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اهمیت وجایگاه قرائت قرآن کریـــم از منظر آیات و روایات



قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 6
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 

از منظر آیات و روایات



حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه:

هان اي حوزه هاي علمیه و دانشگاه هاي اهل تحقیق! 
به پاخیزید و قرآن کریم را از شر جاهالن متنّسک و عالمان متهّتک،که از روی علم و عمد

به قرآن و اسالم تاخته و می تازند، نجات دهید؛ ...
و شما ای فرزندان برومند اسالم! 

حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید.
تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را َمَحّط نظر و مقصد اعالی خود قرار دهید،

مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد از کرده ها پشیمان،
و تاسف بر ایام جوانی بخورید.]]]

1. صحیفه امام / جلد 20 /ص 93 )قسمتی از پیام امام به حّجاج بیت الله الحرام - 1365/5/16(

7 قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 
از منظر آیات و روایات



قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 8
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 

از منظر آیات و روایات



رهبر فرزانه انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای مّدظّله العالی:

من در حوزه ها انس با قرآن را همچنان ضعیف می دانم،
البته در گذشته ضعیف تر بود و حاال هم ضعیف است.

طلبه ها باید با قرآن مانوس بشوند...
ما به قرآن نیاز داریم.

هیچ کاری را بر خواندن قرآن مقدم نکنید...
هیچ کاری از این واجب تر نیست...

من از برادران طالب خواهش می کنم که این نکته را فراموش نکنند.
هر روز قرآن را با تدبر بخوانید و هرگز آن را رها نکنید.]1]

1. حوزه و روحانیت / ج2 /ص 313 و 314 )دیدار با طالب و اساتید حوزه علمیه مشهد 67/6/10(

9 قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 
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از منظر آیات و روایات



قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 10
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 

از منظر آیات و روایات



عالمه طباطبائی رضوان اهلل تعالی علیه:

به نظر می رسد قضاوتی که دانشمندان درباره رفتار امت اسالم کرده اند
قضاوت درستی باشد.

آنها گفته اند:
اهل سنت، کتاب را گرفتند و عترت را رها کردند و سرانجام کارشان به آنجا رسید

که کتاب هم از دستشان رفت؛
و شیعه، عترت را گرفتند و کتاب را رها کردند و سرانجام کارشان به اینجا رسید

که عترت هم از دستشان رفت...
اگر درباره علوم اسالمی دقت به خرج دهی می بینی که طوری تنظیم شده است

که پیداست گوئی هیچ احتیاجی به قرآن ندارد!
حتی ممکن است یک محصل، همه آن علوم را فراگیرد...

و قهرمان این علوم نیز گردد و حتی به پایه اجتهاد هم برسد
ولی قرآن را آنطور که باید نتواند قرائت کند!]1]

1. ترجمه تفسیر املیزان/ج 5 /ص 450 /ذیل آیه 15و 16 مائده

11 قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 
از منظر آیات و روایات



قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 12
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 

از منظر آیات و روایات



پیشگفتار

طالب علوم دینی در بدو ورود به حوزه علمیه، هدفش کسب علم و معرفت، و رسیدن به قله های 
فقاهت و عمل اســت. اما ممکن است گاهی از این نکته غفلت شود که تمام علم، در قرآن است 
و فقاهــت بدون علِم قرآن ممکن نیســت. از این روی در کالم پیشــوایان معصومb اینچنین 

می خوانیم: 
ِر القرءاَن« ]1] قال رسول اهللa: »َمن اَراَد ِعلَم االَّولیَن َو اآلِخریَن فَلیُثَوِّ

» هرکه خواهان علم پیشینیان و آیندگان، از اول تا به آخر دنیاست، باید در قرآن کند و کاو کند«.

 :gقال امیر المؤمنین
»أَ اَل أُْخِبُكُْم ِبالَْفِقيِه َحقِّ الَْفِقيِه؟

َمْن لَْم يَُقنِِّط النَّاَس ِمْن َرْحَمِة اللَِّه 

َو لَْم يُْؤِمْنُهْم ِمْن َعَذاِب اللَِّه 

ْص لَُهْم ِف َمَعاِص اللَِّه  َو لَْم يَُرخِّ

َو لَْم يَْتُِك الُْقْرآَن َرْغبًَة َعْنُه إَِل َغْيِِه

1. میزان الحکمه، ج9/ص335/ح16607 به نقل از کنزالعامل: 2454

13 قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 
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 أاََل اَل َخْيَ ِف ِعلٍْم لَيَْس ِفيِه تََفهٌُّم]]]

 أاََل اَل َخْيَ ِف ِقَراَءٍة لَيَْس ِفيَها تََدبٌُّر
 أاََل اَل َخْيَ ِف ِعبَاَدٍة لَيَْس ِفيَها تََفكُّر«]2]

»آیا شما را به فقیِه واقعی آگاه نسازم ؟ او کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند؛ و از 
عذاب خدا ایمن نسازد؛ و به آنها رخصت گناه ندهد؛ و از قرآن رویگردان نشود و )به خیال اینکه 
هدایت در جای دیگر است( به چیز دیگر متوجه شود. همانا در علمی که فهم نباشد خیری نیست، 
همانا در خواندنی که تدبر نباشد خیری نیست، همانا در عبادتی که تفکر نباشد خیری نیست«.

متنی که پیش رو دارید  درجهت تبیین اولین رکن از ارکان انس با قرآن کریم است. مسلماً اولین 
رکن این اســت که بتوانیم قرآن را صحیح و روان بخوانیم و در ادامه با زیباخواندن، بر حسن آن 
بیفزاییم.آیات و روایات فراوانی در همین باره صادر شــده است که تالش شده است اهّم آنها در 

اختیار طالب گرانقدر قرار گیرد.
به امید آنکه مورد رضای حضرت حق قرار گیرد. ان شاء اهلل.

