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پیشگفتار چاپ دوم
الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا والصالة والسالم علي
أفضل خلق الله أجمعين و علي آله وصحبه و من سار علی نهجه إلی یوم الدین.
وبعد:
گر چه حفظ قرآن همواره ،به عنوان يك سنت و عبادت بزرگ مطرح بوده و مسلمانان
در ادوار مختلف نسبت به حفظ و نگهداری قرآن کریم در حافظه ی خود سعی و
تالش فراوانی نموده اند ،اما در عصر حاضر ،اهميت و جايگاه این مهم مضاعف شده
است و بیش از پیش همت و تالش مسلمانان آگاه و اندیشمندان دلسوز را می طلبد
تا عالوه بر حفظ کالم الله مجید در سینه های خود ،نسبت به تبیین و تدریس علوم
قرآنی و تعمق و تفکر در این کتاب عظیم و قاموس جاویدان ،پاسخگوی نیازهای
امروزی بشریت باشند.
آموزش چگونگی حفظ قرآن کریم در ابتدائي ترين مرحله از تالش و کوشش برای
خدمت به این معجزه همیشگی پیامبر اسالم قرار دارد تا با روشی آسان و شیوه ای
تجربی بتوان طریقه ی صحیح حفظ قرآن کریم را به مشتاقان آن تعلیم داد.
کتاب ها و دست نوشته های زیادی در زمینه ی روش های مختلف حفظ قرآن
کریم چاپ و نشر شده است که از آن جمله می توان به روش های اشاره ،شنيداري،
نوشتاري ،تفكيكي و روش حفظ موضوعي اشاره كرد كه هيچکدام از این روش ها
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بادرنظر داشت برخی نکات مثبت وبازده خوب شان ،نتوانسته اند در دراز مدت به
صورت مداوم و مستمر ،جوابگوی سطوح مختلف سنی و عالقه مندان این عرصه از
علوم قرآنی باشد .
به جرأت مي توان گفت که کتاب حاضر صحیح ترین روش حفظ قرآن کریم را
ارائه و پیشنهاد نموده است که روش عملی و آسان برای تمام سطوح مختلف سنی
و تحصیلی می باشد و شاهد این مدعا ،وجود مراكز و مدارس حفظ قرآن كريم در
مناطق متعدد است كه سال هاي متمادی با استفاده از اين منهج ،حافظان قرآن را به
جامعه اسالمی تقديم نموده اند .
جا دارد از همه فعاالن عرصه ی علوم قرآنی ،حافظان كالم الله مجيد ،مربيان
مخلص و دلسوز و باألخص دوست عزيز و گرامی ام جناب آقای یاسر یعقوبی که
مصرانه در تجدید چاپ و نشر این کتاب بنده حقیر را یاری نموده اند ،نهايت تشكر
و امتنان را داشته باشم .
نصيراحمد یوسفی
/1مرداد 1395/ه .ش
/17شوال 1437/ه.ق
کوااللمپور -مالزی

تقریظ شیخ محمد صالح پردل
در آغاز هزاره سوم میالدی ،جهان بیش از هر زمان به خالء معنوی خویش پی برده
و نگران و هراسان در پی دستیابی به کیمیای رستگاریست یعنی همان معمائی که
کلیدش جز در دستان سفیران آسمانی نیست .با توجه به این حقیقت که اکنون تعالیم
آسمانی بار دیگر در کانون توجه بسیاری از اندیشمندان ،روشنفکران و جوانان عالم
قرار گرفته و از نگاه کارشناسان ،بازگشت به قرآن برای رستگاری مسلمانان ،امری
ضروری و اجتنابناپذیر است ،و براین اساس در جهت پیشبرد اهداف قرآنی و پیاده
کردن احکامات قرآن به طور عملی ،ابتدا باید زمینهی انس و آشنایی اقشار مختلف
جامعه با این معجزهی جاوید پیامبر اسالم را فراهم آورد تا با قرائت صحیح و به
خاطر سپردن آیههای آن به طور دقیق و جامع همراه با ترجمه و تفسیر و درک و فهم
معانی قرآن در آن تدبر و تفکر نموده و در جهت دستیابی به سعادت ابدی و مدینهی
فاضله به دستوراتش به طور واقعی جامهی عمل بپوشند.
یکی از راههای اشاعهی فرهنگ قرآنی در جامعه ،تدوین و تألیف کتابها و مقالهها
در این زمینه است .تا با بیان کردن فضایل ،اهداف و اهمیت حفظ قرآن جامعه را
متوجه این مهم نمود که فراگیری حفظ و علوم قرآنی پایه و اساس همهی علوم و
رشتههای علمی است  ،زیرا اکثر دانشمندان بزرگ اسالمی که در رشتههای مختلف
علمی سرآمد دیگران بوده اول از حفظ قرآن شروع کردهاند.
کتاب حاضر نیز که حاصل تجربیات چند سال تدریس برادرمان نصیر احمد یوسفی
در زمینهی حفظ قرآن است ،مقالهی مختصری است در جهت فعالیتهای قرآنی که
امید است جوانان و نوجوانان ما از آن استفاده نموده و در جهت حفظ قرآن و عمل
کردن به دستوراتش گام بیشتری بردارند.
محمدصالح پردل
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مناجات
سپاس و ستایش پروردگار متعال را شایسته است که آدمی را خلق کرد و او را به نور قرآن بیاراست و
حیلهی کرامت و بزرگواری را سزای آدمیان ساخت و مهر و رحمت را طوری بگسترد که همهی ذرات
کائنات را فراگرفت و علم و حکمت را به حدی پراکند که هر موجودی را دربرگرفت .آفرینش را بر پایهی
رحمت استوار فرمود و مهربانی را از اندازه به در برد .مهر مادری که زبانزد است ،دربرابر رحمت او به
هیچ نمیآید .ترازوی عدالت را در دو کفهی شب و روز میزان کرد و از تعادل لیل و نهار ،درس عبرتی
برافراشت و جهانیان را آگاه ساخت که به شب دست رحمت گشودهام تا بدکاران روز ،دست توبه
برافرازند و به روز دست مهر و شفقت را گستردهام تا بدکاران شب دست انابت باال برند.
آنان را که از همهی درها ناامید شدهاند ،امیدوار ساخت که اگر ازهمه ناامید شدید ،روی به من آورید
که از همه مهربانترم .درماندگان را دریابم و فروماندگان را چاره سازم .اگر پدر و مادر ،فرزند ،برادر،
دوست و رفیق همه از شما دوری کنند ،من شما را خواهم پذیرفت.
آدمی هرچه آرزو کند ،تنها با مدد آفریدگار توانا فراهم آید و کوشش و تالش موقعی به ثمر رسد که
معونتآفریدگارمهربانهمراهآورد.
بارالها ،به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی ،دریاب که میتوانی.
الهی ،عمر خود را به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم ،گفتی و فرمان نکردم ،درماندم و درمان نکردم.
الهی ،عاجز و سرگردانم ،نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم.
الهی ،اگر تو مرا خواستی ،من آن خواستم که تو خواستی.
الهی ،به بهشت و حور چه نازم ،مرا دیدهای ده که از هر نظر بهشتی سازم.
الهی ،در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر
کشتهای ما جز باران رحمت خود مبار ،به لطف ما را دستگیر و به کرم ،پایدار.

الهی ،حجابها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.

بخشی از مناجات پیر عارفان
خواجهعبداللهانصاری
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سنن ابوداود و صحیح ترمذی

مقدمه
َ
ُ ً
َ َ ُ
شر َف ُهم ب َح ْ
مد ل ّله الذی اختار من عباده ُ
ناسا َّ
تابهَ ،و ا ْو َج َب
ک
ل
م
المؤمنین أ
ِ ِ ِِ
َ َِ ِ ِ
َ«الح ِ ِ
ِ
َ َ
َ
َ
الع َمل بما فیهَ ،و اجزل ل ُهم َ
جوید ُه و امرهم ب َت َد ُّبر آیاته َو َ
الع َ
طاء والرضوان.
عل ِیهم ت
َِ ِ َ ِ
ِ
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حفظ قرآن یکی از توفیقات بزرگ الهی است که شامل هرکسی نمیشود .سعادت،
لیاقت و وسعت افراد باعث میگردد که خداوند متعال به او این نعمت بزرگ را عطا
فرماید و سعادتمندترین افراد کسانی هستند که پس از حفظ قرآن آن را از دست ندهند
و درون خود را از گنجهای بیکران قرآن خالی ننمایند.
با قرآن زندگی زیبا میشود و جان میگیرد و آرامش واقعی به منصهی ظهور میرسد
و بدون قرآن چون جمادی است متحرک که نه روح دارد و نه آرامش واقعی.
قرآن کتاب جاویدان است که همیشه با عقل و جان بشر ،سر و کار دارد؛ همیشه مرز
مطلق حقیقت است؛ همه چیز را بررسی میکند و دربارهی آن به طور نهایی حکم
میدهد؛ مصالح فرد و اجتماع را در همهجا و همهگاه در خود ،ذخیره دارد.

راهنمای حفظ قرآن

12

مواد الزم برای ساختن انسان کامل در قرآن موجود است .مصالح ساختن کاخ
انسانیت را در دوران پریشانی آدمی باید از قرآن به دست آورد.
بشریت در قرآن ارزشمندترین شیوهی ادارهی اجتماع را مشاهده کرده است .بهترین
نقشهی ایجاد یک تمدن جدید را که میتواند همهی ملتها و جوامع را از سنگینی بار
گمراهیها ،بیدادگریها و بدبختیها رها کرده ،به زندگی سرشار از نور علم و معرفت
و صلح و صفا رهنمون شود.
قرآن برنامهی فردی و اجتماعی عصر رسالت بود .عقیدهی راسخ مسلمانان به خدا
و پیغمبر و قرآن ،از مسلمانان ابرمردانی ساخته بود که تاریخ بشریت کمتر میتوان
نظیر آنان را نشان دهد.
در روز جنگ با «مسیلمه» کذاب ،چون پرچم را به «سالم» موالی «ابی حذیفه»
دادند ،او به مسلمانان گفت :گمان میبرم که با خود گفتهاید سالم ،صاحب قرآن
است و مانند رفیق خود ثابت میماند تا بمیرد .گفتند :چنین است ،حال ببین تا چگونه
خواهی بود .سالم گفت :به خدا چنین است ،بد حاملی برای قرآن باشم اگر پایداری
نکنم.
در همین واقعه بود که سالم فریاد زد :ای اهل قرآن ،با قرآن کارهای خود را زینت
دهید .آنگاه سخت حمله کرد تا دشمن را از جای خود بکند.
در عهد رسالت ،صفوف از هم جدا نبودند؛ یک مسلمان ،هم قاری قرآن بود  ،هم
سرباز مسلح ،هم مجاهد از جان گذشته ،هم آشنا به فنون جنگ و چست و چاالک.
ُ
در عصر حاضر هرچند آن انس دائمی را که مسلمانان در افکار و اعمالشان با قرآن
داشتند از بین رفته است و التفات به َزرق و برق دنیا ،سستی عقیده و مهجوریت قرآن
را برای مسلمانان به همراه داشته است؛ اما به یاری پروردگار و به همت واالی علمای
مخلص و دلسوز که خود عاشق و دلباخته و حافظ و قاری قرآنند و روز و شب در
تکاپویند و خواب و خوراک را بر خود حرام ساخته تا جامعه را با کتاب خدا آشتی
دهند و خوبیهایی که بد شده است به مردم معرفی نمایند و بدیهایی را که معروف

