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  است عبادت نبهتري قرآن تالوت

 در و نمـاز  در تالوت اگر خاصه است، عبادت بهترين قرآن تالوت ترديد بدون

  .باشد قيام حال

 قرائـت  مـن  امـت  عبـادت  بهتـرين « :فرمايند مي صلي اهللا عليه وسلم اهللا رسول

  :يندفرما مي همچنين .»است قرآن

ـ  نزديـك   خداونـد  بـه  قـرآن  از اي كننده شفاعت و شفيع هيچ قيامت روز«  رت

 واعـظ  دو ولي ،رفت خواهم شما بين از من :فرمايند مي ديگري  جاي در. »نيست

 و قـرآن  گويـا  واعظ. خاموش و ديگري گويا يكي: گذاشت خواهم شما بين در را

مسعود رضي اهللا عنه از رسول خدا روايت ميكنند  ابن .»است مرگ خاموش واعظ

 يـك  الـم  كـه  گـويم  نمـي  .است حسنه ده آن حرف هر مزد كه بخوانيد قرآن«: كه

  .»است حرف يك ميم و حرف يك الم حرف، يك الف بلكه ،است حرف

 از ،رب يـا  :گفتم .ديدم خواب به را تعالي حق«: يدفرما مي حنبل بن احمد امام

 و قـرآن  طرريـق  از: گفـت  دارد؟ بيشـتري  فضـيلت  تـو  به تقرب چه چيزي طريق

 را آن چـه  اگـر :  فرمودند نفهميم؟ يا بفهميم را آن معني چه اگر :گفتم .آن تالوت

  .»نفهميد يا بفهميد
  

  است محزون باشد بهره بي قرآن از كه دلي

  :دفرماي مي جل و عز خداوند
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﴿tΒ uρ öΝ Ïjà yèãƒ ÏM≈ tΒ ã� ãm «! $# uθßγsù ×� ö� yz … ã&©! y‰Ψ Ïã ÏµÎn/ u‘ 3 ∩⊂⊃∪﴾ ���� :��	  

 پروردگـارش  نـزد  او بـراي  ،آورد جا به را خداوندي حرمات تعظيم كه كسي«

  .»است بهتر

 علمـاي  احتـرام  و پيغمبـر  تعظيم قرآن، بزرگداشت معناي به اهللا حرمات تعظيم

 آن دسـتورات  بـه  كـردن  عمـل  و آن تـالوت  طريق از نيز قرآن تعظيم. است امت


 « :يندفرما مي صلي اهللا عليه وسلم پيامبر. شود مي حاصل����� ���� �� ����

�����) ماجـه  وابـن  داود ابـو  بخـاري،  هـاي  كتاب در عفان بن عثمان از روايت( »

  .»بياموزد ديگران به و بگيرد ياد را قرآن كه است كسي شما بهترين«

 آن قـر  كـه  معلمـي  آمـوزد،  مـي  خـود  فرزند به را آن و آموخته قرآن كه پدري

 ،كنـد  مي سعي قرآن تعليم براي كه كسي و آموزد مي خود آموز دانش به و آموخته

  .هستند فضيلت اين  داراي همه

  :يدفرما مي اهللا صلي اهللا عليه وسلم و رسول 

»��� ����  � 
�����!� "#� $%&�� '��(�� $�)*�� +� �, �#��� ����  ���� +-�--�� 
�

� �./ �� 0!1  �.�� "# 
  ).مسلم و بخاري روايت( »2��

 و ارتمه عين در را قرآن كه كسي«: يندفرما مي صلي اهللا عليه وسلم اهللا رسول

 در و ندانـد  روان را آن كه كسي و است گرامي فرشتگان همراه بخواند برآن تسلط

 را كشـيدن  زحمـت  اجر يك و خواندن اجر يك اجر، دو كشد زحمت آن خواندن

  .»دارد

  :فرمايند مي صلي اهللا عليه وسلم اهللا رسول
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» !� 34� 5� 
67  !� �, �89 
����!, 3:;-� <"=�� �*> 3?:� 
 ايـت رو( »6

  )مسلم و بخاري

 اذن مانند كاري به نداد اذن خداوند«: فرمايند مي اهللا صلي اهللا عليه وسلم رسول

  .»خواند مي بلند و خوب صداي با را قرآن كه پيغمبر به دادنش

  :يندفرما مي � اهللا رسول ديگر حديثي در

»@31 �/"2 3/ A.� ���� 
B�C� D.?�!� 
����� �� 7«.  