روح الله راسل

طلبه حوزه علمیه قم

1389/2/7

)h12 جامدی االول 1431 )شب شهادت حرضت فاطمه زهرا

1. تفّهمه: احَسَن تصّوره شیئاً فشیئاً. )املعجم الوسیط( لذا علمی نافع است که آهسته آهسته و با تأمل به دست آید. 

2. اصول الكاف/ ج 1/ص 54 /کتاب فضل العلم: باب صفة العلامء/ح65

قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 14
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 

از منظر آیات و روایات



اهمیت قرائت قرآن

َ ِمَن الُقرءاِن َعلَِم اَن َسيَکوُن ِمنُکم َمريض َو ءاَخروَن يرَِضبوَن ِف االَرِض يَبتَغوَن ِمن فَضِل  »فَاقَرءوا ما تَيَسَّ
َ ِمنُه«]1]  اللِه َو ءاَخروَن يُقاتِلوَن ف َسبيِل اللِه فَاقَرءوا ما تَيَسَّ

»آنچه برای شما میّسر است قرآن بخوانید؛ او می داند به زودی گروهی از شما بیمار می شوند، و 
گروهی دیگر برای به دســت آوردن فضل الهی )و کسب روزی( به سفر می روند، و گروهی دیگر 
در راه خدا جهاد می کنند )و از تالوت قرآن بازمی مانند(، پس به اندازه ای که برای شــما ممکن 

است از آن تالوت کنید.«
پیــام آیه: اموری نظیر بیماری، مســافرت وحتی جهاد را بهانه ای برای تــرک تالوت قرآن قرار 

ندهید]2]، و در یک کالم: »َعلَيَک ِبِتالَوِه الُقرءاِن َعيل کُلِّ حاٍل«]3]  

ا َو َعاَلنِيًَة يَْرُجوَن تِجَرًة لَّن تَبُوَر«]4]  لَوَة َو أَنَفُقواْ ِمامَّ َرَزقَْناُهْم ِسًّ »إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن كِتَاَب اللَِّه َو أَقَاُمواْ الصَّ

1.  سوره مزّّمل/آیه 20

2. باید دقت منود که واژه »قرآن« به معنای »خواندنی« است. همچنانکه در سوره اساء آیه 78 در همین معنی به کار رفته 
ْمِس إِلَ  َغَسِق الَّيِْل َو قُرَْءاَن الَْفْجِر  إِنَّ قُرَْءاَن الَْفْجِر كاََن َمشْهُوًدا ﴾ )مراد از خواندنِی صبح، مناز  لَوَة لُِدلُوِك الشَّ است: ﴿ أَِقِم الصَّ

صبح است(؛ لذا شاید بتوان گفت که بزرگتین توهین به این کتاب عزیز، نخواندن آن باشد.

3. وصيت نبي اکرم صيل الله عليه و آله و سلم به امام عيل عليه السالم: وسائل الشيعة /ج 6 /ص 192/ح 7707

1. سوره فاطر/آیه 29

15 قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 
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»کسانی که کتاب الهی را تالوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم 

پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارتی )پرسود و( بی زیان و خالی از کساد را امید دارند.«

قال رسول اللهa: »أَفَْضُل الِْعبَاَدِة ِقَراَءُة الُْقْرآِن« ]]]

»برترین عبادت، قرائت قرآن است.«

َث َربَُّه فَلیَقَراِ القرءان« ]]] قال رسول اللهa: »اذا احبَّ احُدکُم اَن یَُحدِّ

»هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.«

ُة بَْيَ َجْنبَيِْه إاِلَّ أَنَُّه اَل يُوَحى إِلَيِْه« ]]] َا أُْدِرَجِت النُّبُوَّ قال رسول اللهa: »َمْن قََرأَ الُْقْرآَن فََكأمَنَّ

هر کس قرآن را قرائت نماید، گویا در ســینه اش نبوت و پیامبری قرار گرفته است جز آنکه بر او 

وحی نمی شود.

2. وسائل الشيعة/ ج 6 /ص 191/ح 7701 به نقل از تفسیر مجمع البیان

3. میزان الحکمه/ج9/ص 345 /ح  16655  به نقل از کنزالعامل: 2257

4. وسائل الشيعة/ ج 6 /ص 191/ح 7704

قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 16
اهمیت و جــــایگاه قرائت قـــرآن کریـــم 

از منظر آیات و روایات



انس اهلبیتb با قرائت قرآن کریم

ملّا رای الحسینg ِحرَص القوِم علی تعجیِل القتاِل و قلِّه انتفاِعِهم ِبالَوعِظ و املَقاِل، قال اِلَخیِه العبّاس: » 

اِِن استَطَعَت اَن ترَِصفَُهم َعّنا فی هذا الیوم فَافَعل؛ لَعلّنا نَُصلّی لَِربّنا فی هذه اللیلَه؛ فَانّه یَعلَُم اَنّی اُِحبُّ 
الّصالَه لَُه و تاِلَوِه کِتاِبه« ]]]

امام حســینg در شــب تاسوعا وقتی مشــاهده کردند که دیگر موعظه در این قوم اثر ندارد و 
می خواهند به امامg حمله کنند به برادرشان ابوالفضل العباس فرمودند: 

» اگر می توانی امشب را از آنها مهلت بگیر تا این شب را برای پروردگار متعال نماز بگزاریم. چراکه 
خداوند می داند که من به نماز و تالوت قرآن عشق می ورزم.«