نصیر احمد یوسفی
 1380/1/26ه .ش
 1422/1/19ه.ق
بندرعباس (سورو قدیم)
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شده است منکر نمایند ،جوانان مشتاق و عالقمند به حفظ قرآن در جامعه آن هم از
طیف دانشجو و روشنفکر ،زن و مرد ،بزرگ و کوچک روب ه فزونیاند تا آنجا که مراکز
تحفیظ قرآن از پذیرش آنها عاجز ماندهاند.
با توجه به این مهم ،الزم بود برای پرکردن ذرهای از خألهای موجود در جامعه در
مورد حفظ قرآن ،کتابی تدوین گردد .این کتاب که «راهنمای حفظ قرآن» نام دارد
ً
حاصل چند سال تجربهی مؤلف در زمینهی حفظ قرآن است که خود صریحا بر
بیعلمی خود معترف بوده و هدفش تنها خدمت به کتاب خدا میباشد .امیدوار است
که این کتاب در اختیار جوانان عالقه مند قرار گرفته شود تا شاید در تشویق این عزیزان
مؤثر بوده و در بهتر حفظ شدن و به سینه سپردن کالم وحی ،نقشی گرچه اندک داشته
باشد.
در خاتمه از استاد بزرگوارم شیخ محمدصالح پردل -مدرس حوزهی علمیه اهل
سنت بندرعباس -که حامی و مشوق اصلی بنده در تألیف این کتاب بوده و در ترویج
فرهنگ حفظ قرآن در جامعه صادقانه زحمت کشیدهاند تشکر و سپاسگزاری مینمایم.
امید است که این مختصر ،مرضی درگاه باری تعالی ،و مورد استفادهی جوانان
مسلمان و عالقهمندان به قرآن کریم ،و مقبول طبع ارباب علم و دین قرار گیرد.
انشاءالله.
ّ
ََ َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ّ
ّ
و صلی الله علی سی ِدنا محم ٍد ،سی ِد األو ِلین واآلخرین ،و ِآل ِه الط ِاهرین ،و صحاب ِت ِه
الم َک َّر َ
ُ
مین.
ُ َ َ َ ُ ََ ُْ َ َ ْ ُ
ُ َ َ
َ
لینَ ،وال َح ْمد ِل ِله َر ِّب
الع َّزة ع ّما ِی ِصفون و سالم علی المرس
«س ْبحان َر ِّبک َر ِّب
ِ
ْ َ
عال َ
مین»
ال
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اشارهای کوتاه به تاریخ حفظ قرآن
ﭿﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﭾ
«ما خود قرآن را فروفرستاده و خود حافظ و نگهدار آنیم».
این آیهی کریمه نشان از این مدعا دارد که پروردگار سبحان حفظ و نگهداری آیههای
قرآن ،چه در صدر اسالم و چه زمانهای بعدی را ،تضمین کرده است و این درحالی
ُ
است که از ک ُتب ادیان پیشین چنین ضمانتی به عمل نیامده است .بلکه قرآن کریم ما
را از دستبرد این کتابها آشکارا مطلع گردانیده است:
1

ﭿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﭾ
«کالم خدا را (تورات) از معانی و مواضع خود تحریف نمودند و بخش مهم
و بسیاری از آنچه به آنها تذکر داده شده بود ترک نموده و فراموش کردند».
2

 .1حجر.9/
 .2مائده.13/
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بدون شک اگر قضای پروردگار بر محافظت از کتابهای ادیان پیشین میرفت،
همانطوری که تا به حال بعد از چهارده قرن و اندی ،احدی توانایی تحریف و تعدی
با معجزهی ختمالمرسلین را پیدا نکرده است از کتب نیز (اعراف )40 /از دستبرد و
تحریف مخلصان شیطان مصون میماندند.
ُ
در مورد سبب و علت این ویژگی قرآن و تفاوت آن با بقیهی کتب ادیان ،محققین و
علماء اشارههایی گذرا و مختصر نمودهاند که از آن جمله مرحوم شیخ محمد عبده
در کتاب معتبر خود (رسالة التوحید) علت این امر را اینگونه بیان نموده است« :در
دوران پیامبر پیشین که سالم و درود خدا بر آنان باد جامعهی بشری سیر صعودی را
به سوی قلهی رشد و بلوغ میپیمود و هرچند قرنی در یک مرحلهای از ترقی نیازمند
احکام و قوانین متناسب با آن مرحله بوده است که در مرحلهی بعدی به قوانین و
احکام دیگری نیاز داشته است» بنابراین هیچ لزومی نداشت که آن احکام و قوانین،
استحکام فوقالعادهای داشته باشند و در طول زمانها حفظ و حراست از آنها به
عمل آید ،اما در دوران پیامبری رسول خدا (محمد مصطفی )که جامعهی بشری
به قلهی رشد و بلوغ رسیده بود ،آن احکام و قوانین الهی که به وسیلهی او به مردم
ابالغ گردید ،متناسب با کمال رشد و بلوغ جامعهی انسانی مجموعهای بود درنهایت
استحکام و زیبایی و سازگار با تمام شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی و گویای همهی
حقایق و مبین تمام خواستههای افراد و جوامع انسانی ،لذا خداوند متعال و سببساز،
جهت حفظ و حراست کتاب جاودانهی خویش دو وسیله را به کار انداخت که هر دو
متمم و مکمل یکدیگر بودهاند.
این دو وسیله عبارتند از:
اول :ضبط قرآن در حافظهها
دوم :ثبت آیههای قرآن در اوراق و برگها ،که در جای خود ثابت و بدون تغییر باقی
میماند.

قرآن کریم به صورت دفعی و یکبار فرود نیامد ،بلکه برحسب نیاز و در شرایط
ً
خاص و گوناگون تدریجا 1نازل میشد .بنابراین امکان کتابت آن به صورت مجموعهای
واحد ،وجود نداشت .لذا در آغاز اسالم جهت حفظ و نگهداری قرآن ،فشار قابل
مالحظهای بر حافظه وارد میآمد .در آغاز نزول وحی آن حضرت به تکرار الفاظ
ً
مبادرت میورزیدند تا بتوانند آنها را کامال از َبر کنند.
سپس خداوند متعال با نزول چند آیه از سورهی قیامت 2حضرتش را چنین راهنمایی
کردند که شما برای حفظ ،هنگام نزول وحی به تکرار سریع نیاز ندارید ،زیرا پروردگار
در وجود شما حافظهای بسیار قوی قرار داده است که با یک بار تالوت آیات آنها را
فراموش نخواهی کرد و سرانجام نتیجه نیز چنین شد .یعنی ،از یک طرف آیات قرآن بر
آن حضرت نازل شده و از طرف دیگر همچنان در حافظهی بسیار قوی او ،به قول
ُّ
ُّ
الحف ِاظ» 3ثبت میشدند.
«اول الجماع َو سید
عربها
ِ
اینگونه بود که سینهی ختمی مرتبت به منزلهی گنجینهای جهت حفظ قرآن
درآمده که امکان کوچکترین اشتباه یا ترمیم و تغییری در آن وجود نداشت.
ً
مضافا برای احتیاط بیشتر در صحت حفظ مطالب ،آن حضرت هر سال در ماه
مبارک رمضان قرآن را به سمع جبرئیل میرساندند .این عمل در سال وفات رسول
4
الله دوبار تکرار شد.
پیامبر اکرم بعد از نزول وحی ،آیات را به سمع صحابه میرساندند و نه تنها
معانی قرآن را به صحابه میآموختند بلکه در به حافظه سپردن الفاظ قرآنی تأکید
فراوان مینمودند .صحابهی کرام نیز با تمام وجود برای حفظ آن اقدام نموده ،در این
 .1برای اطالع بیشتر از نزول تدریجی رجوع شود به کتاب اندیشهی اعجاز قرآن و سیر تاریخی آن تألیف
ارشد ارشاد.
 .2قیامت .9-7/
 .3علوم القرآن ،صبحی صالح ،ص .651
 .4صحیح بخاری مع فتح الباری ،ج  ،9ص .36
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حفظ قرآن در سینهها
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زمینه از یکدیگر سبقت میجستند .به علت اهمیتی که در فراگرفتن قرآن احساس
میشد ،بعضی از زنان مسلمان در ازای تعلیم قرآن از همسران خود ،از دریافت
مهریهی خویش صرف نظر میکردند ،تا کابین زناشویی را جایگاه قرآن و آموزش و
عمل به آن قرار دهند .اصحاب کرام نیز خود را از هرگونه اشتغال دربارهی مسائل دیگر
رها ساخته ،تمام هم و غم خود را صرف این کار میکردند؛ قرآن و آیات الهی را حفظ
کرده و در نمازهای شب آن را تکرار میکردند.
از حضرت عبادهبن صامت روایت شده است که هروقت یکی از مسلمانان از مکه
هجرت میکرد و وارد مدینه میشد رسول وی را به یکی از انصار میسپرد ،تا به
او قرآن بیاموزد و هنگام تمرین آیهها و زمزمهی تعلیم و تعلم و تالوت آیهها ،غوغائی
طنینانداز میگردید که پیامبر فرمان میداد صداهایتان را آهستهتر کنید مبادا
1
موجب سهو و اشتباه دیگران شود.
ابوموسی اشعری میگوید :پیامبر فرمود :من از نوای تالوت همکاران اشعری
که شبانگاه در منازل خود هستند ،خانههای آنان را تشخیص میدهم هرچند آنها
2
هنگامی که روزها به منازل خویش برگشتهاند من خانههای آنها را ندیده بودم.
بنابراین در مدتی کوتاه ،گروهی عظیم از صحابهی کرام توفیق یافتند که همهی قرآن را
حفظ کنند .در بین گروه یاد شده عالوه بر خلفای راشدین میتوان از طلحه ،سعد ،ابن
مسعود ،حذیفهبن یمان ،سالم مولی ابی حذیفه ،ابوهریره ،عبداللهبن عمر ،عبداللهبن
عباس ،عمروبن عاص ،معاویه ،عبداللهبن زبیر ،عبداللهبن السائب ،عایشه ،حفصه،
ام سلمه ،و دیگران رضوانالله علیهم اجمعین نام برد.
لذا در نخستین روزهای اسالم تأکید فراوان به حفظ قرآن میشد و این تنها روش
پسندیده و قابل اعتماد در اوضاع و احوال آن زمان به شمار میرفت ،زیرا نه تنها افراد
با سواد ،کم ،بلکه انگشتشمار بودند .همچنین وسائل چاپ و غیره جهت نوشتن و
تکثیر کتاب نیز وجود نداشت.
 .1مناهل العرفان ،زرقانی ،ج  ،1ص .234
 .2همان منبع ،ص .313

مصطفی را وعده کرد الطاف حق
من کتاب و معجزت را حافظم
تا قیامت باقیش داریم ما

گر بمیری تو نمیرد این سبق
بیش و کم کن راز قرآن دافعم
تو مترس از نسخ دین ،ای مصطفی

ثبت آیههای قرآن در اوراق و برگها

پیامبر اکرم عالوه بر حفظ قرآن ،برای نوشتن و کتابت آن نیز اهمیت خاصی
قائل بودند.
زیدبن ثابت میفرماید« :من کتابت وحی را به عهده داشتم ،هنگام نزول وحی بر
آن حضرت حالت خاصی به ایشان دست میداد و قطرات عرق همچون دانههای
مروارید از چهرهی مطهرش سرازیر میشد .پس از پایان این حالت ،من با دست
گرفتن استخوان کتف حیوانات یا قطعهی چیزی دیگر به خدمت آن حضرت
 .1برخی یکصد و چهارده هزار گفتهاند و یکصد و چهار صحابه روایت حدیث کردهاند.