  .»است مخروبه خانه مانند باشد نداشته سينه در را قرآن از مقداري كسي هر«

 و بركـت  و خير از خالي نيز قرآن از تهي سينه ،است زندگي فاقد مخروبه خانه

  .است روشنايي

 ومـزين  روشـن  معنـوي  كـالم  بـا  را خـود  دلهاي قرآن تالوت و قرائت با پس

  .گردانيم

  ص اهللا رسول اتباع و احترام با قرآن تالوت به عمل

 احتـرام  ايـن  .اسـت  مسـلمان  هـر  ايمـان  و عقيده اهللا رسول به گذاشتن حتراما

 او هـاي  فرمـايش  و ها دستور رعايت و نگهداري و او از طريق پيروي از گذاشتن

  :يندفرما مي تعالي و تبارك خداوند .شود مي حاصل

﴿ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7 Î6ósãƒ ª! $# ∩⊂⊇∪﴾  �7!*:�� :�E	  

 خـدا  تـا  نماييـد  پيـروي  من از داريد دوست را خدا اگر ،خدا رسول اي :بگو«

  .»بدارد دوست را شما
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 پيـروي  خـدا  رسـول  از كه بود خواهد محقق كساني براي خداوند دوستي زيرا

̈Β ÆìÏÜ﴿ :يدفرما مي ديگر جاي در .كنند ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s) sù tí$sÛr& ©! $# ( ∩∇⊃∪﴾ �7!*:�� :F�	  

 را خـدا  فرمـان  حقيقـت  در نهـد  گـردن  را خدا رسول خدا فرمان كه كسي و«

   .»است نهاده گردن

 مشـخص  مـا  بـراي  را او خشـم  موارد و خدا رضايت منبع كه است اهللا رسول

   .است ساخته

 و احتـرام  بـا  قرآن تالوت به قبولي عمل را ايمان قبولي  شروط متعال خداوند 

  :يدفرما مي كه جا آن ،است نستهدا اهللا رسول داوري ....اتباع

﴿Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡à%Ρr& 

% [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪﴾  �7!*:�� :GH	  

 پـيش  ميانشان در آنچه در كهآن تا آورند نمي ايمان كه پروردگارت به قسم نه«

 و نيابنـد  نـاراحتي  خود هاي دل در تو داوري از آنگاه و سازند داور را تو آيد مي

  .»شوند تو فرمان تسليم

 كه است نهفته اهللا رسول از پيروي و شدن پيغمبر فرمان تسليم در داشتن ايمان

  :فرمود او

» I� J� 
"��K� 3-�L: @ �� M �"�!N 3,: � ���O!� 3, 5� P"Q%P!N ?:  ��  I�S 3:�!T

:J�L  K�/ 3U!=� ���V, « W»كـه  كسـاني  مگـر  رونـد  مـي  بهشـت  به من امت همه 

 ؟كنـد  مـي  خـودداري  كسـي  چـه  ،اهللا رسـول  يا: فتندگ .نخواهند و كنند خودداري
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 كنـد  فرمـاني  نـا  كـه  كسـي  و رود مي بهشت به بپذيرد مرا فرمان كه كسي :فرمود

  .»است كرده خودداري

 آن و دارد وجـود  يـك راه  تنها آخرت، و دنيا سعادت به رسيدن براي جهان در

 فرزنـدان،  همسـران،  ،بيـت  اهـل  به گذاشتن احترام و � اهللا رسول از فرمانبرداري

  .است حضرت آن القدر جليل اصحاب و خويشان

 :يدفرما مي متعال خداوند

﴿$yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z�� ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪﴾ 

�B�X>� :��	     

 بيـت  اهـل  شما از را پاكي نا و پليدي كه كرده اراده اين بر متعال خداي قطعا«

 بيـت  اهـل  گردانـدن  پـاكيزه  .»گرداند مطهر و پاكيزه را شما و كند اهللا دور رسول

 اهللا رسـول  خويشاوندان و همسران، فرزندان شامل وسلمصلي اهللا عليه  اهللا رسول

  .شود مي صلي اهللا عليه وسلم

   :يدفرما مي ديگر جاي در

﴿(ÿ… çµã_≡uρø— r&uρ öΝ åκ çJ≈ yγ̈Β é&﴾  :B�X>Y��G	 »را آنان( مومنانند مادران اهللا رسول همسران و 

  .»بداريد گرامي مادر مانند

�� ��D��� K /.)�  « :صلي اهللا عليه وسلم اهللا رسول قال��, "�[� �� �-(*\ !� �

]^: 3-:Q� 5� B!-�«W 

 دو ايـن  به كه مادامي ،سنتم و خدا كتاب گذارم مي باقي چيز دو خودم از بعد«

  .»شد نخواهيد گمراه بزنيد چنگ
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 اسـت  واضـح . داشت نخواهد بر در را گمراهي هرگز سنت و كتاب به تمسك

. همراهنـد  و مهـ  بـا  دو هـر  صلي اهللا عليـه وسـلم   اهللا رسول سنت و اهللا كالم كه

 كردنـد  نثار راه اين در را خود فرزندان و جان، مال كه خدا رسول اصحاب احترام

  :يندفرما مي متعال خداوند جايي در مثال شده، ياد اهللا كالم از بسياري آيات در

﴿ô‰ s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf¤±9 $#  ∩⊇∇∪﴾  :_-)���EF	 

