و او با یک زن عاشق بود شبی به بخاطر زن به دیواری بلند شد تا گوش فرا 

ست که)أن يأن للْين آمنوا أن تخشع قلوبأل لَْر الله( :تالوت میکند شنید بلی ! این هامن وقتی ا از  وقتیکه این آیت را می

ضی گفتند:برو که برویل ، دیگران  سافری هست، بع سید، میبنید که در آن خرابه م شب به یک خرابه ر ق د خود گشت در 

نجا آرام میکنیل تا اینکه صبح شودچرا که در راه فضی  ما را رهزنی ویا ل  نکند، او میگوید فکر کردم وگفتل من در گفتند : ای

طول شـــب پشـــت گناه میگردم واین مســـلامنان هل از من میرتســـل،الله تعالی مرا بخاطری اینجا آورده که از گناهان بد خود 

 وتوبه من این است که در جوار اقامت کنل .من از گناهان خود توبه کردم بگردم.ای الله! 

 :احرتام به قرآن کریل

قرآن کریل کالم الله است؛ کسیکه قرآن کریل را قدر دانی میکند در حقیقت قدردانی الله را میکند، کسیکه قرآن کریل را قدر 

قدر دانی  له تعالی را احرتام وقدر دانی منی کند.علام درمورد  وآداب قرآن کریل کتابأای مســـتق  دانی واحرتام منی کند ال

مستق  نوشته کرده اند بناً برما لزم است که از کالم الله تعالی قدردانی واحرتام منايفیل اصحاب کرام قرآن کریل را زیاد قدر 

 دانی میکردند وبعداز اصحاب تابعین وتبع تابعین  نیز از قرآن کریل زیاد احرتام وقدردانی میکردند.
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آمده اســـت وقتیکه اراده تالوت قرآن را میکرد، دســـتار بســـته میکرد وچادر خود را به جان والعالیه رحمه الله امام ابدر باره 

ـــســــت .امام نووی رحمة الله علیه نوشـــته کرده که علام به تعظیل قرآن کریل اجامع کرده  خودمیدیچاند روبه قبله می نش

 .]التبیان فی آداب حملة القرآن[اند

ه: کســیکه اراده تالوت کردن قرآن کریل را مناید، لزم اســت که به بأرتین حالت تالوت مناید، بأرتین در فتاوی هندیه آمد

 لبال خود را بدوشد، دستار خود را به رس کند ورو به قبله بنشیند زیرا که تعظیل قرآن کریل وکتاب های فقه واجب است.

 ود قرار ذی  است:آن اموراتیکه به واسطه آن احرتام وقدردانی قرآن کریل میش

( گوش فرادادن به تالوت قرآن کریل؛ طوریکه الله تعالی میفرماید-۱ َمونن لناَل  تَر حن َتوا  لنعن أنن ـــا َعوا  لنَه ون تنما ا َقرائ ال َقر آَن فناســـ  َّاذن :)ون

 .تا اینکه بالی  شام رحل کرده شود وقتیکه قرآن کریل تالوت میشود گوش فرا داده وخاموش باشید( ترجمه:۲04العراف: )

شیل بای -۲ شته با ستعامل منایوقتیکه اراده تالوت قرآن را دا سواس ا ضو منوده وم ست:د و ل )د، چنانچه الله تعالی فرموده ا

(الواقعة: ) َرونن َه َّالن ال َمطنأن نســـُّ ـــح منی کند قرآن را مگر مردمان پاس.( 7۹مين ی رو به قبله در جای پاس وبه عاجز -3ترجمه:مس

. خواندنعوذ بالله و بسل الله اقب  از تالوت -6قرآن کریل را در جای بلند گْاشنت.-۵. توجه منودن به پاکی لبال-4. نشسنت

عظمت الله -۹. به عاجزی وحضور قلب وشوق تالوت کردنرا قرآن کریل -8. آرام آرام ، تدبر، تفکر وبه تجوید تالوت کردن -7

وقتیکه به آیت عْاب میرسید دعای مغفرت منودن واز عْاب پناه خواسنت وهنگام به -۱0. ا لحاظ کردنتعالی وتعظیل قرآن ر 

تالوت کردن از -۱۲در وقت تالوت اگر به او گریه منی آید متثی  گریه را کند.-۱۱.آیه رحمت میرســـد دعای رحمت خواســـنت