راهنمای حفظ قرآن

حق تعالی جهت پیشبرد این امر (حفظ و نگهداری قرآن) اعراب را برگزید ،زیرا به
ایشان حافظهی بسیار قوی عنایت فرموده بود که به برکت آن هر شخصی میتوانست
چندین هزار بیت حفظ کند .همچنین کمهوشترین فرد روستایی آنان نه تنها
نسبنامهی قبیلهی خود را از َبر داشت بلکه سلسلهی اسبهای خود را نیز میدانست.
بنابراین اعراب از همان نیروی فوقالعادهی حافظهی خود همراه با انگیزههای اعتقادی
و امید به ثواب اخروی ،جهت تعلیم و تعلم و حفظ سورههای قرآن کریم بهره گرفتند
به طوریکه آن روزی که نزول قرآن بر پیامبر پایان یافت و موقعی که پیامبر رحلت
فرمود و شمار یارانش به یکصد و بیست و چهار هزار نفر رسیده بود ،1هیچ فردی از
آنها چنین نبود که تعداد زیادی از سورههای قرآن را حفظ نداشته باشد و دهها هزار
نفر از آنها حافظ و قاری به شمار میآمدهاند و به هیچ وجه بعید نمینمود وقتی که
میگفتند در حادثهی بئر معونه و جنگ یمانه یکصد و چهل حافظ و قاری قرآن و به
روایتی در جنگ یمامه هفتصد حافظ و قاری قرآن به درجهی شهادت نائل آمدهاند.
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شرفیاب شده ،وحی نازل شده را مینوشتم .بر اثر سنگینیای که در کالم خدا وجود
دارد ،پس از ثبت و یادداشت آیات چنان حالتی به من دست میداد که گویی استخوان
ساقم در حال شکستن بوده و قادر به راه رفتن نمیباشم .به هر حال پس از کتابت،
آیات نازل شده را به سمع مبارک رسول الله rمیرساندم ،تا اگر کم و کاستی وجود
1
داشته باشد آن را اصالح نمایم ،سپس آن را به انظار عموم میرسانید».
عالوه بر زیدبن ثابت ،بسیاری از صحابه در امر مهم کتابت وحی سهیم بودند؛ از آن
جمله میتوان از خلفای راشدین ،ابیبن کعب ،زیبر بن عوام ،معاویه ،مغیرة بن شعبه،
خالدبن ولید ،ثابتبن قیس و ابانبن سعید را نام برد.
از حضرت عثمان روایت است که چون پارهای از وحی نازل میشد ،حضرت
رسول طبق معمول به کتابت وحی دستور میداد که آن را در فالن آیه و فالن سوره
2
درج نمائید.
بدینسان در عهد رسالت زیر نظر پیامبر اکرم نسخهای از قرآن جمعآوری گردید
که به شکل کتابی جامع و مستقل نبوده ،بلکه بیشتر به یادداشتهای پراکنده شباهت
داشت.

 .1مقدمهی تفسیر معارف القرآن ،مفتی محمد شفیع عثمانی ،ترجمه موالنا محمد یوسف حسینپور.
 .2فتح الباری ،ج  ،2ص .18
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قرآن بخوان
با تو گر خواهی سخن گوید خدا
تا شود روح تو با حق آشنا
ای بشر ،یاد خدا آرامش دل میدهد
دردمندان را بود قرآن دوا
دامها گسترده شیطان در مسر عمر تو
تا که ایمن باشی از این دامها
«رتل القرآن ترتیال» ندای رحمت است
میدهد قرآن به جان و دل صفا

قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان
قرآن بخوان
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فضایل حفظ قرآن
« -1قرآن» کمال مطلق نور است؛ نوری که تجلیگاه رحمت بیکران الهی است؛
نوری که بیانکنندهی تمام پاکیها و نشانهی رشد و هدایت و دریچهای به سوی
سعادت و کمال است:
ﭿﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﭾ 1

زیرا سخن کسی است که خود نور است و روشناییبخش آسمانها و زمین:
ﭿﮨﮩﮪﮫﮬﮭﭾ  2و نور خدا (قرآن) در دل مؤمنان سرچشمهی
تقویت ایمان است :ﭿ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﭾ 3.و این چراغ ایمان و هدایت
را در دل مؤمنان جای داد که در پاکی از کفر و پلیدیها همانند شیشهای صاف و زالل
از این نور الهی مراقبت نماید تا به باد آن را خاموش کند و نه نور آن پراکنده گردد:
ﭿ ﯕﯖﯗﯘﭾ دلی که در پرتوافکنی به نور قرآن و روشناییش به آیات بینات و
مواعظ قرآن در جمعشدن نور ایمان و نور قرآن آنچنان میدرخشد که گویا ستارهای
است درخشان در صفا و زیبایی گهر ،که از درخت اخالص و عقیدهی پاک و توحیدی
بهرهمند گردیده است:
 .1نساء.174 /
 .2نور.35/
 .3همان.
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ﭿ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﭾ  1و بدینوسیله خود را
از قید فتنه و شرک رهایی ساخته است :ﭿ ﯢﯣﯤﯥﭾ 2اگر به آن عطایی برسد
سپاس گوید و اگر نرسد شکیبایی او برقرار ماند :ﭿ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﭾﯭ  3و دل مؤمن بر راه راست است پیش از رسیدن علم به او اگر علم به او رسید
با جود علم و ایمان در درونش هدایت بر هدایتش افزوده میشود :ﭿ ﯮﯯﯰﯱﭾ و
درحقیقت خدا هرکسی را که بخواهد با این نور رهنمون میسازد :ﭿ ﯲﯳﯴ
5
ﯵﯶﯷﭾ
بنابراین هرکسی صاحب و مالک این نور الهی گردد ،نورانی میشود رشد مییابد و
به کمال میرسد و درنهایت همواره و در هر لحظه با مالئکهی کرام است و نجوایش
با خالق و مدبر جهان هستی!
َ َ ُ َ ٌ َ َ َّ َ
َْ ُ
َ
َ َ َ 6
الکر ِام البررة»
ماهر ِب ِه مع السفرة ِ
«الذی یقرا القران و هو ِ
 -2حفظ قرآن از بزرگترین عبادات است و بندگان خدا با توسل به عبادات کوچک
و بزرگ میکوشند تا خود را از شایستگان و مقربین درگاه قرار دهند و حافظان قرآن از
جملهی دوستان خاص پروردگارندْ :
«أه ُل القرآن َا ْه ُل الله َو َخ َّ
اص ُت ُه» 7و اگر حافظان
ِ
ِ
قرآن این خصوصیت و شایستگی را حفظ نموده و غنیمت شمرند و بر فراگیری علوم
قرآنی اهتمام ورزند و در داشتن آنچه که فراگرفتهاند ،بخل نورزیده و به دیگران
بیاموزانند بهترین افراد عالم هستی خواهند بود:
َّ
َ َّ ُ
َ ُ
ْ َ َ َ َ ُ 8
«خ ْی ُرک ْم َم ْن ت َعل َم القرآن و علمه»
4
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 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.
 .6ریاض الصالحین ،امام نوری ،ترجمه فارسی ،ص .611
 .7سنن نسائی و ابن ماجه.
 .8بخاری ،ج  ،6ص .236

 -7روز قیامت در صحرای محشر که آدمیان سرگردانند و سر در گریبان و ندای «یا
لیتنی» سر دادن آنها در آن زمین بیمأوی طنیناندازی میکند و هرکسی چشم به راه
شفاعتگری است تا او را از سختیهای آن روز برهاند ،چنین مقدر شده که معجزهی
 .1ترمذی ،ابوداود ،و احمد فی «المسند» (.)192/21
 .2جامع ترمذی.
 .3روایت دارمی همراه اسنادش از عبداللهبن مسعود. t
 .4فاطر.29 /
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مستحق درجات
 -3اگر برای ایمان درجاتی است و بهشتیان براساس ایمانشان
ِ
مختلف فردوس بریناند ،حافظ قرآن در باالترین درجات بهشت جای خواهد داشت،
ُ
ُ ُ
ِّ
رآنِ :اقرأ َو ْارق ،و َرتل
الق
ب
صاح
ل
قال
زیرا هر آنکه آیهای بخواند درجهای باال رود« :ی
ِ
ِ
ِ
َْ ُ ِ
َ ُ َ ُ َ ِّ ُ
ُّ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ
1
آخر آیة تقرأها»
د
ن
ع
ک
ت
ل
ز
ن
م
إن
ف
نیا
الد
دار
فی
ل
کما کنت ترت
ِ
ِ
ِ
ِ
 -4کسی که یک حرف از قرآن را میخواند او را یک حسنه است و هر حسنه ده
پاداش دارد و حافظ قرآن که باید مدام تالوت کرده و ممارست نماید پاداش حسنهی او
ً
َ َ
حرفا م ْن کتاب َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ ْ ْ
2
ثالها»
«م ْن قرأ
از حساب برون است:
الله فله حسنة والحسنة ِبعش ِر أم ِ
ِ ِ ِ ِ
 -5حافظ قرآن دارای نور است و نورانیت ،سینهاش جایگاه وحی است و نگهبان
ِّ َ ْ ً
ْ َ َّ
امانت الهی ،و این سینه از عذاب محفوظ استِ « :ا َقرؤا القرآن فإن الله ال ُی َعذ ُب قلبا
َ
3
َوعی القرآن»
 -6محبان دنیا را نگر که در کسب مال و دارایی که فناپذیر و موقتی است به هرگونه تجارتی
تن درمیدهند و بیمهابا شب و روز برای جمع و شمارش اندوختههای خود در تکاپویند
و گمان میبرند این غنائم دنیوی که نهایت وفاداری آنها پایان عمر انسان است ،ابدی
خواهند بود؛ لیکن خوشا به حال حافظان قرآن ،کسانی که کتاب خدا را تالوت میکنند
و نماز را برپا میدارند و از آنچه به ایشان داده شده پنهان و آشکارا ،به مستمندان بذل و
بخشش مینمایند .آنان چشم امید به تجارتی دوختهاند که تباهپذیر نمیباشد:
ﭿﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
4
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭾ
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بیهمتای ختم المرسلین خود به دنبال یاران خود و حافظان حقیقیاش میگردد تا
ْ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ً
قیامة شفیعا ِل ْص َح ِابه» 1و این
آنها را شفاعت نمایدِ « :اقرءوا القرآن ف ِانه یاتی یوم ال
حافظ کالم نورانی وحی است که به خاطر این فوز عظیم و فضل و رحمت الهی باید
شاد و خوشحال باشد ،زیرا فضل یزدانی او را دربرگرفته و تنها به خاطر فضل و رحمت
الهی است که باید خشنود شود:
2
ﭿﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﭾ
آری ،اگر خداوند متعال ،ارادهی خیر به این بندهاش نداشت ،اگر او را بیش از دیگران
دوست نمیداشت ،اگر او را از میان سایر بندگانش انتخاب نکرده بود ،هرگز به او
توفیق حفظ کالمش را نمیداد و او را بدین کرامت مفتخر نمیساخت اما آنچه نشان
از این مدعا دارد ،آن است که پروردگار جهانیان هرگاه بندهای را بسیار دوست بدارد،
در آخرت مقام شفاعت را برایش درنظر میگیرد:
3
ﭿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞﭾ
واه که چه عظمتی دارد حافظ سخن خدای رحمان و کریم شدن ،سخنی که
پروردگار ،بهترین خالیق ،سید و ساالر انبیاء و خاتم ُر ُسل ،همانکه خدای متعال او
را رئوف و رحیم خوانده:
ﭿﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
4
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭾ
5
را برگزید تا این کالم را بر او وحی نماید :ﭿﭻﭼﭽﭾﭿﭾ سخنی جاویدان
6
که اسرار آن اعجاز است و اولین معلمش خداست :ﭿﭷﭸﭹﭺﭾ
 .1قسمتی از حدیث مسلم در باب (فضل قرآءة القرآن).
 .2یونس.58 /
 .3طه.109 /
 .4توبه.128 /
 .5علق.1/
 .6الرحمن.1-2 /