 بيعـه  شـجره ( درخـت  زيـر  در كـه  مومنـاني  از متعـال  خداونـد  كه راستي به«

   .»است كردند خشنود بيعت تو با) الرضوان

. پيغمبرنـد  يـاران  و اصـحاب  همـان  اسـت  خشـنود  آنان از خداوند كه كساني

  :يندفرما مي ديگر جاي در همچنين

﴿Ó‰ £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !# £‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤% ä3ø9 $# â !$uΗ xqâ‘ öΝ æη uΖ ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $Yè©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ 

tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9 $# 4 ∩⊄∪﴾  :_-)���

`a	  

 و گيرنـد  سخت كافران بر هستند او همراه كه آنهايي و خداست پيغمبر محمد«

 و فضـل . بينـي  مي سجده و ركوع در همواره را آنان آورند، مهر خودشان ميان در

 سـجود  اثـر  از هايشان چهره در طاعت و خير سيماي .طالبند را خداوند خشنودي

  .»است پيدا

 مـال  و جـان  از و كردنـد  پيغمبر فداي را خود و بودند پيغمبر همراه كه مردمي

  :فرمود آنها مورد در خداوند.بودند او ياران نكردند دريغ پيغمبر راه در خود
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﴿š†ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã﴾ �L,"-�� :E��	 »خشـنود  ايشـان  از تعالي خداوند 

  .»گشتند خشنود متعال خداوند از نيز ايشان و شد

  :فرمود خود ياران باره در � اهللا رسول

»�b"�� ����� �c �b"�� ����� �c 3U�N 
����� ��«. 

 پيغمبـر  يـاران  و صـحابه  آن از مقصـود ( هسـتند  من عصر مردم مردم، نبهتري«

 همراهـي  در و  اهللا صلي اهللا عليه وسـلم  رسول قرن يعني قرن بهترين در كه است

 كـه  مردمـي  ديگـر  باشـند  ايشان مي از بعد كه كساني آن از پس) اند زيسته مي او

 ايـن  .كنند ياد احترام به را آنها و بدارند بزرگ را ايشان بايد. »باشند ايشان از پس

  .است ثابت امت اجماع و سنت و قرآن در موضوع

  :يدفرما مي خداوند

﴿ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ tÏ% ©!$# tβθçΗ s>ôètƒ tÏ% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ 3 ∩∪﴾ زمر�:a	 

  .»هرگز خير ؟ برابرند همديگر با نادان مردم و دانا مردم آيا«

  :يدفرما مي نيز ديگر جاي در

﴿y‰ Îγx© ª! $# … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θä9 'ρé&uρ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $Jϑ Í←!$s% ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ 4 ∩⊇∇∪﴾   P��

 :
����EF	 

 و نيسـت  يكتـا  خداي جز به حق به معبودي كه داد گواهي اين بر يكتا خداي«

  .»دادند گواهي خداوند يكتايي به نيز دانشمندان و فرشتگان

 جـاي  در. انـد  شده ياد دانشمندان و العلم اولو جمله در هم پيامبران آيه اين در

  :فرمايند مي ديگر
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﴿š$yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©! $# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (# àσ ‾≈ yϑ n= ãèø9 $# 3 ∩⊄∇∪﴾   :�T!/�`F	 

  .»ترسند مي خدا از دانشمندان كه راستي به«

 برابر آنان با ننادانا هيچگاه جهت بدين .است همين دانشمندان تري بر و فضل

  .بود نخواهند

 ترس. است دانشمندان ي بهره واقع و دليل روي از خدا يكتايي به دادن گواهي

  .دارد اختصاص علما به حكمتهاست آمد سر كه خدا از

  :فرمودند صلي اهللا عليه وسلم پيامبر

  .»نيست ما از نشناسد را بزرگان شرف و نياورد رحم خردساالن بر كه كسي«

  :يندفرما مي � اهللا رسول

» �(:� 3:.�.� Y� "��� 'd> � !cdc �b"�� ����� �c 38:��@.#� ��!�8 <!

Y�0�"Q«W 

 باشـند  عقل و فضل و حلم داراي كه كساني شما بين از نماز در من سر پشت«

 –. بگيرنـد  قرار هستند آنان از بعد ها منزلت اين در كه كساني آن از پس .بايستند

 بـازاري  صداهاي كردن بلند از را شما -  نمود تكرار را ملهج اين بار سه حضرت

  .»دارم مي حذر بر مساجد در

 آثـاري  سـپس  و بود قرآن قرائت و  احترام و فضيلت اول در شد بيان كه آنچه

 و خواهـد  مـي  عمـل  انسان از قرآن .خواست مي ما از تالوت از بعد قرآن كه بود

  لوحـه  سـر  را قرآن و نمايد عمل آن به  آنقر قرائت از بعد كه است آباد ،دلي تنها
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 آدمـي .اسـت  بشر سعادت و زندگاني برنامه قرآن .دهد قرار خود زندگاني برنامه و

  .برد مي ها روشنايي سوي به ها تاريكي و ظلمات از را

    :يندفرما مي چنين زيبا ابياتي در اقبال عالمه

  نشست عالم بر كه چون قرآن نقش

  شكست ار كاهن و پاپ هاي نقشه

  است مضمر دل در آنچه گويم فاش

  است ديگر چيز نيست كتابي اين

  شود ديگر جان رفت جان در كه چون

  شود ديگر جهان شود ديگر چون حال

  بنه كف بر جان گفت مسلمان با

  بده داري فزون حاجت از چه هر

  قرآن تالوت ظاهري آداب

 و سـتاده اي حالـت  در چه ،باشد داشته وضو خوان قرآن شخص است الزم -1

 كـه  اسـت  آن قرائـت  بهترين. بخواند ادب با بسيار را آن قر نشسته صورت به چه

  .خواند مي را آن نماز در و ايستاده حالت در شخص

 آن در و بخوانـد  شـمرده  صـورت  بـه  و آهسته را آن بايد خوان قرآن فرد  -2

  :است فرموده صلي اهللا عليه وسلم  اهللا رسول زيرا. بنمايد تامل و تفكر
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»��8�)� e fdc �� IN� 3/ 
����� ��N �« )امـام  بروايـت  عمـر  بـن  عبـداهللا  از 