ِق َو الَْمْغِرِب لاََم اْستَْوَحْشُت بَْعَد أَْن يَُكوَن الُْقْرآُن َمِعي«  g: »لَْو َماَت َمْن بَْيَ الَْمْشِ قَاَل َعيِلُّ بُْن الُْحَسْيِ

ُرَها َحتَّى كَاَد أَْن َيُوت .]]]  يِن﴾  يَُكرِّ َو كَاَنg إِذَا قََرأَ ﴿مالِِك يَْوِم الدِّ
» اگر همه مردم که ما بین مشــرق و مغرب هســتند بمیرند، من از تنهائی هراسی ندارم پس از 
يِن﴾ را مي  آنکه قرآن با من باشد، و آن حضرتg شیوه اش این بود که هر گاه آیه ﴿مالِِك يَْوِم الدِّ

خواند، آنقدر آن را تکرار مي کرد که نزدیک بود جان دهد.«

1. لهوف / ص128

2. اصول الكاف/ ج 2 /ص602    كتاب فضل القرآن
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ارزش قاری قرآن

َرعلیهم امیراً منهم و هو اصغُرهم، فََمَکَث ایّاماً لَم یَِس... فَقال له َرُجٌل: یا  بََعَث النبیُّ َوفداً الی الیََمِن فَاَمَّ
ُرُه علینا و هو اصغُرنا ؟! فَذکََر النبیُّ قرائَتَُه القرءاَن.]1] رسوَل الله! اَتَُؤمِّ

پیامبر خداa، هیأتی را به یمن فرستاد و از میان آنها، کم سال ترین فرد را به ریاستشان برگزید. 
چند روزی گذشــت و آن هیأت راهی نشد... مردی به ایشان عرض کرد: ای رسول خدا! او را که 
از همه ما ســّنش کمتر اســت، رئیس ما قرار داده ای ؟ ایشان )در بیان علت این کار( قاری قرآن 

بودن او را یادآور شدند .

1. میزان الحکمه / ج9/ص 343/ح 16648

قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 18
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مقدار قرائت قرآن در هرروز

قال االمام الباقرg:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: » َمن قََراَ َعَش ءایاٍت فی لَیلٍَه لَم یُکتَب ِمَن 

الغاِفلیَن، و َمن قََراَ َخمسیَن ءایًَه کُِتَب ِمَن الّذاکِریَن...«]]] 
» هرکس در هر شب 10 آیه قرآن بخواند، جزء انسانهای غافل و بی توجه به یاد خداوند نوشته   
نمی شود، و هرکس  )الاقل( 50 آیه بخواند در میان انسان های ذاکر و متوجه به یاد خداوند نوشته 

می شود... .«
قال الصادقg: »الُقرءاُن َعهُد اللِه ايِل َخلِقه فََقد يَنبَِغي لِلَمرِء املُسلِِم اَن يَنظَُر ف َعهِدِه  َو اَن يَقَراَ ِمنُه ف 

کُلِّ يَوٍم َخمسَي ءايًَه«]2] 
» قرآن، عهد و پیمان الهی است به سوی بندگانش. پس برای یک مسلمان شایسته است که در 

این عهدنامه بنگرد و هر روز )حداقل( 50 آیه از آن را قرائت نماید. «
قال الرضاg: »یَنبَغی لِلرَُّجِل اِذا اَصبََح اَن یَقَراَ بَعَد التَّعقیِب َخمسیَن ءایًَه«]3]  

» شایســته است که انسان هر روز بعد از تعقیبات نماز صبح )حداقل ( 50 آیه از قرآن را قرائت 
نماید.«

1. اصول الکافی /ج 2 / ص 604  باب ثواب قرائه القرءان/ ح 3503

2. اصول الکافی /ج2  / ص 601     باب فی قرائته / ح 3494

3. وسائل الشیعه /ج 6 / ص 198 /ح 7723 به نقل از تهذیب /ج 2 / ص138 /ح 537
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چند پرسش و پاسخ مهم پیرامون قرائت قرآن

روایــات فوق می گوید: 50 آیــه در روز قرائت کنید. قید »حداقل« در ترجمه این روایات از کجا 
آمده است؟

بایــد دقــت نمود که به قرینه آیات و روایات دیگر در باب قرائت قــرآن، عدد 50 در این روایات 
َ ِمَن  دارای مفهوم است و به معنای حداقل 50 آیه می باشد. از جمله آیه شریفه ﴿فَاقَرءوا ما تَيَسَّ
الُقرءاِن﴾]]] که دســتور می دهد هر اندازه که می توانید قرآن بخوانید، و قرائت قرآن را محدود به 

عدد خاصی نمی کند.
لذا مرحوم شیخ حّر عاملی، صاحب وسائل الشیعه دو روایِت آخر را در بابی با این عنوان ذکر نموده 

است: »باُب تاکِّد استحباِب تالوه خمسیَن ءایه فصاعًدا فی کّل یوم« 
حضرت عالمه جوادی آملی )حفظه اهلل( نیز می فرمایند: » مطلوبیِت تالوت قرآن محدود به پنجاه 
آیه در روز نیســت و آنچه در برخی روایات آمده که در هر روز پنجاه آیه تالوت کنید بیان حد 

نهایی آن نیست....«]2]
آیا بهتر نیست به جای برنامه روزی 50 آیه )که گاهی 8 صفحه در روز می شود و گاهی 5 صفحه 
و گاهی 3 صفحه( از برنامه روزی 5 صفحه استفاده کنیم تا برنامه مان نظم بیشتری داشته باشد؟

1.  سوره مزّّمل/آیه 20

2. تفسیر تسنیم /ج 1/ص 249

قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 20
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در پاسخ باید گفت که در اوائل قرآن که آیات طوالنی تر است، هم روانخوانی آیات ساده تر است 
و هم ترجمه آیات و لغات آسان تر می باشد. اما در سوره های با آیات کوتاه )مثل سوره مرسالت( 
هم روانخوانی دشوارتر است و هم ترجمه آیات. با عنایت به اینکه قاریان قرآن در کنار قرائت آیات 
به معنای آن هم توجه دارند، لذا با اینکه تعداد صفحات مســاوی نیست اما از نظر زماِن قرائت، 
تفاوت چندانی ندارد؛ و شاید حکمت اینکه در روایات مذکور، بنا را بر 50 آیه گذاشته نه بر تعداد 

صفحه همین نکته باشد.