 .1االربعین النوویه ،امام نووی ،حدیث التاسع والعشر.
 .2حجر.9 /
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 -8خدای متعال دنیا را ،دنیای اسباب و مسببات قرار داده و حافظان قرآن را یکی
از اسباب عدم تحریف قرآن .و این حافظ قرآن است که هم حافظ الفاظ کالم
خداوندیست و هم عامل و حافظ احکام آن و خداوند نیز حفاظت چنین شخصی را
تضمین نموده است:
َْ
َ
1
« ِاحف ِظ الله َی ْحفظک»
آری ،این حافظان قرآن بوده و هستند که در طول تاریخ ،کتاب مبین و حبل متین
الهی را از گزند تحریفکنندگان مصون داشتهاند و خداوند متعال نیز از ورای آنها،
حافظ نور شفاء و رحمتی است که نازل نموده است:
ﭿﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﭾ 2
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ضرورت و اهمیت حفظ قرآن
امروزه شاهدیم که جهان مادی به لحاظ دوری از ارزشهای انسانی و الهی ،همچون
کالفی ،سردرگم و آشفتهی مشکالت اجتماعی و فرهنگی است.
خأل معنویای که دشمنان خدا و دشمنان معنویت برای به تسلط درآوردن انسانها
و چند روزی بیشتر حکومت کردن بر افکار به وجود آوردهاند ،بیش از پیش محسوس
است .شیاطین انس و جن از هر گوشه و کناری برای به انزوا کشیدن ایمان و معنویت
دست در دست هم داده و با اسلحههای بیصدا (تهاجم فرهنگی و فکری) بدون
جنگ و جدل و خونریزی ،شخصیت انسانها را ترور مینمایند.
در این میان دشمنان دین مبین اسالم از هیچ حیلهای برای نابودی اسالم فروگذاری
نکردهاند و شب و روز بیوقفه همهی افکار خود را بسیج کردهاند تا اسالم و فرامین
جاویدش را کهنه و فرسوده و از کارافتاده معرفی نمایند و برای دست یافتن به این
مهم هر دو برنامه و روش جدیدی ابداع مینمایند و کوشیدهاند تا به هر وسیلهی
ممکن ،مسلمانان و باالخص نیروی جوان و فرزندان جدید اسالم را به بهانهی تمدن و
پیشرفت و آزادی (به تعبیر خود آنها) به سوی خود جلب و نمایند.
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گاهی از طریق ماهواره و ویدئو با ارائهی فیلمهای مبتذل و جذاب برای تحریک
حس شهوانی جوانان اقدام کرده تا بدین وسیله اخالق را پایمال ،همتها را سست،
ارادهها را ضعیف و ناتوان ،خرافات و اوهام را شایع ،عقل و ادراک را ضعیف و سست،
روابط را از هم گسیخته و عاطفه و محبت اسالمی را از بین ببرند.
و زمانی به وسیلهی مدلهای لباس و تغییر چهره و مدل موی و مواردی از این قبیل
وارد شده تا جوانان را به این مسائل پوچ و بیارزش مشغول ساخته ،قدرت تفکر،
اختراع ،نوآوری ،تحقیق و تفحص ،دانش و پژوهش ،علم و صنعت و فنآوری را از
آنان گرفته تا بدینوسیله امت مسلمان از هر جنبهای نیازمند و مصرفکننده و جهان
سومی باقی بماند و از طرف دیگر فریاد برآورند که مسلمانان عقب افتاده ،یکتاپرستان
مرتجع ،دینداران ،شکست خورده و نمازگزاران و روزهداران در اسارتند.
بنابراین در چنین مرحلهی پرآشوبی از زمان ،که فتنهها چون پارههای تاریک شب
همهجا را فراگرفته است باید دستورات حکیمانهی رسول خدا را هرچه محکمتر به کار
بست و به معجزهی جاویدش چنگ زد و با اهتمام به آن عزتی دوباره به دست آورد.
مگر همین کالم نورانی پروردگار نبود که بر قلب طاهر و پاک خاتم پیغمبران،
حضرت محمد مصطفی rنازل شد و امت اسالم را راهنمایی ،عزت ،قدرت و انسجام
بخشید .همان امتی که پیش از نزول قرآن به صورت قبایل پراکندهای بودند که هیچ
پیوند دینی و مصلحت اقتصادی و یا رابطهی سیاسی آنها را به دور هم جمع نمیکرد؛
شغلشان جنگ و غارت و اخالق و عادتشان ایجاد دشمنی و عداوت بود.
از جنبهی اجتماعی پایینترین و بیفرهنگترین جامعهی انسانی را تشکیل میدادند؛
هرگاه وضع آنان را از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار دهیم متوجه خواهیم شد ،که
در اوج ضعف اقتصادی و فقر مالی قرار داشتند .از جنبهی علمی نیز در نهایت جهل
و نادانی قرارگرفته بودند .در جایی روایت نشده که به علم و فن آشنایی داشته و یا در
رشتهای از رشتههای معارف انسانی پیشرفت و برتری به دست آورده باشند( .مگر در
فن شعر و شاعری و بذلهگویی ،که در این مسائل دارای طبع و استعداد عالی بودند).
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اوضاع سیاسی ،صنعتی ،علمی  ،اقتصادی و اجتماعی این ملت به همین نحو از
ابتدای وجودش تا مبعوث شدن حضرت محمد rادامه داشت و به شهادت تاریخ
تا آن زمان و در هیچ قرن و نسلی تغییر و تحولی در آنها به وجود نیامده بود .وقتی
قرآن به وسیلهی رسول خدا ،حضرت محمد rبرای هدایت این ملت آمد  ،بیش از
چند سالی طول نکشید که دیدیم ملت عرب به تحرک و جهش افتاد؛ خورشیدوار
پرتوافشانی کرد؛ اخالق و بینش صحیح از خود نمایان ساخت و سپس به عنوان یک
نیروی قدرتمند و عادل در جهان به حرکت درآمد.
چه چیز باعث شد این تحول ناگهانی که دنیا را متحیر و مبهوت کرده بود به وجود آید؟
باید بگوییم عامل این تحول عظیم تنها وجود حضرت ختمی مرتبت و قرآن بود که
از جانب خدا بر او نازل شد .قرآنی که آن را قانون خود و امتش قرار داد و به عنوان
مرجع و پیشوایی معرفی نمود که باید تمام کارها و امور خود و پیروانش براساس آن
انجام گیرد و یاران باوفایش نیز با دل و جان در اجرای کامل اوامر و نواهیاش اهتمام
ورزیدند .آیات را به حافظهی خود سپرده و ذره ذرهی آن را در همهی مراحل زندگی
خود عملی ساختند.
این امت که قبل از اسالم و نزول قرآن همانند عصر حاضر بیتحرک  ،غیرمنسجم
و ضعیف بود به وسیلهی قرآن زنده گردید و به حرکت درآمد؛ به وسیلهی قرآن آگاه و
هوشیار شد و به تهذیب نفس و کسب فضایل اخالقی دست یافت و امتی منسجم و
جامعهای متشکل را به وجود آورد.
در سایۀ قرآن به همکاری و مساعدت پرداخت و در پرتو حفظ قرآن ،نماز ،روزه،
خشوع ،رکوع ،حج و عمره را به جای میآورد.
قیام و نهضت ،جنگ و صلح ،عقد و پیمان را با قرآن شروع نمود ،مبارزه و دشمنیاش،
مباحثه و یادگیریاش ،تألیف و تدوین و جمعآوریاش ،اختراعات و ابداعات تخریب
ً
و نوسازی را کال تحت رهبری و راهنمایی قرآن انجام داد .و به اصطالح امروزی ترقی
و تمدن و تکنولوژی و کلیهی دستاوردهای این امت در پرتو قرآن بود.
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بر همین اساس امروزه دشمنان اسالم و دین توحید تنها ترس و واهمهی آنها از
همین قرآن است و میکوشند تا بین قرآن و مسلمانان شکاف ایجاد نموده و قرآن را
تنها به عنوان تبرک در منازل و یا وسیلهای برای جلب ترحم دیگران در گورستانها و یا
اظهار همدردی در مراسم سوگواری قرار دهند.
1
اعالمیهی جامعهی جهانی یهود میگوید:
ُ
«بر ما واجب است که کتاب ایشان  ،یعنی قرآن را که برندهترین سالح اسالم است
استخدام کنیم تا اسالم را از میان برداریم .بر ما واجب است که به مردم نشان دهیم،
هرچه مطلب صحیح در قرآن است جدید نیست و از جای دیگر گرفته شده است ،و
آنچه در آن جدید است ،نادرست است».
مالحظه کنید که دشمنان اسالم از این قرآن ،که پند استوار خداوندی ،ذکر حکیم،
معلم و صراط مستقیم است چقدر بیمناکند .مگر نه اینکه «گالدستون» یکی از
نخستوزیران سازندهی امپراطوری انگلستان ،در مجلس عوام گفته بود :دو مانع
دشوار که راه ما را بر مستعمرات اسالمی بسته است و با تمام قوا باید در رفع آنها
کوشید عبارتند از( :در این وقت قرآن را که همراه آورده بود نشان داد) و گفت :اول این
کتاب ،او پس از اندکی سکوت ،با دست چپ به سمت مشرق اشاره نمود و گفت:
دوم این کعبه.
آری ،اینها میدانند که قرآن تنها کتابی است که دست فرصتطلبان شرق و غرب
نتوانسته است چهرهی واقعی و اصیل آن را دگرگون کند ،همچنین به یقین دریافتهاند
که اگر مسلمانان به این دریای بیانتهای الهی متمسک گردند ،باید دربرابر اسالم و
مسلمین زانو زده و اظهار عجز نمایند.
لذا با این تفاصیل و در این عصر آشفته و نابسامان بر ما مسلمانان واجب است که به
قرآن ،این بوستان عدل و گلستان عدالت ،این چشمهی نامتناهی ،این دژ تسخیرناپذیر،
این پرتو روشنیبخش ،این معدن ایمان ،این ناصح امین ،این بیانکنندهی معارف
انسانی ،این جایگاه فرهنگ واالی بشری و  ...چنگ زده و خود را با قوانین عزت
 .1التبشیر واالستعمار فی البالد العربیه ،ص .40
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ً
ً
بخشش از ذلت و خواری دنیاپرستان برهانیم .و طبعا حفظ قرآن اوال راهی است به
ً
سوی آشنایی با مفاهیم عالیهی آن و به کار بستن آنها و ثانیا عامل مؤثری است برای
خنثیسازی توطئههای شیاطینی که قصد دارند بین مسلمانان و قرآن فاصله ایجاد
نمایند.
حفظ قرآن کریم و احیای فرهنگ قرآنی در حقیقت راهی است برای آشتی کردن با
کتاب وحی.
حفظ قرآن ،اثبات دوستی با کالم خداست.
حفظ قرآن ،خنثیکنندهی تبلیغات سوء نابخردان است.
حفظ قرآن ،دریچهای به سوی روشنایی و فرار از ظلمات جهان هستی است.
حفظ قرآن باید اولین دستور هر قانونگذار ،مرجع قضاوت هر قاضی ،سرلوحهی
کار هر مجری و مهمترین برنامهی شبانهروزی هر خانوادهی مسلمانی باشد.
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هدف از حفظ قرآن
ً
هر آیینه انسان برای انجام هر کاری و هر عملی نیت و نهایتا هدفی برای خودش دارد
که نیتش در آن عمل تعیینکنندهی سرنوشت اوست.
اما غزالی (رح) در این مورد میفرماید»:حقیقت نیت ،اراده و قصدی است که
موجب به کار بردن قدرت باشد و منشاء قدرت شناخت است؛ بدان معنی که تمام
کارهایی که از تو سر میزند به سه چیز محتاجند :شناخت ،اراده و دانستن .وقتی که
انسان میخواهد کاری را شروع کند او باید از آن آگاه شود و شناسایی حاصل کند و
همین شناسایی است که اراده و قصد انجام دادن کار را در انسان ایجاد میکند؛ و اراده
است که قدرت به حرکت درآوردن اعضاء را برای انجام دادن عملی در انسان به وجود
میآورد .بنابراین نیت عبارت است از :میل و رغبتی قطعی که نیروی بدن را به کار
میاندازد .پس کسی که به قصد غارت و به دست آوردن مال به جهاد میرود ،نیتش
همان قصد و هدف است و اگر به قصد ثواب آخرت بجنگد نیت او ثواب اخروی
میباشد .وقتی که انسان بر اثر قصد و نیت قلبی به یکی از وظایف دینی عمل کند و
عبادتی را به انجام برساند عبادت او از مجموع نیت و عمل او تشکیل میشود؛ و نیت
1
یکی از دو جزء عبادت به شمار میآید و از جزء دیگر بهتر است».
 .1کتاب االربعین االمام غزالی ،ترجمه برهان حمدی ،ص .218
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بنابراین نیت و هدف ما در حفظ قرآن بسیار مهم است که با چه نیتی و چه هدفی
قرآن را حفظ مینماییم .پیامبر خدا ثواب اعمال را مرهون نیت معرفی فرموده
است:
ُ
ِّ
ُ
َ
َّ
ْ
ِّ
ْ
َّ
َّ َ
1
ریء َما نوی»
ات و إنمکا ِلکل ام ٍ
« ِانما االعمال ِبالنی ِ
ً
«محققا کردارها به نیتهاست و هرکسی به سبب نیتش از کردارش بهره میبرد».
و این بدان معناست که هر عملی که نیت اخالص آن برای خدا نباشد ،ارزشی ندارد.
محل نیت قلب است و باید دل متوجه خدا گردد ،تا بتوان رضایت خدا را کسب کرد و
هر اندازه نیت انسان واالتر و اخالص در آن بیشتر باشد ،اهمیت آن و پیشرفت در آن
کار بیشتر خواهد بود .اگر عمل خالص لوجه الله باشد ،رضایت خدا و ثواب بیشمار
و نتیجهی مطلوب و عاقبت خوبی به بار خواهد آورد.
و اگر قصد از عمل شهوت و کسب مال دنیا و یا تعریف و تحسین و تمجید دیگران
ً
ً
باشد محققا مدت بقای شهرت و مال دنیا کوتاه ،و نهایتا با مرگ شخص به پایان
میرسد؛ در حالی که اگر عمل و جهد و کوشش برای خدا انجام گیرد ،شهرتی
پایندهتر و مالی پربرکتتر به بار خواهد آورد و آنگاه رضای خدا و پیغمبرش را کجا
میتوان با چیزی دیگر مقایسه نمود.
میتوان یافت افراد را که هدف آنها از حفظ قرآن و یا تالوتش کسب و امرار معاش،
خودنمایی ،مال و شهرت و تعریف و تمجید و فخرفروشی بر دیگران است و یا قرائت
قرآن را فرامیگیرند تا در گورستانها بر سر قبرها تالوت کرده و یا در مراسم سوگواری
ً
با خواندن قرآن برای دیگران اظهار همدردی نمایند؛ که کامال با دستورات قرآن
مغایرت دارد.
کسی که قرآن را حفظ میکند ،اما از اوامر و خواستههایش سرپیچی میکند و
مرتکب نواهی و ممنوعات آن میشود ،در حالیکه مردم را با قرآن مخاطب قرار
میدهد و خود را فراموش میکند ،قرآن بر ضد او و سبب لعنت و افزونی کوری و
ظلمتش خواهد بود.
 .1ریاض الصالحین ،امام نووی ،ترجمه عبدالله هروی ،باب اخالص.

ﭿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
2
ﮦﮧﮨﭾ
«و جز این دستور نداشتند که خدا را با اخالص دین ،بپرستند و حنیف باشند».
ﭿﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭾ
«ما کتاب را به حق به سوی تو نازل کردیم ،پس خدا را با اخالص دین نسبت
به او عبادت کن».
3

ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭾ
«بگو من خدا را میپرستم و دینم را برای او خالص میگردانم».
ُُ
 «ا ّن َالله َل َی ْن ُظ ُر الی َا ْج َسام ُک ْم َو ال الی ُص َور ُک ْم َو لک ْن َی ْن ُظ ُ
ُ ْ 5
وبکم»
ل
ق
لی
ا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«خداوند به پیکرها و قیافههای شما نمینگرد ،بلکه به دلهای شما نگاه
میکند».
4

 .1به نقل از کتاب تجوید آسان ،ترجمه شیخ عبدالکریم محمدی.
 .2بینه.5 /
 .3زمر.2/
 .4زمر.11/
 .5ریاض الصالحین امام نووی ،ترجمه عبدالله هروی.6 ،
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«یکی از سلف صالح گفته است« :چه بسیار حافظان و قاریانی هستند که قرآن آنها
1
را لعنت میکند».
بنابراین میتوان گفت ،نیت به مثابهی جان ،و عمل به مثابهی تن است و ارزش
و اعتبار عمل هر فرد در گرو نیت و هدف اوست .اما حفظ قرآن کریم با هر هدف
حافظان عملکننده به قرآن دارندهی تمام
و قصدی باشد ،دارای ارزش است ،زیرا
ِ
ارزشهایند و حامل نورند؛ و خاصیت ذاتی نور ،روشنایی و راهنمایی است و شایسته
است حافظ نور الهی نیت و هدفی همسنگ با نور برای خود درنظر بگیرد و نیتش را
صادقانه و خالصانه نماید ،زیرا مبنای پذیرش و مقبولیت اخالص است:
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َ ْ َ
ْ َ
َ ُ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ َّ
َ
 «اال ِان فی الج َس ِد ُمضغةِ :اذا َصل َحت َصل َح الج َسد کل ُه َو ِاذا ف َسدت ف َسد الج َسدَْ
ُ ُّ َ
ُ 1
کل ُه اال َو ِه َی القلب»
«بدانید که در بدن تکه گوشتی است که اگر اصالح شود همهی بدن اصالح میگردد
و اگر فاسد شود ،همهی بدن به تباهی میگراید و آن قلب است».
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 .1همان منبع.

حفظ قرآن
قرآن که بود پیام ایزد
اعجاز نبوت است قرآن
قرآن که نشان دهد ره راست
این است کتاب دینی ما
باید که همواره بازخوانیم
در حافظه بسپریم آن را
فرمود پیامبر :ای مسلمان
قرآن همه عمر با دل اوست
اما به جهنم است جایش

نازل شده است بر محمد
آیات هدایت است قرآن
ماست
زندگانی
برنامه
ما
آسمانی
برنامه
تا حکم خدای خود بدانیم
هم یاد دهیم دیگران را
هرکس که کند عمل به قرآن
گلزار بهشت منزل اوست
آنکس که نکرد اعتنایش

بهترین دوران حفظ قرآن
قبل از هر چیز باید این مطلب بسیار مهم را یادآور شویم که حفظ قرآن به سن و
سال خاصی اختصاص ندارد بسیارند کسانی که میگویند :سن ما رو به فزونی نهاده و
عمری از ما گذشته است ،نه توانایی حفظ قرآن را داریم و نه هم حافظهی آن را .البته
بدیهی است که میان کهنساالن و خردساالن تفاوتی هست ولی باید دانست که این
تفاوت ارتباط چندانی با سن و سال ندارد ،زیرا دو عنصر اصلی ،عالقه و پشتکار که از
لوازم مهم و از ارکان حفظ قرآن به شمار میآیند ،را میتوان در هر مقطع سنی یافت.
اینکه کسی وقتش کم یا زیاد است و یا در حفظ سریع است ،بسته به میزان اوقات
فراغت و چگونگی استفاده از قدرت حافظهای اوست .گاه شخص مسنی ،هم از
اوقات فراغت مناسبی برخوردار است و هم خیلی خوب از حافظه بهره میگیرد،
چنین کسی میتواند در مدت کمتری از زمانی که شخص خردسال بدان نیاز دارد
حفظ کند؛ با این حال نمیتوان این مسئله که نوجوانان و جوانان از قابلیت و استعداد
بیشتری برای حفظ و دانشطلبی برخوردارند را نادیده گرفت.
ً
مسلما اگر انسان قرآن را در سن نوجوانی یا اوایل جوانی حفظ کند و حق حفظ را ادا
نماید ،تسلط او بیشتر خواهد بود ،زیرا در این دوره از زندگی ،ذهن و حافظه روشنتر
و درنتیجه کشش بیشتری دارد.
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درواقع بهترین سن حفظ قرآن را میتوان بین  10الی  15سالگی پیشنهاد نمود و
بهتر است که کودکان تا قبل از رسیدن به این مقطع ،روخوانی و روانخوانی قرآن را
فراگرفته و تا مرحلهی مقدماتی تجوید و ترتیلخوانی را نیز بیاموزند که کمک شایانی
به حفظ قرآن میشود.
اگرچه کودکی و جوانی بهترین دوران علماندوزی محسوب میشوند ،اما نباید از
این نکته غافل شد که اراده و پشتکار قوی از اموری است که مرزبندی نمیشناسد.
و باید دانست که موفقیتها و کماالت هیچگاه به آسانی به دست نمیآید ،بلکه
عالوه بر ارادهی قوی ،تالش و پشتکار ،مداومت فراوان را میطلبد و چه زیبا فرموده
است که:
که در اینرو بسی خون باید خورد
به هوس راست نیاید به تمنا نشود

مقدمات حفظ قرآن
مقدمات حفظ قرآن یا آنچه الزمهی شروع حفظ قرآن است عبارتند از:
الف :آمادگیهای درونی،
ب :آمادگیهای عملی.