  )ترمذي

 نـه  و سازد مي آگاه را او قرآن نه ،بخواند روز سه از كمتر در را قرآن كس هر«

  .»كند مي درك را آن معاني او

 رعايت با و شمرده و ترتيل با را قرآن است مستحب -3

  :بخوانيم تجويد

  سـجده  رسـيم  مـي  سـجده  آيـه  بـه  وقتي .كنيم رعايت را آيه هر حق بايد -4

 الزم داشـتيم  وضو و شنيديم را سجده ي آيه ديگري قرائت از اگر همچنين .نماييم

  .كنيم سجده است

 هـر  بـر  مستمع و سامع ،قاري بر سجده آيه خواندن از پس تالوت سجده -5

  .است سنت سه

 ايـن .دارد دهسـج  يـك  ،سـجده  ي آيه ،است تا چهارده آن قر در تالوت سجود

  :از عبارتند قرائت هاي سجده

  :هاي سوره در ديگر سجده دوازده ،حج ي سوره در سجده دو

Y� �  I�:�� � 
!N�)�� � ���� � 7�gM� � Ih:�� � K���� � i���  jKk*�� I�X:� e
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 و نمـاز  جـاي  و بدن و لباس طهارت و وضو. دارد را نماز حكم تالوت سجده

 و اسـت  نماز تابع نماز در تالوت سجود .است الزم آن در كردن سجده قبله به رو

 بـه  بـراي  سجود اكبر اهللا تحريميه، اكبر اهللا ،قبله استقبال ،نيت به نماز از بيرون در
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 و االعلـي  ربـي  سـبحان  گفـتن  و سجود از فراغت از بعد دادن سالم رفتن، سجود

 هـا  ايـن  ي همـه  به سجود، در آخر تا سجدت لك للهما گفتن و سجود در بحمده

  .دارد نياز

  :شده وارد عمر بن اهللا عبد از روايت اين) مسلم و بخاري( صحيحين در

»��� ��Q� �.�� 5� 3�l 3?:�� 
!�  ��./ 
�����  %"*��$ KkQ !8./$  ��� Kk*:/

�-8?2 
!(m !�n"� !:[�, K9 !� 3->«W 

 سـوره  آن در كـه  خواند مي را قرآن از اي سوره وسلم صلي اهللا عليه اهللا رسول«

 مـي  سـجود  بـه  ايشـان  همـراه  هم ما رفتند مي سجود به ايشان بود تالوت سجود

 جايي زمين بر  پيشانيش نهادن براي) پيغمبر ياران( ما از بعضي كه جايي تا رفتيم،

  .»فتيا نمي

 مـا  قران قرائت رود مي احتمال كه جايي در يا و داريم قرار مسجد در اگر -6

 پرتـي  حواس باعث و نمايد ايجاد آنها براي مزاحمتي يا و شود ديگران آزار سبب

  .بخوانيم آهسته را قرآن است بهتر ،شود نماز در ديگران

 ،گـوييم  مـي  الـرجيم  الشيطان من باهللا اعوذ نخست قرآن قرائت شروع در -7

#﴿ :يـد فرما مـي  عزوجـل  خداونـد  چون sŒÎ* sù |N ù&t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# õ‹ ÏètG ó™$$sù «! $$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

ÉΟŠÅ_§�9 $# ∩∇∪﴾ :Ih:��oap q»شـيطان  از كنـي  تـالوت  خواهي مي را قرآن كه آنگاه 

  .»ببر پناه خدا به رجيم
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  قرآن تالوت باطني آداب

 زيـرا  .باشـد  تدبر و تعظيم با همراه تالوتش خوان قرآن شخص است الزم -1

 عـرش  از را قـران  كه است كرده عنايت و لطف نهايت بي خود بندگان به خداوند

 چه خداوند بنگريم پس .است فرموده نازل ها آن درك و فهم درجه به خود جالل

 و مفـاهيم  حتـي  كـه  طـوري  بـه  .است فرموده مرحمت خود بندگان حق در لطفي

 داده قـرار  انسـان  درك خـور   اوسـت  مبـارك  ذات صفت  كه را خود كالم معاني

 و الفـاظ  قالـب  در را خـود  ذات به قائم و قديم صفت آن چگونه كه بنگريم.است

 درك از انسـان  چـون  .است ساخته متجلي است آدمي صفات ي الزمه كه اصوات

 را آنهـا  تواند مي آدمي صفات قالب در تنها و است ناتوان و عاجز خداوند صفات

  .كند درك

 دل در را آن ي گوينـده  عظمـت  قـرآن  تـالوت  محض به بايد خوان قرآن -2

 بپنـدارد  چنـان  و است قرآن مبلغ او كه كند احساس چنان و نمايد مستحضر خود

  .دده مي قرار خطاب مورد را او قرآن ي وسيله به خداوند كه

 كـريم  قـرآن  تـالوت  به استجابت و صبر ،تفكر و تدبر و آرامش ،سكينه با -3

  .بپردازيد

 نمـاز  به پيامبر با يشب :گويد مي كه كرده روايت  يمان بن حذيفه از  مسلم امام

 را آيـه  صـد  چون گفتم دل در .نمودند قرائت را بقره ي سوره حضرت آن .ايستادم

 گفـتم  دل در .گذشـت  هم صدم آيه از حضرت آن ولي نمود خواهد ركوع بخواند

 را بقـره  ي سـوره  حضـرت  آن ولـي  ،كند مي ركوع ،كند تمام را بقره ي سوره چون
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 نيـز  را مائـده  ي سـوره  بعـد  و نسـاء  ي سـوره  و عمـران  آل ي سوره و كردند تمام