اگر حوصله نداشــتیم در این حد بخوانیم، چه کنیم ؟ آیا به هر نحو شده خود را به خواندن این 
مقدار، مقید کنیم ؟

نباید »فرمول جامع مستحبات« را که امیر المؤمنین علیه السالم آن را به ما آموخته اند فراموش 
کنیم:

»اِنَّ لِلُقلوِب اِقباالً َو اِدباراً  فَاِذا اَقبَلَت فَاحِملوها َعيَل النَّواِفِل  َو اِذا اَدبََرت  فَاقترَِصوا ِبها َعيَل الَفرائِِض «]]]
» دلها گاهی با نشاط است و گاهی بی رغبت، پس آنگاه که نشاط دارند، آن را بر انجام مستحبات 

وا دارید، و آنگاه که بی رغبت است، به انجام واجبات اکتفا کنید.«

لذا در مستحباتی نظیر تالوت قرآن، نفِس داشتِن برنامه خوب است، اما نباید طوري به نفس فشار 
آورد که بیزاري از آن مستحب حاصل شود.

َ ِمَن الُقرءاِن﴾]]] فرمودند: مراد از ﴿ما  لذا امام رضا علیه السالم در تفسیر آیه شریفه ﴿فَاقَرءوا ما تَيَسَّ
َ﴾ هر اندازه اي است که با آن مقدار قرآن خواندن، براي شما خشوع دل و صفاي باطن پدید  تَيَسَّ

[3[ » ِّ َ ِمنُه لَُکم فيِه ُخُشوُع الَقلِب َو َصفاُء السِّ آید: »ما تَيَسَّ

1. نهج البالغه، حکمت 312، براي توضيح بيشت روايت ر.ک: تعليم و تربيت در اسالم /عالمه شهيد مطهري رحمه الله/صص58و59

2.  سوره مزّّمل/آیه 20

3.  الحياه /ج2/ص157 به نقل از مجمع البيان/ ذيل آيه رشيفه
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اگر بخواهیم با نفسمان مدارا کنیم، دیگر نمی توانیم طبق برنامه، روزی 50 آیه قرآن بخوانیم. 
بایــد در طول روز چند وعده را برای این امر اختصاص دهیم. مثــاًل روزی 3 نوبت. در احواالت 

حضرت امام )ره( آمده است که ایشان روزانه 1جزء قرآن را، در8 نوبت تالوت مي نمودند.]]]
آیا اگر قرآن بخوانیم در حالیکه از آن چیزي متوجه نمي شویم، فائده اي دارد ؟

امام خمیني )قدس سره( مي فرمایند:» فرزندم، با قرآن، این بزرگ کتاب معرفت، آشنا شو، اگرچه 
با قرائت آن. و راهي از آن به ســوي محبوب باز کن، و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثري 
ندارد، که این وسوســه شیطان است. آخر، این کتاب از طرف محبوب است براي تو و براي همه 
کس. و نامه محبوب، محبوب است اگرچه عاشق و محّب، مفاد آن را نداند. و با این انگیزه، حّب 

محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید و شاید دستت بگیرد.« ]]]

پس چرا امام عليa مي فرمایند: »ااَل! ال َخيَ ف ِقرائٍَه لَيَس فيها تََدبٌُّر«]]]:آگاه باشید که هیچ خیري 
در قرائت بدون تدبر، نیست. 

ما عرب زبان نیســتیم، لذا تا نتوانیم قرآن را مثل یک متن فارســي، درســت و روان بخوانیم، 
نمي توانیم با آن رابطه اي شایسته برقرار نماییم. لذا بر ما الزم است که در ابتداي راه، تمام توان 
خود را براي رسیدن به مرحله روخواني، روان خواني و انس با قرآن صرف نماییم، و سپس با یک 
برنامه حســاب شده به مرحله تدبر در قرآن قدم نهیم. همچنانکه تجربه نیز ثابت کرده است که 

کساني که با ظاهر قرآن مانوسند، بیش از بقیه با معارف قرآن آشنائي دارند.

4.  قرآن، گزيده اي از کالم و انديشه امام خميني/ ص56و57

1.  قرآن، گزيده اي از کالم و انديشه امام خميني/ص18 به نقل از صحيفه امام/ ج16/ص211

2.  اصول الكاف/ ج 1/ص 54 /کتاب فضل العلم: باب صفة العلامء/ح 65
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شکایت مصحف

 : قال الصادقg: »ثثاََلثٌَة يَْشُكوَن إَِل اللَِّه َعزََّوَجلَّ

َمْسِجٌد َخَراٌب اَل يَُصيلِّ ِفيِه أَْهلُُه 

َو َعالٌِم بَْيَ ُجهَّاٍل 
َو ُمْصَحٌف ُمَعلٌَّق قَْد َوقََع َعلَيِْه الُْغبَاُر اَل يُْقَرأُ ِفيه « ]]]

»سه چیز است که بدرگاه خدای عز و جل شکایت می کند: مسجد ویرانی که اهلش در آن نماز 
نخوانند؛ و دانشمند و عالمی که میان نادانها و جّهال باشد؛ و قرآنی که گرد بدان نشسته و خوانده 

نشود.«

1. اصول الكاف/ج 2 /ص613    باب قراءة القرآن ف املصحف 
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قرائت قرآن در منزل

ُروا بُيُوتَُكْم ِبِتاَلَوِة الُْقْرآِن َو اَل تَتَِّخُذوَها قُبُوراً كَاَم فََعلَِت الْيَُهوُد َو النََّصاَرى، َصلَّْوا ِف  a: » نَوِّ قَــاَل النَِّبيُّ

الَْكَنائِِس َو الِْبيَعِ َو َعطَّلُوا بُيُوتَُهْم. 