آمادگیهای درونی عبارتند از:
 -1نیت
نیت یا به عبارتی تصمیم گرفتن ،اولین محرک هر شخصی برای شروع یک برنامه و
انجام دادن یک عملی است .یعنی اینکه انسان هدفی را برای خود درنظر گرفته و برای
رسیدن به این هدف و نیت حرکت نموده تا به مقصد برسد.
در حفظ قرآن نیز شخص میبایست تصمیم بگیرد که با جدیت تمام قرآن را حفظ
نماید و نگذارد که هیچ سدی مانع این انگیزهی او شود و از طرفی دیگر نیت و قصد
حفظ قرآن باید الهی باشد که هرگاه در طول دوران حفظ ،مانعی پیش آمد که باعث
دلسردی فرد شد ،با یادآوری نیت و انگیزهی اولیه ،خود را تقویت نماید.
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 -2عالقه
مهمترین وسیله و تکیهگاه هر فردی برای انجام هر کاری قبل از اینکه به شروع آن
مصمم گردد ،عشق و عالقهای است که به آن دارد.
درواقع عالقه و اشتیاق به منزلهی سوخت یک موتور است تا مادامیکه این موتور
سوخت برای مصرف کردن داشته باشد کار میکند و فعالیت دارد؛ همینکه سوخت آن
تمام شد ،گرچه موتور سالم باشد از کار میافتد و توانایی تحرک را از دست میدهد.
انسان هم به منزلهی موتوری است که عشق و شوق قلبی او را آمادهی تصمیم گرفتن
به انجام کاری و درنهایت ،تحرک وامیدارد.
ً
و حقیقتا برای حفظ قرآن نیز باید انسان از درون قلب عالقهای وافر و عشق و ایمانی
سرشار داشته باشد تا بتواند سختیها و شببیداریها و مشکالت میان راه را متحمل
شود و این عالقه و شور و شوق باید درونی و عمقی بوده تا مؤثر واقع شود؛ نه اینکه
یک عالقهی سطحی و زودگذر باشد که انسان لحظهای احساساتی بشود و چون دیده
و شنیده که دیگران قرآن را حفظ نمودهاند و در نمازهای تراویح و قیام اللیل در ماه
مبارک رمضان قرآن را از َبر میخوانند ،او نیز مصمم به حفظ قرآن شود.
بله ،چنین احساساتی خوب است و پسندیده و گاهی به عنوان یک جرقهی مؤثر
واقع میشود ،ولی مهمتر از همه این است که این احساسات غنیمت شمرده شده و
به آنها تداوم بخشیده شود تا شوق و اشتیاق وافری به وجود آید و با پیگیری مداوم
و مستمر ،این عالقه تقویت گردد .بسیاری بودهاند که با دیدن یک مسابقهی حفظ
قرآن یا یک حافظ ،عالقه به حفظ پیدا نموده و چند مدتی نیز برای حفظ اقدام کرده
و یا در کالسهای تحفیظ قرآن شرکت نمودهاند ،ولی چون این احساسات سطحی و
لحظهای بوده ،بعد از مدتی آن را رها کرده و به فراموشی سپردهاند.
چه بسا افرادی که به دلیل عدم عالقه و انگیزهی الزم ،بعد از حفظ  10یا  15جزء
قرآن و یا اینکه در مواردی حفظ کل قرآن مجید ،برنامهی حفظ قرآن را رها کرده و
نتوانستهاند از محفوظاتشان نگهداری نمایند که ضرر آن بیشتر از نفع آن است.

یکی دیگر از ملزومات حفظ قرآن اراده و پشتکار قوی است ،زیرا اراده و پشتکار برای
ً
رسیدن به قلههای پیشرفت در زندگی آینده یک اصل فراموشنشدنی است .مطمئنا
انسان برای رسیدن به درجات رفیع علمی و معنوی باید مشکالت و موانع فراوانی
را پشت سر بگذارد که ذکر آنها در این مجال نمیگنجد .با خوابیدن و کار و تالش
نکردن و شعار دادن ،انسان به رشد و تعالی و کمال نمیرسد ،بلکه باید تالش نماید و
ارادهی محکم و پشتکاری قوی داشته باشد تا بتواند پلههای ترقی و بزرگی را طی کند.
حفظ قرآن نیز از این مقوله خارج نیست .جدا از توفیقات الهی که باید شامل حال
انسان شود تا بتواند حتی تصمیم به حفظ قرآن بگیرد ،حفظ قرآن استمرار ،استقامت
و تالش و پشتکار میطلبد .تکرار مداوم و مستمر ،شببیداری ،تحمل مشقتها،
غلبه بر وسوسههای شیطانی که همواره در میانهی راه انسان را مأیوس میکند ،که تو
نمیتوانی ،استعداد نداری یا مشکل است ،اگر حفظ کنی بعد فراموش مینمایی و
 ...همهی اینها درواقع موانعی هستند که صبر و استقامت میطلبند تا بتوان بر آنها
چیره شد و همین سه اصل عالقه و نیت و پشتکار را میتوان از ارکان اصلی حفظ قرآن
نام برد که موارد دیگر را تحت پوشش خود قرار میدهند .حتی کسانی که استعداد
نداشتهاند یا از حافظهای قوی برخوردار نبوده یا سنی از آنان گذشته است ،با عالقه و
ً
استقامت به مرور زمان و تدریجا توانستهاند کل قرآن را حفظ نمایند.
نابرده رنج گنج میسر نمیشود
هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
دانه شکافت ابله و دخل انتظار کرد

آمادگیهای عملی که عبارتند از:
 -1روخوانی و صحیح خواندن کلمات
هر فردی باید تالش کند ،قبل از اینکه حفظ قرآن را شروع نماید ،ابتدا روخوانی و
روانخوانی آیات را فراگیرد تا بتواند آیات قرآن را به صورت صحیح و درست و با تسلط
ً
کامل قرائت کند ،زیرا اگر ما قبال روخوانی قرآن را بدانیم و چشممان با کلمات آشنایی
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 -3اراده و پشتکار قوی
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داشته باشد ،بهترین زمینهی عملی برای حفظ فراهم شده است؛ در غیر این صورت
در زمینهی حفظ قرآن راه بس دشواری را شروع نموده که بازدهاش بسیار کم است.
بهترین و مؤثرترین کار برای کسب آمادگی بیشتر برای حفظ قرآن این است که
روخوانی قرآن تا قبل از سن  10سالگی به صورت صحیح و کامل فراگرفته شود ،زیرا
از همان سن و سال است که کلمات در ذهن نقش میبندند و آماده میشوند برای
اینکه آنان را با تمرین و تکرار ،قالببندی نموده و در دفتر ذهن و حافظهی خود ثبت
نمائیم.
 -2فراگیری ترتیل
یکی دیگر از مقدمات حفظ قرآن که بسیار مهم است مرحلهی فراگیری ترتیلخوانی
است که عبارت است از :تجوید (در بحث جداگانهای به آن خواهیم پرداخت) و
وقف و وصل آیات و صوت و لحن (آیات را با عربی خواندن) و همهی این موارد به
ترتیل خوانی مربوط میشود ،که درواقع یادگیری این فن به صورت صحیح زیر نظر
استاد مجرب باید انجام گیرد ،از موارد مهم مراحل قبل از شروع حفظ قرآن است و
بدین ترتیب ما راه را برای حفظ کردن آماده کرده و با این آمادگیهای الزم به راحتی
میتوانیم قرآن را حفظ نماییم.
بهترین دوران فراگیری ترتیل سن ده سالگی و باالتر است و چه زیباست اگر به
کودکان و نوجوانانی که در کالسهای قرآن و یا مکتبخانهها جهت یادگیری قرآن
شرکت مینمایند ،از همان اوایل در اثنای روخوانی قرآن ،قواعد ابتدایی تجوید همراه
با صوت و لحن با لهجهی عربی به آنان آموخته شود .گرچه دقت بیشتری باید صرف
کودکان نمود ولی بعدها به راحتی میتوانند کل قرآن را زیبا و به صورت ترتیل تالوت
نمایند.

درس قرآن
اگر درس ما درس قرآن بود
بود نور ما در جهان نور دین
مباش ای جوان مسلمان غمین
ز خواب گران خیز و دشمن ببین
همه در کمین تا که قرآن برند
سپهر بلند طاق ایمان ماست
هر آنکه ز قرآن ندارد اثر
اال ای کالم عزیز خدا
تو بیعیب و نقصی و بیاشتباه
تویی نسخه پاک یزدان پاک
درود فراوان ما بر تو باد

دل ما پر از نور ایمان بود
بود افتخار ما از کتاب مبین
به دل جایگزین کن تو توحید دین
یهود و نصارا همه در کمین
ز ما قوت دین و ایمان برند
همه سربلندی ز قرآن ماست
نهان وجودش ندارد ثمر
تویی کیمیا و تویی رهنما
تویی رحمت حق ،تویی سرپناه
به اوج فلک میرسانی ز خاک
همه جان عالم فدای تو باد

شرایط عمومی مؤثر در موفقیت حفظ قرآن

 -1نوع قرآن انتخابی
برای حفظ بهتر است از یک قرآن معین و مشخص استفاده شود و تا آخر عوض
نگردد؛ هم رنگ خط و هم رنگ صفحهی قرآن انتخابی برای همیشه باید ثابت باشد؛
زیرا عامل مؤثری در سهولت و افزایش سرعت حفظ است .در این رابطه بهترین قرآن
جهت حفظ کردن که از شرایط بهتری نسبت به مصحفهای دیگر برخوردار است،
مصحف با خط عثمان طه ،خطاط برجستهی مصری پیشنهاد میشود که دارای 604
صفحه و هر صفحه دارای  15خط و انتهای هر صفحه با آخر آیات ختم میشود؛
اینگونه نیست که نصف آیه در یک صفحه و نصف دیگر در صفحهی بعد باشد؛ به
همین دلیل قرآن صفحه تمام نیز به آن میگویند .جالبتر از همه اینکه هر جزئی
 20صفحه دارد (مگر جزء اول و جزء آخر) لذا تشخیص وسط جزء و ربع جزء و
تقسیمبندیها به راحتی امکانپذیر است.
خصوصیت دیگر آن اینکه کار را برای حافظانی که در ماه مبارک رمضان در نماز
تراویح قرآن را ختم مینمایند بسیار آسان نموده است و کمتر اتفاق میافتد که دنبالهی
آیات در رکعات بعدی فراموش گردد.
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ً
ظاهرا در اکثر مراکز تحفیظ قرآن کریم از این نوع رسم الخط استفاده میشود که
مورد تأیید اساتید محترم حفظ قرآن است .در بعضی مناطق نیز از رسمالخطهای
دیگری استفاده میشود و در آن مصاحف قرآن را به رکوع -رکوع تقسیمبندی نموده که
مقصودشان بیان اماکن مناسب وقف ،و رکوع کردن در نماز است و با عالمت uبدان
اشاره میکنند.
به هر حال توصیه شده است که از یک نوع رسمالخط و چاپ قرآن استفاده گردد
و اندازهی آن نیز متوسط باشد و ترجمه نیز نداشته باشد؛ برای اینکه اگر بزرگ باشد
در موقع حفظ ممکن است مفید باشد اما در موقع ارایه دادن به مشکالتی برخورد
میکنیم ،زیرا در هنگام ارایه دادن باید صفحهی طویلی در ذهن مجسم شود که خالی
از نقص نیست و از طرفی کوچک هم نباشد ،زیرا فواصل خطوط به هم نزدیک است و
در موقع تمرین ،برای اعصاب و چشم ضرر دارد ،همچنین در موقع ارایه دادن ،خطوط
فشرده و نزدیک به هم ،با هم اشتباه میشود؛ البته اندازهی کوچک آن در زمانهای
گوناگون در خارج از کالس (اگر جیبی باشد بهتر است) میتواند برای رفع اشکال
قابل استفاده باشد.
اما اینکه قرآن ،بدون ترجمه باشد ،به این دلیل که ممکن است در هنگام حفظ به
معانی توجه شود و به امر حفظ خلل وارد گردد .ناگفته نماند اگر کسی میخواهد
همراه حفظ ،ترجمه آیات را نیز یاد بگیرد امر بسیار شایسته و درخور توجه است.
ن کار میتواند به
مسلم است که این کار در امر پیشبرد حفظ مؤثر است و برای ای 
صورت جداگانه از کتب ترجمه و تفسیر استفاده نماید.