  .بود ترتيل با و آرام شان قرائت .خواندند

 اهللا رضـوان  كـرام  صحابه و صلي اهللا عليه وسلم پيغمبر شيوه و عادت اين البته

 و تـدبر  بـا  كـه  بـود  حضرت آن از پيروي در اهللا رحمهم  تابعين و اجمعين عليهم

  .داشتند خاصي عنايت الهي آيات معاني و مفاهيم در وقوف و تامل

 در شـما  بـا  خداونـد  كه آوريد ياد به هستيد قرآن تالوت مشغول كه وقتي -4

 :فرمودنـد  اهللا رسـول  كه آمده حديثي در موضوع اين اصل .است زدن حرف حال

 مـي  اگـر  و بخوانـد  نمـاز  دارد را خدا با خود گفتن سخن اراده شما از يكي وقتي

  . نمايد تالوت را نقرآ بگويد سخن او با خدا خواهد

  قرآن اوصاف

 بـر  كـه  اسـت  جـل  و عـز  خداونـد  بزرگ دستور و جاويدان كتاب كريم قرآن

 آسماني ي ها كتاب همه نزول كتاب اين آمدن فرود با .است فرموده نازل جهانيان

 اعـالم  منسـوخ  قبلي پيامبران لت رسا اسالم بزرگ پيامبر ارسال با و پذيرفت پايان

  .گرديد

 خـاتم  و آسـماني  اديـان  تـرين  جـامع  و ترين كامل حيث هر از نيز اسالم دين

 اصـالح  جهـت  وجـل  عز خالق دستور قرآن، شك بدون. گرفت قرار اديان ي همه

  .باشد مي زمين نظم جهت جاويداني قانون و زمين به آسماني اي رساله و خلق

 سلمصلي اهللا عليه و محمد امين رسول رسالت ي آيه و برهان ترين عظيم قرآن،

 و رسـالت  داري، امانت حقانيت، صداقت، بر بزرگي دليل اعصار  همه در و است
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 آن نبـوت  و رسـالت  حقانيـت،  دليـل  قـرآن . رود مـي  شـمار  به حضرت آن نبوت

  .رود مي شمار به  حضرت

 اي فاصـله  در اسـت،  گـذار  تاثير نهايت بي آدمي هاي روان و ها روح بر قرآن

 رونـد  توانست كه بود قرآن تاثير همين و كند مي دگرگون و متحول را آدمي اندك

  .دهد تغيير را تاريخ

 و رسـيد  جهـان  تمام به بلكه ننموده، توقف عربستان ي محدوده در الوصف مع

 وجـود  به را واحدي امت نتيجه در .نمود نزديك هم با و دست يك متحد، را همه

 رهـايي  بـود  تيبـدبخ  و نيستي گودال به سقوط ي آستانه در كه را بشريت و آورد

  .نمود سربلندشان و سرافراز و داد اي تازه حيات و خلقت آنان به گويا. بخشيد

 سـالمتي،  صـفا،  بقـاء  زيـرا  .اسـت  عربـي  زبـان  گـاه  تكيـه  و ستون عظيم قرآن

 اسـتمداد  نآ از اقسامش و اقشار همه در عربي زبان خالصيت و فصاحت سالست،

 و تفـوق  محتوا و سبك در ها زبان رساي بر كه است قرآن ي وسيله به و جويد مي

  .است يافته برتري

 ديگر با معجزه، و آيت اين كه گفت بايد. است خداوند بزرگ آيت عظيم قرآن

 ايـن  زيـرا . دارد كلـي  تفاوت ديگران با آن اسرار و انوار و داشته معجزات و آيات

 ملكـوت  و اسـت  قيـوم  و حـي  كـه  همو. است تعالي و تبارك خداوند كالم قرآن

  .است توانا و قادر چيز همه بر و دارد خود قدرت يد در را زمين و  ها آسمان

 معجـزه  مـردم  ي همه براي علوم و هدايت ،اسلوب و نظم لغت، در عظيم قرآن

ــه ،بــود ــه ب  عــاجز آن هماننــد آوردن از ســخنوران و اديبــان ي همــه كــه اي گون

ــد ــرين مشــهور.گرديدن ــان ت ــل در شــعرا و اديب ــي و لال آن اعجــاز مقاب ــان ب  زب
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 مثل اي سوره كه اين در را جن و كريم انس قرآن كه نيست پوشيده چنانچه.شدند