فَإِنَّ الْبَيَْت إِذَا كَُثَ ِفيِه تاَِلَوُة الُْقْرآِن:

كَُثَ َخْيُُه 

َو اتََّسَع أَْهلُُه 
نْيَا « ]1] اَمِء ِلَْهِل الدُّ اَمِء كَاَم تُِض ُء نُُجوُم السَّ َو أََضاَء ِلَْهِل السَّ

» خانه های خود را بتالوت قرآن روشــن کنید و آنها را گورستان نکنید آنچنانکه یهود و نصاری 
کردند، در کلیساها و عبادتگاه های خود نماز خوانده، ولی خانه های خویش را معطل گذارده اند )و 

در آنها عبادتی انجام نمی دهند ( 
چراکه هر گاه در خانه ای بسیار تالوت قرآن شود، خیر و برکتش زیاد می شود؛ و اهل آن به وسعت 
می رســند؛ و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد همچنانکه ستارگاِن آسمان برای اهل 

زمین مي درخشند. «

1. اصول الكاف/ ج 2 /ص610    باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن

قــــرآن کتـــابی خــــــواندنی، 24
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بخشی از آداب تالوت قرآن

﴿َو َرتِِّل الُقرءاَن تَرتيالً﴾]]]  
َن ِبه َصوتََک «]2] امام صادقa درباره معناي ترتیل فرمودند: »ُهَو اَن تَتََمکََّث فيِه َو تَُحسِّ

» ترتیل به این معناست که قرآن را با تامل و آرامش و همراه با صدای خوش تالوت نمایی. «

قال الصادقa: »إِنَّ الُْقْرآَن اَل يُْقَرأُ َهْذَرَمًة َو لَِكْن يَُرتَُّل تَْرتِياًل فَإِذَا َمَرْرَت ِبآيٍَة ِفيَها ِذكُْر الَْجنَِّة فَِقْف ِعْنَدَها 
ذْ ِباللَِّه ِمَن النَّار« ]]] َو َسِل اللََّه َعزَّ َو َجلَّ الَْجنََّة َو إِذَا َمَرْرَت ِبآيٍَة ِفيَها ِذكُْر النَّاِر فَِقْف ِعْنَدَها َو تََعوَّ

 » قرآن نباید با ســرعت و شتاب خوانده شود، بلکه باید آرام و شمرده و با آهنگ خوش خوانده 
شود. پس هر گاه به آیه ای که در آن نام بهشت برده شده است گذر کنی، توقف نما و از خداوند 
بهشــت را طلب کن، و چون به آیه ای که در آن ذکر دوزخ است گذر کنی نزد آن توقف کرده و 

از دوزخ به خدا پناه ببر. «
 

امام علیg در توصیف پرهیزکاران می فرمایند:

1.  سوره مزمل / آيه 4

2.  مجمع البيان، ذيل آيه رشيفه و الحياه /ج2/ص238 به نقل از وسائل الشيعه/ج4/ ص856

3. اصول الكاف/ ج 2/ص617    باب ف كم يقرأ القرآن و يختم 
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ا اللَّيُْل فََصافُّوَن أَقَْداَمُهْم تَالَِي ِلَْجزَاِء الُْقرْآِن يُرَتِّلُونَُه تَرْتِياًل يَُحزِّنُوَن ِبِه أَنُْفَسُهْم َو يَْستَِثيُوَن ]]]ِبِه َدَواَء َدائِِهْم؛ »أَمَّ

فَإِذَا َمرُّوا ِبآيٍَة ِفيَها تَْشِويٌق َركَُنوا إِلَيَْها طََمعاً َو تَطَلََّعْت نُُفوُسُهْم إِلَيَْها َشْوقاً َو ظَنُّوا أَنََّها نَْصُب أَْعيُِنِهْم

 َو إِذَا َمرُّوا ِبآيٍَة ِفيَها تَْخِويٌف أَْصَغْوا إِلَيَْها]2] َمَساِمَع قُلُوِبِهْم َو ظَنُّوا أَنَّ َزِفَي ]3]َجَهنََّم َو َشِهيَقَها ِف أُُصوِل 
آذَانِِهم  «]4]

»پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تامل و با صدای خوش 
می خوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را می یابند. 

وقتی به آیه ای برسند که تشویقی در آن است، با طمع به آن روی آورند، و با جان پر شوق در آن 
خیره می شوند، و گمان می برند که نعمت های بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد؛ 

و هر گاه به آیه ای می رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن می سپارند، و گویا صدای 
بر هم خوردن شعله های آتش، در اعماق گوششان طنین افکن است.«

ْوُت الَْحَسن« ]5] قال الصادقg: قَاَل النَِّبيُّ صلی الله علیه و آله و سلم:  » لُِكلِّ َشْ ٍء ِحلْيٌَة َو ِحلْيَُة الُْقْرآِن الصَّ
»هر چیزی زینتی دارد و زینت قرآن آواز خوش است.«

ْوت  « ]6] قال الصادقg: » َما بََعَث اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ نَِبيّاً إاِلَّ َحَسَن الصَّ
»خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده جز اینکه خوش صدا باشد.«