 -2برنامهریزی دقیق و منظم

ً
بیتردید باید بگوییم که یک برنامهی دقیق و بعضا اجرای منظم و مداوم این برنامه،
از شرایط مهم موفقیت در امر حفظ به شمار میآید .همانطوری که میدانید برای
انجام هر امری و رسیدن به هر هدفی ،نظم و انضباط بسیار مؤثر است .حفظ قرآن
نیز از این قاعده مستثنی نیست و مستلزم یک برنامهی مرتب و حسابشدهای است.

 -3تمرکز حواس
یکی دیگر از شرایط مؤثر در امر حفظ قرآن و یا هر متن دیگر تمرکز حواس است،
یعنی اینکه انسان توجه و دقت خود را روی یک موضوع معطوف داشته و نگذارد که
این دقت و توجه او به سوی موضوعات و یا راههای دیگر منحرف شود .البته این بدان
ً
معنی نیست که حتما باید در جایی خلوت و تنهایی در یک گوشه که هیچ احدی
حضور نداشته باشد کار انجام گیرد تا ذهن متمرکز شود.
ذهن آدمی توان دارد که در محیطهایی با صداهای موزون فارغ از آنچه در پیرامونش
میگذرد به سهولت و راحتی ،مشغول ثبت و ضبط معلومات و محفوظات گردد و این
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بنابراین حافظ قرآن اعم از کسانی که در کالسهای حفظ حضور به هم میرسانند
و نیز آنهایی که انفرادی مبادرت به امر حفظ قرآن مینمایند ،باید با اهل نظر در
این امر مشورت نموده و یک برنامه دقیق ،مطابق با اوقاتی که میخواهند به این امر
اختصاص دهند ،تهیه نموده و خود را ملزم به اجرای آن نمایند .خوب است برنامهای
تهیه گردد که حداقل آن معین بوده و حداکثر نداشته باشد؛ چون در بعضی از روزهای
ً
تعطیل فرصت بیشتری برای اختصاص به این کار است .مثال فردی روزانه  5ساعت
را به حفظ قرآن اختصاص میدهد (البته در مراکز حفظ قرآن که شبانهروزی است،
تمام وقت صرف برنامهی حفظ میشود) برنامهریزی مینماید که ساعت اول را به
ً
حفظ مثال یک صفحه بپردازد و ساعات باقیمانده محفوظات قبلیاش را تکرار نماید.
و باید بر همین اساس هر روز در همان ساعت معین حفظ نماید ،حاال اگر در
بعضی از روزها نتوانست آن یک صفحهای را که در نظر گرفته در ساعت تعیینشده
ً
تماما از حفظ نماید ،به هر تعداد از آیاتی که حفظ نموده بسنده کند و اوقات دیگر را
اشغال ننماید که برنامهاش مختل گردد.
عدم رعایت نظم و انضباط ،اغتشاش و کندکاری ذهنی به وجود میآورد و درنتیجه
باعث دلسردی میگردد.
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مستلزم آن است که نگذاریم پرندهی خیالمان از موضوع اصلی پر بگیرد و سلسلهی
افکارمان از این شاخه به آن شاخه بپرد .در چنین وضعیتی حتی اگر در جایی خلوت
و تنها و بدون سر و صدا باشیم ،اگر سست اراده بوده و تشویش فکری داشته باشیم،
ذهن ما فرار کرده و نمیتوانیم آن را متمرکز نماییم.
با این تفاصیل اگر انسان هر وقت احساس میکند که نمیتواند تمرکز حواس داشته
باشد ،بهتر آن است که حفظ ننماید و به وقتی دیگر موکول کند تا اینکه بازده بهتری
از محفوظات خود به دست آورد.

 -4زمان مناسب
52

بهترین زمان برای یادگیری و حفظ زمانی است که انسان در آن وقت آمادگی کافی و
الزم را دارا باشد .بهتر است در هر زمانی که انسان احساس کرد آمادگی ذهنی و فکری
بیشتری دارد ،همان زمان را به طور منظم و دایمی برای حفظ انتخاب نماید.
با توجه به مطلب فوق درمییابیم که بهترین زمان ،اختصاص به ساعاتی از روز
ندارد ،بلکه معیار اصلی مقتضای طبیعت افراد است .البته در کالسهای حفظ قرآن،
اساتید با عنایت به تجربه و تخصص خود  ،زمان ثابتی را برای شاگردان مشخص
مینمایند و در این زمینه آنان را راهنمایی میکنند .ولی به طور کلی ،اوقاتی که انسان
از آرامش ذهنی بیشتری برخوردار است ،عبارت است از :اول صبح و اول شب.
اگر در مراکز حفظ قرآن برای همهی افراد یک زمان معین جهت حفظ درنظر گرفته
میشود ،دلیل آن به وجودآوردن هماهنگی و نظم است و قرآنپژوهان میتوانند
خودشان را با این زمان تعیین شده سازگار نمایند اما برای افرادی که میخواهند بدون
شرکت در کالسها ،قرآن را حفظ نمایند ،زمان حفظ برای آنها تحمیلی نیست.
خودشان باید مناسب با حال و وقت خود زمان را مشخص نمایند.
بنابراین هر وقتی که زمان مناسب برای روحیات و موقعیت ذهنی فرد باشد ،آن را
به امر حفظ اختصاص داده و به همین منوال در روزهای آتی نیز سعی شود این زمان
تعیین شده به صورت ثابت محفوظ نگهداشته شود.

جاییکه برای حفظ درنظر گرفته میشود نیز دارای اهمیت است حاال چه یک کالس
عمومی باشد و یا اینکه فرد به تنهایی مبادرت به امر حفظ نماید .باید سعی شود
مکانی انتخاب گردد که اشیای مختلف با نقش و نگارهای متفاوت در دید انسان
نباشد ،زیرا ممکن است هرکدام اشتغاالتی را در ذهن ایجاد کند .حتیاالمکان باید
سعی شود که جایی ثابت درنظر گرفته شود ،زیرا تغییر مکان از تمرکز حواس میکاهد.
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 -5مکان مناسب

 -6غذای مناسب
غذای مناسب و متوسط خوردن در حفظ نقش مؤثری دارد .پرخوری خود باعث از
کارافتادن ذهن میشود.
همچنانکه کمخوری زیاد نیز آمادگی ذهنی را کاهش میدهد ،زیرا جسم و روح با
یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و عدم تناول غذای مناسب روح و ذهن را به دنبال جسم
دچار اختالل مینماید.

 -7شروع حفظ
شروح حفظ بهتر است از اول جزء سیام باشد .دلیل این توصیه آن است که سورهی
بقره بسیار طوالنی است و انسان هرقدر که تمرین و تکرار میکند به اتمام نمیرسد و
لذا ممکن است حافظ را ملول و خسته و دلسرد کند .اما در جزء سیام سورهها کوتاه
است و حفظ آنها سریع و آسان است و باعث تشویق و دلگرمی میشود.

 -8مستمع محفوظات

1

وجود شنونده و هم مباحثه در دوران حفظ ،مختص افرادی است که قصد دارند بدون
شرکت در کالسهای حفظ و یا جلسات قرآنی به تنهایی ،قرآن را از حفظ نمایند.
 .1وجود شنوندهای جهت گوش دادن به مطالب حفظ شده.
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ً
معموال اقدام به حفظ قرآن به تنهایی و بدون همراهی حداقل یک نفر همراه مصمم
و جدی و اهل فن مشکل بوده و در این صورت پایبندی محکمی برای ادامهی کار
وجود نخواهد داشت .همچنین امکان دارد برخی از کلمات به صورت اشتباه و غلط
به حافظه سپرده شوند که اگر در همین اوایل اصالح نگردد در آینده باعث مشکالت
زیادی خواهد شد .بنابراین توصیه میشود حافظ قرآن در هر مرحله از حفظ که هست
آنچه را که حفظ کرده برای فرد دیگری که حداقل در روانخوانی قرآن مسلط باشد
ارائه دهد تا او گوش کند و غلطهای او را تصحیح نماید .این روش باعث تسلط
حافظه میشود.

 -9شرکت در کالسهای حفظ
حضور در جلسات مخصوص حفظ قرآن نیز در موفقیت حفظ و بهتر حفظ کردن
مؤثر است .افرادی که نمیتوانند به طور شبانهروزی در کالسهای حفظ قرآن در
مراکزی که بدین منظور درنظر گرفته شده است ،شرکت نمایند باید طوری برنامهریزی
کنند که ساعاتی از روز یا حداکثر در طول هفته چند جلسه را به منظور شرکت در
کالسهای حفظ در نظر داشته باشند ،زیرا ارایهی حفظ به استاد کالس و استفاده از
تجربیات و ارشادات استاد برای سرعت بخشیدن به امر حفظ و آسانیکاری بسیار
مناسب و پرفایده است.

 -10درک معانی و مفاهیم قرآن
توجه به مفاهیم و معانی قرآن در امر تسریع و تسهیل حفظ قرآن بسیار مؤثر است.
بدون شک حفظ قرآن با توجه به معانی و مفاهیم خیلی مؤثر است از اینکه ما تنها
طوطیوار ،الفاظ قرآنی را از بر نماییم .حتی در هنگام تالوت و ارایه دادن ،اگر نص
آیه یا چند کلمه از آیه به ذهن نیامد میتوانیم با توجه به معانی کلی آیه ،دنبالهی آیه را
به ذهن آوریم.