 و نداشـته  را جـواب  ي ارائـه  قدرت احدي.است طلبيده مبارزه به بياورند را قرآن

 قيامـت  قيـام  تا و امروز تا داشتند را قرآن با معارضه قصد كه كساني ي همه ناگزير

  .ندوش مي و شدند متوسل سكوت به

 ايـن  گرديـد  نـازل  وي بـر  قـرآن  كـه  صـلي اهللا عليـه وسـلم    اكرم رسول حتي

 در.بيـاورد  دراز يا و كوتاه اي سوره خود بزرگ مواهب با كه نداشت را استطاعت

 ارائه از مردم ديگر مانند نيز � كريم نبي .دارد وجود گويا و صريح آياتي باره اين

 تـا  فرمود امر پيامبرش به آن طي وجل عز خداوند كه اي آيه  .بود عاجز قرآن مثل

 بـر  اسـتدالل  آن از و نمايـد  قرائـت  برايشـان  و بگويد مردم به طلبي مبارزه هنگام

  :رساند مي را نكته همين بنمايد خويش رسالت و نبوت

﴿# sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? óΟ ÎγøŠn= tæ $uΖ è?$tƒ# u ;M≈ oΨÉi� t/ � tΑ$s% šÏ% ©!$# Ÿω tβθã_ö� tƒ $tΡ u!$s) Ï9 ÏM øI$# Aβ# u ö�à) Î/ Î� ö� xî 
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 را مـا  مالقـات  اميـد  كه آنان شود خوانده ما بينات اتآي)  كفار(  آنها بر چون«

 بـراي  :بگـو . گردان بدل را قرآن اين يا و بياور اين از غير قرآني :گويند مي ندارند

 بـرايم  آنچـه  از جـز  .گـردانم  بـدل  را آن خـود  جانب از كه نيست مقدور اين من

 عـذاب  از يمنمـا  نافرمـاني  را خود وند خدا اگر من. كنم نمي پيروي شده فرستاده

 نـه  و خوانـدم  نمي شما بر را آن خواست نمي خدا اگر بگو .ترسم مي بزرگ روز
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 ام بـرده  سر به آن از پيش عمري شما بين در يقينا. ساختم مي خبر با آن از را شما

  »ورزيد؟ تعقل نمي آيا) ام دانسته نمي چيزي قرآن و وحي از و( 

 قـرار  مخاطـب  را هـا  دخـر  اش همـه .اسـت  دقيقـي  ي شـيوه  حائز عظيم قرآن

 پيـروي  واحـدي  نظم و اسلوب از نيز آن عجيب و شگرف اسلوب و نظم .دده مي

 هـاي  مـتن  و كوچك و بزرگ آيات بزرگ، و كوچك هاي سوره به بلكه. كند مين

  .است شده تقسيم كوبنده و آرام

. كنـد  مـي  تجاوز نيز آيه صد از ها سوره اين از برخي آيات عدد كه اي گونه به

 و درازي در. نيسـت  بيشـتر ... .و سـه  ،هفـت  ،ده از ديگـر  هاي سوره برخي آيات

 چنانچـه .خـورد  مـي  چشـم  بـه  اساسي تفاوت آيات اين مقاطع و فواصل كوتاهي

 و قرآنـي  آيـات  شـموليت  در نيـز  امر اين حكمت اند الفواصل  متفق آيات برخي

 هـاي  نشـانه  هـاو  آيـه  و خداونـد  اسماء ،عالي مفاهيم و احكام ،مسائل بودن حايز

 به راجع .دارد مي بيان را خاصي مطلب اي آيه هر كه اي گونه به باشد، مي هستي

 در كـه  اسـت  اين .است شده بحث... و اخبار قصص، ،امثال ها، پند آداب، ،احكام

 عجز به سخنوران و شاعران ،اديبان ي همه قرآني خاص نظم و هماهنگي اين برابر

  .اند شده آن تسليم و اند ورزيده اعتراف خويش

  اسالم دشمنان زبان از قرآن اوصاف

 و اسالم دشمنان ترين سخت سر هاي شهادت از يكي خواهم مي بحث اين در

 از وصـف  اين زيرا.كنم ذكر بود قريش كفار بزرگان از يكي خود كه را كريم قرآن

 بـوده  دقـت  و توجـه  قابـل  شك بدون است دشمن اعتراف و گفته  كه اين لحاظ
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 آن برابـر  در قـرآن  دشـمنان  عجز دليل بزرگترين اين كه كرد ادعا وانت مي.  است