4. استَثاره: بََحثَُه: جستجو کرد )املعجم الوسیط(

1. اَصغی الی فالٍن: اَحَسَن االستامَع الیه . )املعجم الوسیط(

ٍه ؛ و هو خالف الشهیق.)املعجم الوسیط( قال الله تعالی :﴿ لَُهم فیها زَفیٌر َو َشهیٌق ﴾ )هود/106( 2. زفیر: اخراج الَنَفِس بعَد ُمدَّ

3. خطبه 193 نهج البالغه )خطبه متقي(

4. اصول الكاف /ج 2 /ص615    باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن 

5. اصول الكاف / ج 2 /ص616   باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن
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اُءوَن َيُرُّوَن فَيَِقُفوَن ِببَاِبِه  قَّ قال الصادقg: »كَاَن َعيِلُّ بُْن الُْحَســْيِ أَْحَسَن النَّاِس َصْوتاً ِبالُْقْرآِن َو كَاَن السَّ

يَْسَمُعوَن ِقَراَءتَُه َو كَاَن أَبُو َجْعَفٍر أَْحَسَن النَّاِس َصْوتا «]1]
» امام ســجاد علیه الســالم در خواندن قرآن خوش آوازترین مردم بود، و ســّقاها به هنگام گذر 
از خانه اش مي ایســتادند و قرآن خواندن او را گوش مي دادند، و حضرت باقر علیه الســالم نیز 

خوش آوازترین مردمان بود. «
قال الصادقg: » إِنَّ الُْقْرآَن نََزَل ِبالُْحْزِن فَاقَْرُءوُه ِبالُْحْزن  « ]2]

» قرآن برای اندوه )و تاثیر در نفوس مردمان( نازل شده پس آن را با آواز حزین بخوانید. «

رشح الكاف؛ ج 11، ص: 83

قوله: )ان القرآن نزل بالحزن( الشتامله عىل ما يوجب الحزن من أحوال الحش و النش و الثواب و العقاب 

و أحوال االمم املاضية و اهالكهم و مسخهم و غي ذلك مام يتطاير عند سامعه قلوب أول االلباب و املراد 

بالحزن اما ضد السور أورقة القلب.

قوله: )فاقرؤوه بالحزن( معناه اقرؤوه بصوت يوجب الحزن و امنا أمر بذلك النه يوجب للنفس خشية و 

خضوعا و ميال ال االخرة و يؤثر ىف قلوب السامعي.

مرآة العقول ف رشح أخبار آل الرسول؛ ج 21، ص: 005

» نزل بالحزن« أي لجل الحزن و تأثر النفوس. 
نکته: میان سازندگی روحی انسان و حزن رابطه مستقیم وجود دارد.

سرمستی و حالت فرح مطلوب شارع نیست؛ چراکه فرمود: إِنَّ قَُروَن كَاَن ِمن قَْوِم ُموىسَ  فَبََغى  َعلَيِْهْم  
بُّ الَْفِرِحي   ِة إِذْ قَاَل لَُه قَْوُمُه اَل تَْفَرْح  إِنَّ اللََّه اَل يُحِ ُه لَتَُنوأُ ِبالُْعْصبَِة أُْوِل الُْقوَّ َو َءاتَيَْناُه ِمَن الُْكُنوِز َما إِنَّ َمَفاتِحَ
المیزان: کلمه فرح به معنای بطر تفسیر شده، و لیکن بطر، الزمه فرح و خوشحالی از ثروت دنیا 

1. اصول الكاف/ج 2/ص616    باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن

2. اصول الكاف/ج 2 /ص614    باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن
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است، البته فرح مفرط و خوشحالی از اندازه بیرون، چون خوشحالی مفرط آخرت را از یاد می برد، 
و قهرا بطر و طغیان می آورد، و به همین جهت در آیه شریفه: َو ال تَْفَرُحوا ِبا آتاكُْم َو اللَُّه ال يُِحبُّ كُلَّ 
ُمْختاٍل فَُخوٍر]]] اختیال، و فخر را از لوازم فرح شمرده، و فرموده به آنچه خدا به شما داده خوشحالی 

مکنید، که خدا اشخاص مختال و فخور را دوست نمی دارد.]]]
aِ: »اقَْرُءوا الُْقْرآَن ِبأَلَْحاِن الَْعَرِب َو أَْصَواتَِها َو إِيَّاكُْم َو لُُحوَن أَْهِل الِْفْسِق  قال الصادقg: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

َو أَْهِل الَْكبَائِر « ]3]
» قرآن را با لحنها و آواز عرب بخوانید، و از لحن فاسقان و گنهکاران دوری کنید.«

a: »إِنَّ الُْقْرآَن نََزَل ِبالُْحْزِن فَإِذَا قََرأُْتُوُه فَابُْكوا فَإِْن لَْم تَبُْكوا فَتَبَاكَْوا َو تََغنَّْوا ِبِه فََمْن لَْم  قال رسول اهللَّ
يَتََغنَّ ِبالُْقْرآِن فَلَيَْس ِمنَّا « ]4]

»همانا قرآن با حزن نازل شــده اســت، پس هنگامیکه آن را  می خوانید گریه کنید، و اگر گریه 
نمی کنید خود را به حالت گریه بزنید، و قرآن را با صوت زیبا بخوانید، چرا که کسی که قرآن را 

با صدای خوش نخواند از ما نیست.«

1. حدید /23

2. ترجمه امليزان، ج 16، ص: 111

3. اصول الكاف/ج 2 / ص614 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن

4. جامع الخبار/ص 49 الفصل الثالث و العشون ف القراءة . 
مرحوم طبسی در توضیح واژه » تغّنی « در این روایت می گوید: » و اکث العلامء علی انّه تزیین الصوت و تحزیُنه « )مجمع 