ــان در این  ــايفر اندام انس ــل وس ــت زیرا که چش ــب اس ــحد مناس ــور قلب پیدا روی م  ــود وبه اثر آن حض عبادت  یک ش

شود ست .-۱3.می مطابق توان خویش به خوش آوازی تالوت کند، مگر به طریقه آهنگ یا غزل خواندن قرآن کریل بی ادبی ه

وقتیکه به ختل قرآن کریل نزدیک میشود . ۱۵به اثر تالوت آیات سجده، سجده کردن واجب است.-۱4.واز آن خود داری کند

است که اه  وعیال خود را  بخاطر اینکه آنأاهل در دعای ختل قرآن کریل  یک شوند چرا که در این وقت دعا قبول مناسب 

در -۱8. در جاهای گنده تالوت قرآن کریل مناســب نیســت-۱7قرآن را بدون وضــو وغالف گرفنت مناســب نیســت-۱6. میشــود

ست اگر رضورت پیش آ  سب نی صحبت های دنیوی منا صحبت یل را ببند بمد باید آیت را پوره کند وقرآن کرجریان تالوت  از 

درجای که مردم به کاری مشغول اند وآنجا رس -۱۹. کند؛ وقتیکه دوباره  وع میکند اعوذ بالله وبسل الله گفنت مناسب است

ش بود م خامووصدا است آنجا تالوت مناسب نیست، اگر جای دیگر نبود باز آهسته تالوت کردن مناسب است، اگر همه مرد

وبه شـــنیدن قرآن عالقه مند بودند وبه صـــدای بلند تالوت کردن تکلید به کســـی نباشـــد باز به آواز بلند تالوت کردن حرج 

در حالت تکیه زده ویا در حالت خوابیده تالوت اگر چه جايفز است ولی مناسب نیست؛لیکن بأرت است که در حالت  -۲0نیست

 .نشسته تالوت شود

قرآن را -۲۲تالوت کردن مناســب نیســت،چرا که در این نوع تالوت بجز ختل دیگر فايفده ای به او منی رســد به رسعت – ۲۱ 

د از این جأت نوشـــته انفقأا دور نگأداشـــنت از کســـانی که از آنأا خطر بی حرمتی قرآن میرود: مانند: کافر، طف  ودیوانه؛ 

به قرآن تکیه زدن وزیر – ۲3رد که کفار بی حرمتی قرآن را کنندقرآن را در سنگر جنگ بردن مناسب نیست چراکه خطر وجود دا
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( ]م ــند عبدالرزاق[.رس نأادن ، بی حرمتی قرآن اســت در یک روایت آمده اســت َدوا ال َقر آنن ســن قرآن را در زمین – ۲4:)لن تنتنون

 .باید در جای پاس دفن کرده شوداگر اوراق قرآن آنقدر ضعید شود که خوانده نشود -۲۵.نأادن کارمخالد تعظیل قرآن است

صول .]نوادراْل قرآن را در آنجاهای نوشنت مناسب نیست که خطر اهانت آن باشد، مثالً مانند: دیوار ، روی زمین وامثال آن-۲6

 للحکیل[

 بی احرتامی قرآن کریل کفراست :

 اهانت کردن کفر است.چونکه قرآنکریل از جمله شعايفر دین مبارس اسالم است، در مقاب  آن بی احرتامی و 

 امام نووی رحمه الله میگوید:متام امت بر این اجامع دارند که تعظیل قرآن کریل وحفاظت آن واجب است به طور مطلق.

وهمه امت بر  این اجامع دارند که کســـی از یک حرف قرآن کریل منکرشـــود ویا حرفی را در م ـــحد قرآن کریل زیاد کند که 

ــی در مقاب  هی  کس اورا نخواند و او  ــت، متام امت بر این اجامع دارند که کس ــخص کافر اس ــد این ش بر آن پوره عان باش

قرآن کریل اهانت وســـبکی مناید ویا چیزی از قرآن کریل را اهانت کند ویا قرآن کریل را در گندگی وقاذورات بیندازد ویا کدام 

 د یا در چیزی از قرآن کریل شـــک بکند در حالیکه بر آن عللحکل قرآن را تکْیب ویا نفی مناید که قرآنکریل  ثابت کرده باشـــ

 .]املجموع  ح املأْب[داشته باشد آن شخص کافر است

 

 

 

 

 