 عنهمـا  اهللا رضي عباس ابن حضرت از روايت به النبوه دالئل كتاب در حاكم.است

  :كند مي نقل چنين

 بـود  قـريش  معروف روساي از كه مخزومي ي مغيره بن وليد روزها از يكي در

 سـخت  وليـد . خواند او بر را قرآن تحضر آن.آمدصلي اهللا عليه وسلم  پيامبر نزد

 كبشـه  ابـي  پسر!  شگفتا :گفت چنين سوزي دل عنوان به و گرفت قرار تاثير تحت

 سـحر  و شعر به او  گفته خدا به قسم .گويد مي چه) بود � محمد حضرت مراد(

 كـه  اسـت  پرخاشـگري  گفـت  تـوان  مي نه و نيست لعب و لهو نداشته و شباهتي

  .است وجل عز خداوند كالم گويد مي او آنچه نايقي. باشد جنون ي نشانه

 فـورا  ،شـنيدند  را) مغيره بن وليد اعتراف( خبر اين قريش از گروهي چون      

 اجـدادش  و آباء آيين از وليد اگر كه نمودند اظهار چنين و دادند تشكيل اجتماعي

 تـرك  را شـان  آبـايي  آيـين  قريش همه شك بدون نمايد ترك را آن و شود بيرون

 او خانـه  سـوي  به فاصله بال رسيد جهل ابو گوش به خبر اين وقتي. نمود واهندخ

 آغـاز  را صحبت چنين جهل ابو كردند، مالقات هم با خانه در چون .نمود حركت

  :نمود

 با كنند، جمع پول و مال تو براي اند شده حاضر قوم كه داني مي عزيز، عموي

 اي داشته نقض را خود پيشينيان و  قوم هاي حرف و رفته محمد نزد تو وجود اين

 قـريش  :داد پاسـخ  وليد .است آسماني او هاي گفته و اقوال كه اي نموده اعتراف و

 مـال  به احتياجي لذا. دارم پول و مال بيشتر شان همه از كه دانند مي خوبي به همه

 در كـنم  مـي  خـواهش  پـس  .اسـت  قبول :گفت جهل ابو هنگام اين در .ندارم آنها
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 از تـو  كـه  بپذيرنـد  و شـوند  متقاعد قبيله و مردم همه تا بگو چيزي  مدمح ي باره

 بگـويم؟  چه :گفت وليد .اي داشته اعالم را انزجارت او به نسبت و متنفري محمد

 در مـن  از دانشـمندتر  و تر عالم كه ندارد وجود شما ميان در شخصي ،خدا به قسم

  .باشد شعر ي قافيه و سجع ،قصيده

 ايـن  بـه  شـباهتي  گونـه  هيچ گويد مي) محمد(  مرد اين هچ آن خدا به سوگند

 نـوع  يـك  او هـاي  گفته در كه خدا به سوگند .ندارد) جنيان گفتار يا اشعار( چيزها

 .است برخوردار خصوصي به تازگي و طراوت از و دارد وجود شيريني و حالوت

  .است آور لذت و مفيد آخرش و بخش نتيجه و مثمر گفتارش آغاز

 گفتـارش  كـه  ايـن  مهمتر. است نهفته فراواني فيوضات هايش رفح تمامي در

 چيـزي  و گـردد  مي چيره چيز هر بر .ندارد برتري آن از اي گفته هيچ .است عالي

  .شود چيره او بر تواند نمي

 راضـي  تـو  از قـوم  نگـويي  او بـاره  در چيـزي  تـا  خدا به قسم :گفت جهل ابو

 در تفكـر  ي اجازه تا نمود تقاضا و خواست مهلت وليد هنگام اين در .شد نخواهد

  :كرد نظر اظهار چنين انديشيدن مدتي از بعد. شود داده او به باره اين

  .است پذيرفته تاثير ديگر ساحران از كه است جادويي محمد گفتار

ÎΤ’﴿ :يدفرما مي چنين مدثر ي سوره در مسلمين آگاهي جهت خداوند ö‘ sŒ ôtΒ uρ 

àM ø)n= yz #Y‰‹Ïmuρ ∩⊇⊇∪ àMù= yèy_uρ … çµs9 Zω$tΒ # YŠρß‰ ôϑ ¨Β ∩⊇⊄∪ tÏΖ t/ uρ #YŠθåκ à− ∩⊇⊂∪ ‘N‰£γtΒ uρ … çµs9 # Y‰‹Îγôϑ s? 

∩⊇⊆∪ §Ν èO ßìyϑ ôÜ tƒ ÷βr& y‰ƒÎ— r& ∩⊇∈∪ Hξx. ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $uΖ ÏF≈ tƒKψ # Y‰ŠÏΖ tã ∩⊇∉∪ … çµà) Ïδ ö‘ é'y™ # �Šθãè|¹ ∩⊇∠∪ … çµ‾ΡÎ) 

t� ©3sù u‘ £‰ s% uρ ∩⊇∇∪ Ÿ≅ ÏG à) sù y# ø‹x. u‘ £‰ s% ∩⊇∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏG è% y# ø‹x. u‘ £‰ s% ∩⊄⊃∪ §Ν èO t� sà tΡ ∩⊄⊇∪ §Ν èO }§t6tã u�y£o0uρ ∩⊄⊄∪ 
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§Ν èO t� t/ ÷Šr& u�y9 õ3tFó™$# uρ ∩⊄⊂∪ tΑ$s) sù ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ö� øt¾ā ã� rO÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) ãΑ öθs% Î� |³u;ø9 $# ∩⊄∈∪ 

Ïµ‹ Î= ô¹é' y™ t� s)y™ ∩⊄∉∪ !$tΒ uρ y71u‘ ÷Šr& $tΒ ã� s) y™ ∩⊄∠∪ Ÿω ’ Å+ ö7è? Ÿωuρ â‘ x‹ s? ∩⊄∇∪ ×πym# §θs9 Î� |³t6ù= Ïj9 ∩⊄∪ $pκ ö� n= tæ 

sπyèó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪﴾  :او به ،ام آفريده تنها را او كه كسي با مرا بگذار«] 30 -11[مدثر 