البیان/ ج1/ص24، آخرین فراز مقدمه مؤلف(
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آثار قرائت قرآن

قال الباقرg: » َمْن قََرأَ الُْقْرآَن قَاِئاً ِف َصاَلتِِه كَتََب اللَُّه لَُه ِبُكلِّ َحْرٍف ِمائََة َحَسَنٍة 

َو َمْن قََرأَُه ِف َصاَلتِِه َجالِساً كَتََب اللَُّه لَُه ِبُكلِّ َحْرٍف َخْمِسَي َحَسَنًة 
َو َمْن قََرأَُه ِف َغْيِ َصاَلتِِه كَتََب اللَُّه لَُه ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشَ َحَسَنات  « ]]]

»هر کس قرآن را در نمازش در حال ایســتاده بخواند خداوند به ازای هرحرفی از آن صد حسنه 
برای او بنویســد؛ و هر کس آن را در نمازش در حالت نشسته بخواند خداوند به ازای هر حرفی 
پنجاه حسنه برایش بنویسد؛ و هر کس قرآن را در غیر از نمازش بخواند خداوند به ازای هر حرفی 

ده حسنه برایش بنویسد.« 
ُف الَْعَذاَب َعِن الَْوالَِديِْن َو لَْو كَانَا كَاِفَريْن  « ]2] قال الصادقg: » ِقَراَءُة الُْقْرآِن ِف الُْمْصَحِف تَُخفِّ
»خواندن قرآن از روی آن، عذاب را از پدر و مادر سبک کند اگر چه آن دو کافر باشند.«

قال أنس: قال يل رسول اللهa: » يا ابن أم سليم! ال تَغُفل َعن ِقراءِة القرآن َصباًحا و َمساًء فَإِنَّ القرآَن يُحِيي 

القلَب املَيَّت و يَنهى َعِن الَفحشاِء و املُنَكر« ]3]

1 اصول الكاف /ج 2/ ص611    باب ثواب قراءة القرآن 

2. اصول الكافی/ ج 2/ص 613    باب قراءة القرآن ف املصحف 

3. رشح نهج البالغه ابن اىب الحديد  ج 10 ص 22. نزدیک به همین مضمون را میزان الحکمه /ج9 / ص 346 به نقل از کنز العامل: 4032 نقل  کرده است: قال 
النبّی صلی الله علیه و آله و سلم: یا بَُنیَّ ال تغُفل عن قراءه القرآن ؛ فان القرآن یحیی القلَب و ینهی عن الفحشاء و املنکر و البغی.
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» از قرائت قرآن در هر صبح و عصر غافل مشو؛ چراکه قرآن زنده کننده قلب مرده است و از فحشا 
و منکر باز می دارد.«]]]

قال رسول اللهa: » إن هذه القلوب تَصَدأُ كام يَصَدأ ُالحديُد؛ قيل: فاَم َجالؤُها ؟ قال: تالوُة القرآِن و ِذكُر 

املَوت«]]] 

» این دلها همانطور که آهن زنگار می بندد، زنگ می زند. عرض شد: صیقل دهنده آن چیست ؟ 
فرمودند: تالوت قرآن و یاد مرگ.«

قال علیg: » َمن أَنَِس ِبِتالَوِة القرآِن لَم تُوِحشُه ُمفارَقَُة اإلخوان«]]]

» هرکس به تالوت قرآن انس بگیرد، جدایی برادران او را به تنهایی نیندازد. «

الَه تَنهی َعِن الَفحَشاِء َو املُنَکر ﴾ 1. یعنی قرآن خواندن هامن اثر مناز را دارد که در باره آن در سوره عنکبوت آیه 45 آمده است :﴿ اِّن الصَّ

2. رشح نهج البالغة ابن ابی الحدید /ج 10 / ص 144 نزدیک به همین مضمون را میزان الحکمه/ج9/ص346 /ح16661 به نقل 
از کنز العامل: 2441 نقل کرده است.

3. غررالحكم/ ص 112/ح 1993. نیز میزان الحکمه/ج9/ص346/ح 16664
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اقسام قاریان قرآن

اُء الُْقْرآِن ثثاََلثٌَة: قال الباقرg: »قُرَّ

َرُجٌل قََرأَ الُْقْرآَن فَاتََّخَذُه ِبَضاَعًة َو اْستََدرَّ ِبِه الُْملُوَك َو اْستَطَاَل ِبِه َعىَل النَّاِس 

َ اللَُّه َهُؤاَلِء ِمْن َحَملَِة الُْقْرآِن  َو َرُجٌل قََرأَ الُْقْرآَن فََحِفَظ ُحُروفَُه َو َضيََّع ُحُدوَدُه َو أَقَاَمُه إِقَاَمَة الِْقْدحِ فاََل كَثَّ

َو َرُجٌل قََرأَ الُْقْرآَن فََوَضَع َدَواَء الُْقْرآِن َعىَل َداِء قَلِْبِه فَأَْسَهَر ِبِه لَيْلَُه َو أَظَْمَ ِبِه نََهاَرُه َو قَاَم ِبِه ِف َمَساِجِدِه َو 

تََجاىَف ِبِه َعْن ِفَراِشِه 

فَِبأُولَِئَك يَْدفَُع اللَُّه الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الْبَاَلَء َو ِبأُولَِئَك يُِديُل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِمَن اْلَْعَداِء َو ِبأُولَِئَك يَُنزُِّل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ 

اِء الُْقْرآِن أََعزُّ ِمَن الِْكْبِيِت اْلَْحَمر « ]1] اَمِء فََو اللَِّه لََهُؤاَلِء ِف قُرَّ الَْغيَْث ِمَن السَّ
» قاریان قرآن سه گروه اند:

یکی آنکه قرآن می خواند و آن را ســرمایه کسب خویش قرار می دهد و پادشاهان را با آن می دو 
شد و بر مردم فخر می فروشد.