 طمع باز. دادم امكان و ميدان او به بسيار .حاضر فرزندان با و ام داده فراوان مال

 او. بود جو ستيزه ما آيات حق در گمان بي .نيست چنين .سازم افزون كه ورزد مي

 كشته پس. كرد مقرر اندازه و نمود تامل او آينه هر .گمارد خواهم سختي كار به را

 پيشاني و كرد ترش رو باز و نگريست بار بار كرد؟ اندازه چگونه) باد لعنت( باد

 از كه جادويي مگر نآقر نيست :گفت و كرد تكبر و گرداند پشت باز .كشيد درهم

 آورد خواهم دوزخ در را او .آدمي كالم مگر قرآن اين نيست ،شود مي نقل ساحران

 .كند مين ترك و گذارد نمي باقي چيست؟ دوزخ كه ساخت مطلع را تو چيز چه و

  .»اند شده گمارده كس نوزده دوزخ بر .است سوزنده آدميان براي

  قرآن به بازگشت

 جهـان  معروف دانشمند و شاعر هوريال اقبال عالمه از اشعاري با را بحث اين

 بـه  بازگشـت  در مسـلمين  بيداري و كريم قرآن وصف در وي .كنيم مي آغاز اسالم

  :گويد مي قرآن

  قديم و است اليزال او حكمت              حكيم قرآن زنده كتاب آن

  حيات گيرد او قول از ثبات بي         حيات تكوين اسرار هاي نسخه

  للعالمين رحمه او حامل                آخرين پيام را انسان نوع

  شدند دفتر صاحب كتابي از         شدند رهبر او حفظ از رهزنان
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  ما اطفال ي سينه اندر گنجد             ما آمال ي Ĥيهسرم آن بنگر

 مومنان.نيست شكي گونه هيچ خدايي ي وعده در بگوييم بايد اطمينان كمال با

 مغلـوب  كـامال  خـود   تـاريخ  در كه وقت هر. خورند نمي شكست گز هر راستين

. اسـت  شـده  پيـدا  عمـل  يـا  احساس راه از ايمان حصار در شكاف ناچار اند شده

 آن از پيـروزي  دوبـاره  آن از پـس  .اسـت  شـكاف  همين با متناسب انسان شكست

 دسـت  از پيروزي پرچم كه آنگاه مسلمانان، تاريخ طول در اگر. است بوده مومنان

 داشـته  وجـود  نـوع  اين از علتي كه ديد خواهيم كنيم، دقت نيك وده شدهرب ها آن

 ،آري. بـود  خواهـد  و بـوده  حـق  بـر  وقت همه خدا ي وعده كه گفت بايد. است

 از اسـت  عبـارت  حكمـت  اين. است حكمتي ي دارنده بر در ما ء ابتال و آزمايش

 ي مرحله به ايمان وقت هر. ها سينه در آن شدن بيدار و ايمان حقيقت شدن كامل

 و رسـد  مـي  پيروزي ،شد برانگيخته مندي نيرو صورت به ء ابتال يا و رسيد كمال

  .كند مي پيدا تحقق خدا ي وعده

 روز آن بلكه شوند، پيروز نبرد ميدان در كه نيست روز آن ما بر كافران چيرگي

 شكسـت  آنـان  نيـروي  كـه  پنـداريم  چنـان  و شوند چيره ما هاي روان بر كه است

 نداشـته  كاميـابي  اميـد  و بدانيم ناتوان و كوچك آنان برابر در را خود. است ناپذير

 برابـر  در كـافران  بـراي  هرگـز  خداونـد  :گويـد  مـي  قـرآن  كه هنگام آن در .باشيم

 نظـر  و شود مي پيروز كه دارد مومني روح به نظر .داد نخواهد قرار راهي مسلمانان

 اينقـدر  مكان و زمان هر در پيروزي و ما ميان.اوست با غلبه كه دارد مومني فكر به

 اسـت  آن ايمان حقايق از يكي.كنيم كامل خود در را ايمان حقيقت كه است فاصله

 ديگـري  از بـزرگ  خداوند از جز .باشيم نداشته تكيه و اعتماد خود دشمنان به كه
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 كسـب  ايشـان  از كـه  بگويد چنين نبايد كس هيچ .نكنيم مندي نيرو و عزت طلب

 شكسـت  راه در گـام  نخسـتين  خود گفته اين چه ،شويم مند نيرو تا كنيم مي نيرو

  .است

 مثابـه  به اسالم درست و قرآن از گرفتن فاصله اثر در دشمنان با ما وضع اكنون

 ما بر آنان كه است جهت همين به.است كفر حقيقت با ايمان ظاهر شدن روبرو ي

 مـاده  چـه  اگر دارند، ايمان هماد به ولي كافرند خدا به آنان. ندشو مي پيروز و چيره

  .دارد حقيقت ولي است كوچك

 نجـات  مكتـب  بـه  بازگشـت  اسـت،  نزديك قرآن به ما بازگشت روز! الهي بار

 ،اهللا رسـول  بـار  گهر سنت به و الهي دستورات و فرامين به بازگشت ،اسالم بخش

  . مسلمين و اسالم ي ديرينه افتخارات به بازگشت
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