و دیگر کسی است که قرآن را می خواند و الفاظ آن را حفظ نموده، ولی حدود آن را ضایع می سازد 
و آن را چون قدح )جام آب( نگهداری می کند )یعنی برای خودنمائی و هنگام ســودجوئی از آن 

منتفع گردد و در سایر اوقات پشت سر اندازد( خداوند امثال اینان را در میان قاریان زیاد نکند.

1. اصول الكاف/ ج 2 /ص627    باب النوادر
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و دیگر کسی است که قرآن را می خواند و داروی قرآن را بر دل دردمندش می نهد و )برای خواندن 
و به کار بستن و تدبر در معانیش( شب زنده داری می کند و روزش را با تشنگی به سر می آورد، و 

در وقت نمازهایش به آن قیام می نماید، و از بستر خواب به خاطر آن دوری می گزیند.
پس به واســطه اینهاســت که خدای عزیز و جّبار بال را دفع می کند، و به برکت ایشان است که 
خدای عز و جل شــّر دشمنان را باز می دارد، و به سبب آنان است که خدای عز و جل از آسمان 

باران می فرستد، پس به خدا سوگند که اینها در میان قاریان از کبریت احمر کمیاب ترند. «

قال رسول اللَّهa: » ُربَّ تَايِل الُْقْرآِن َو الُْقْرآُن يَلَْعُنه « ]1]
»چه بسا قاری قرآنی که قرآن او را لعن می کند.« 

1. جامع الخبار/ص 48    الفصل الثالث و العشون ف القراءة
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خاتمه 

همانطور که مالحظه فرمودید، آیات و روایات مذکور دارای پیام های فراوانی است. شاید بتوان اهّم 
آنها را به اینصورت جمع بندی نمود:

درک قله های رفیع علم و فقاهت و فهم عمیق دین، تنها در پرتو کند وکاو در قرآن کریم میسر است.
قرآن یعنی خواندنی؛ لذا قرائت قرآن امر مهمی است که با هیچ عذری نباید ترک شود حتی در 

مرض و سفر و جهاد در راه خداوند.
قرائت قرآن، تجارتی پرســود، افضل عبادات، گفتگوی با خداوند، و نزدیک شــدن به مقام انبیاء 

الهی است.
ائمه معصومینb، به قرائت قرآن کریم عشق ورزیده و با وجود قرآن، از هیچ چیز وحشت نداشتند 

اگرچه تمام انسانهای روی زمین بمیرند.
قاری قرآن بودن، یکی از مالکهای فرماندهی در جنگ های زمان رسول خداa بوده است.

هر روز باید قرآن را باز کرده و حداقل 50 آیه از آن را تالوت نماییم.
یکی از شاکیان روز قیامت، مصحفی است که بر آن گرد و غبار نشسته و خوانده نشود.

تالوت قرآن را به مساجد و اماکن متبرکه محدود نکنیم، بلکه خانه ها و حجره های خویش را هم 
با قرائت قرآن نورانی کنیم.

قــرآن را باید به صورت ترتیل قرائت نمود. یعنی با طمانینه و آرامش و با صدای حزین و نیکو و 
با لحن عربی.
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ائمه معصومینb، قرآن را با صدای خوش قرائت می نمودند و فرمودند: کسی که قرآن را با صدای 
خوش قرائت نکند، از ما نیست .

اینهمه تاکید بر زیبا خواندن قرآن، به جهت تاثیر پذیری بیشتر از کتاب الهی، و توفیق خشوع و 
گریستن در هنگام تالوت آن است.

بــه هنگام قرائت قــرآن باید با آن ارتباط زنده برقرار نمود.به ایــن معنا که وقتی به آیات عذاب 
می رسیم طلب مغفرت نماییم و نزد آیات بهشت، طلب رحمت.

زنده شــدن دلهای مرده، صیقل خوردن قلب های زنگار بسته، آسان شدن ترک گناه، اطمینان 
قلب و رفع اضطراب و وحشت، تخفیف عذاب از والدین و ... تنها بخشی از آثار عظیم تالوت قرآن 

کریم است.
قاریان قرآن چند دسته اند. عده ای با آن دین فروشی کرده و مشغول تجارتند؛ عده ای نیز حدود 

آن را ضایع می کنند. این دو دسته مشمول لعن قرآن کریم هستند. 
اما در مقابل این دو دسته، گروهی هم هستند که در یافته اند که درد های فراوانی دارند که درمان 
آنها تنها در قرآن حکیم است. لذا تالوت می کنند و درمان می شوند. شاید زمزمه عاشقانه ایشان 
ُدوِر َو ُهًدى َو َرْحَمٌة  بُِّكْم َو ِشَفاٌء لِّاَم ىِف الصُّ ن رَّ ْوِعظٌَة مِّ چنین باشــد که: ﴿يَأَيهُّاَ النَّاُس قَْد َجاَءتُْكم مَّ

امَّ يَجَمُعون ﴾]1]  ِّلُْمْؤِمِنَي ۞ قُْل ِبَفْضِل اللَِّه َو ِبَرْحَمِتِه فَِبَذالَِك فَلْيَْفَرُحواْ ُهَو َخْيٌ مِّ لث

1. سوره یونس / آيه57 و 58: » اى مردم! به راستى براى شام از جانب پروردگارتان موعظه اى آمده است و شفايى براى آنچه 
در دل هاست و هدايت و رحمتى براى مؤمنان ؛ بگو: به فضل و رحمت خدا، بايد خوشحال شوند كه اين از آنچه مى اندوزند 

بهت است. «
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