عطر قرآن
عطر قرآن عطر ایمان میرسد
روشنی
حریم
مرزبانان
عاشقان آمد بهاری گلافشان
عطر سبز نوبهار عاشقیست
مژدههای آسمانی میرسد
با بهار تازه همآوا شوید
پا به پای لحظههای سبز عشق
باغ باورهای ما گل میکند
دیده دل را دل بیتاب را
بارش سبز بهار رحمت است
با زالل عطر رنگین دعا
سفره سبز سخاوت گسترید
آینه در آینه نور خداست
هرچه غیر از آیههای عشق او

ای مسلمانان مسلمانی
حرمت دین را نگهبانی
باغ دلها را گلافشانی
کوچه دل را چراغانی
گوش بر آوای سبحانی
لحظهها را سبز و روحانی
جان ز شوق وصل نورانی
دوستان ،یاران غزلخوانی
روشن از آیات قرآنی
دیده را از شوق بارانی
چاره درد و پریشانی
بر بساط عشق میهمانی
آینهگردانی
عاشقان
پیش پای یار قربانی

کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید
کنید

روشهای مختلف حفظ قرآن
برای حفظ قرآن در طول تاریخ از صدر اسالم تاکنون روشهای گوناگون و فراوانی
وجود داشته است.
هرکسی برای خود و یا هر گروهی برای خودشان به مقتضای موقعیت و فرصت و
یا طبیعت ذاتی و درونی شیوهها و روشهایی برای حفظ داشتهاند .اشخاص مختلف
ً
برای حفظ ،اندیشه و روش خاصی دارند و اینگونه نیست که حتما افراد را به روشی
خاص رهنمون ساخت .روش حفظ قرآن مبتنی بر تکرار است و همین تکرارکردن
نقطهی مشترک بین همهی روشهای مختلف حفظ میباشد.
شخصی که میخواهد حافظ قرآن شود ،باید آنقدر آیات را تکرار کند تا حفظ شود
و آنگاه که حفظ شد ،به قدری تکرار کند که آیات از ذهنش نرود .یعنی هر آیهی قرآن
ً
را چند بار تکرار کند تا کامال حفظ شده و به راحتی بتواند آن آیه را از حفظ بخواند.
سپس آیات بعدی را نیز همینطور حفظ کند و با حفظ هر آیه ،آن را با آیات دیگر از
ً
حفظ تکرار نماید تا آیات کامال به هم مرتبط باشند تا اینکه به خاطر تکرار زیاد ،هرگاه
آیهای را شروع کند که از حفظ بخواند ،آیات بعد از آن بالفاصله به ذهنش بیاید .این
را میگویند حفظ قرآن ،حاال به هر شیوه و روشی که حفظ شده است.
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در طول سالهایی که بنده (مؤلف) مدرس حفظ قرآن بودهام به تجربه ثابت شده
است ،روشی را که ما آن را برای همه بیان کردیم ،مورد استفادهی بعضیها قرارنگرفته
و روش حفظ آن افراد با دیگران فرق داشته است ،ولی در خود کالسها حتیاالمکان
سعی شده است که حافظان قرآن از یک شیوهی واحد و هماهنگ تبعیت نمایند ،تا
نظم و قانونی واحد در کالسها حاکم باشد و بدینگونه بازدهی بهتری داشته باشیم.
وجود دو روش عمده برای حفظ
در حفظ و یادسپاری هر متنی ،اعم از آیات قرآنی و یا هر مطلب دیگری ،دو روش
عمده را میتوان نام برد:
 -1روش کلی  -2روش جزء به جزء.
آیا برای حفظ آیات بهتر است هر آیه را مجزا حفظ نموده و به آیات دیگر بپردازیم یا
یک صفحه از قرآن و یا یک سورهی کامل را بارها تکرار کرده تا حفظ شویم؟
ً
در روش کلی ،ارتباط بین جمالت به راحتی برقرار میشود؛ زیرا فرد مثال یک صفحه
را از ابتدا تا انتها بارها تکرار میکند تا حفظ شود .لذا تمام جمالت به صورت پیوسته
در ذهن او نقش میبندد .اما در این روش وقت و انرژی بیشتری باید صرف کرد .از
آنجایی که یکی از مالکهای انتخاب روش حفظ بهتر ،شیوهای است که بتواند با
صرفهجویی در وقت و انرژی فکری ،بازدهی بهتری داشته باشد ،روش جزء به جزء
(قسمت به قسمت) نسبت به روش کلی وقت و انرژی کمتری را میطلبد ،چرا که فرد
در روش جزء به جزء هر قستم از آیه را با اندکی تکرار حفظ نموده و سپس به سراغ
قسمت بعدی میرود و پس از حفظ این قسمت با چند بار تکرار کردن ،دو قسمت
به راحتی با هم وصل شده و به همین صورت همهی آیات یک صفحه را به همدیگر
مرتبط میسازند.

بهترین روش و برنامهی پیشنهادی برای حفظ قرآن
خوانندهی گرامی ،در اینجا نیز باید متذکر شویم که هرکس به مقتضای طبیعت
خویش میتواند روشی را برای حفظ قرآن درنظر بگیرد .افرادی هستند که پروردگار
ّمنان حافظهی بسیار قویای را به آنان مرحمت فرموده است ،که در مدت بسیار
کوتاهی میتوانند به نحو احسن کل قرآن را از بر نمایند و به صورت یک قرآن متحرک
جامعهی اسالمی را ّ
منور سازند و افرادی نیز هستند که استعداد کمتری در حفظ
مطالب دارند  ،اما با عالقه و پشتکاری وافر توانستهاند باالخره پس از مدتی طوالنی
ً
آیههای نورانی کالم وحی را در سینه و حافظهی خود به ودیعه بسپارند .مطمئنا هرکسی
ّ
در این راه مشقت بیشتری را متحمل شود پاداش بیشتری دریافت خواهد نمود.
و در این مورد به یکی از فرمایشات صاحب این معجزهی عظیم حضرت محمد
مصطفی استناد مینماییم که فرمود:
ٌّ َ
ّ َْ َ ُ ُْ َ َ َََ ْ َ ُ َ ُ َ َ
ْ
ُ
1
لیه شاق له أجر ِان»
ع
فیه و هو ِ
«الذی یقرأ القران و یتتعتع ِ
«آنکه قرآن میخواند و در خواندن آن تکلیف بر او وارد شده و بر او سخت
است برای او دو اجر است».

 .1ریاضالصالحین ،امام نووی ،باب فضیلت خواندن قرآن.
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بنابراین بعضی با یک بار تالوت کردن یک آیهای را حفظ میکنند و برخی نیز باید
چندین بار تکرار نمایند تا آیات را به حافظهی خود بسپارند و برای این کار به روشهای
مختلفی متوسل میشوند و از این میان تنها جاودانه کردن محفوظات است که مهم
است و باید برای این کار اهتمام ورزید.
در هر صورت بهترین روش و شیوهی حفظ قرآن روشی است که نگذارد به سادگی
قرآن فراموش شود و با صرف وقت کم و گرفتاری فکری کمتر ،نتیجهی مطلوب و
ارزندهای به دست آید.
مؤلف حقیر در طول چند سال تدریس حفظ قرآن سعی کرده است در کالسهایی
که به تدریس حفظ قرآن مشغول بوده است ،همواره از برنامههای درسی متفاوتی
استفاده کند تا هر برنامهای که روش موفقتری دارد برای قرآن آموزان انتخاب نماید.
حتی روشی را که خود حفظ کرده مطلوب ندانسته و سعی نموده است با مشورت و
نظرخواهی از اساتید مختلف و حافظان محترم ،روش اصولیتری را به اجرا درآورد.
ً
روشی را که در ذیل مفصال آن را شرح خواهد داد ،اندک تجربهای است که در مدت
تدریس برای خود اندوخته و آن را برنامهی موفقتری پنداشته و این روش را گرچه
خالی از کمبود نیست ،هم برای افرادی که به صورت دسته جمعی و تمام وقت
(شبانهروزی) و نیز برای کسانی که به صورت انفرادی و یا پارهوقت مبادرت به حفظ
قرآن نمودهاند ،پیشنهاد میکند.
این روش دارای مراحل حفظ ،سبقی و مرور آیات گذشته است که هر مرحله را در
بخشهای بعدی به طور مفصل شرح خواهیم داد.

الف -مرحلهی حفظ
 -1برای شروع حفظ همانطور که در فصل هفتم (عوامل مؤثر در موفقیت حفظ
قرآن) بیان کردیم ،از جزء سیام قرآن شروع نمایید .بعد از آن به دلخواه میتوانید یا از
اول قرآن شروع کرده و یا اینکه از همان آخر به ترتیب اجزاء حفظ نمایید.
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 -2اگر قصد دارید که آیات را به شماره حفظ کنید ،از همین ابتدا تصمیمتان را قطعی
نمایید ،زیرا همراه حفظ هر آیه ،شمارهی آیه را نیز باید در ذهن بسپارید.
 -3در هنگام حفظ آیات هر سوره  ،متوجه باشید آیاتی را که دارید حفظ میکنید
از کدام سوره است و بدین وسیله نام سوره با متن آیات پیوند خورده و همیشه با هم
تداعی میشوند و اگر حفظ و مرور به صورت ترتیبی از اول قرآن شروع شود (البته پس
از حفظ جزء سیام) ترتیب سورهها نیز در ذهن خواهد ماند.
 -4تصور کنید که یک صفحهی قرآن با خط عثمان طه که دارای  15خط میباشد
در جلو شما قرار دارد ،ابتدا این صفحه را چند بار (هرچند که تشخیص میدهید غلط
روخوانی ندارید ولی یک تصویر اجمالی از صفحه در ذهنتان رفته است) با دقت،
همراه تجوید تالوت نمایید.
تبصره :اگر در تجوید ضعیف هستید  ،برای رفع این نقص از نوارهای ترتیل که توسط
استاد خلیل حصری یا استاد منشاوی تالوت شده است استفاده نمایید که کمک
شایانی به یادگیری شما مینماید.
ً
ضمنا از روی نوار میتوانید جاههای وقف و ابتدا را نیز در آیاتی که طوالنی است بر
روی صفحهی قرآن خود مشخص نموده و عالمتگذاری نمایید.
 -5از اول صفحه هر آیه را که کوتاه است چند بار بخوانید تا اینکه مطمئن شوید که
حفظ نمودهاید ،سپس بدون نگاه کردن به قرآن و از حفظ ،آیهی موردنظر را چند بار
تکرار نمایید تا اطمینان کامل حاصل شود.
اما اگر آیه طوالنی است ،آن را به قسمتهای مختلف و هماهنگ که مطابق با
محلهای وقف در آیه باشد تقسیم نمایید .هر قسمت را جداگانه همانند یک آیهی
کوتاه حفظ کرده و با قسمتهای دیگر آیه مرتبط سازید سپس کل قسمتهای یک
آیه را از اول تا آخر آیه به اندازهی کسب اطمینان بدون اینکه به قرآن نگاه کنید ،تکرار
نمایید .هر جایی که احساس نموده اشتباه میخوانید ،تا حد امکان به ذهن خود فشار
آورید اگر نتوانستید کلمهی موردنظر را به ذهن خود آورید ،به قرآن رجوع کرده و آن
را به ذهن بسپارید.
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تبصره :تا یک آیه را خوب حفظ نکردهاید ،به سراغ آیهی بعدی نروید.
 -6بعد از حفظ آیهی اول ،آیهی دوم را طبق مرحلهی قبلی ،دقیق و با تأنی حفظ
نموده ،آیهی اول و دوم را چند بار از حفظ تکرار نمایید.
 -7در این مرحله به ترتیب مراحل قبل ،تا وسط صفحه هرچند آیه که شد حفظ کرده
ً
و با همان روش برای متصل کردن آیات به یکدیگر ،تکرار دستهجمعی آیات را حتما
انجام دهید.
 -8به وسط صفحه که رسیدید از اول تا وسط صفحه به اندازهی اطمینان کامل تکرار
خود را ادامه دهید.
 -9در مرحلهی بعدی ،نصف دوم صفحه را تا انتهای صفحه ،طبق مراحل قبلی
حفظ کرده و خوب تکرار نمایید سپس از اول صفحه تا انتهای صفحه بدون نگاه کردن
ً
به قرآن تکرار نمایید تا کامال بر حفظ صفحه مسلط شوید.
 -10اکنون شما یک صفحهی  15خطی از قرآن را حفظ هستید و اگر فرصت داشته
و توانایی دارید ،میتوانید به همین صورت یک صفحهی دیگر را نیز حفظ نموده و
هر دو صفحه را با هم تکرار نمایید و برای اطمینان از صحت خود میتوانید از یک
ً
نفر بخواهید که محفوظات شما را گوش داده و احیانا اگر اشتباهی را مرتکب شدید،
تذکر دهد.
ً
توجه :در ابتدای حفظ سعی نمایید به حفظ یک صفحه و نهایتا دو صفحه بسنده
کرده و در حفظ زیاد آیات در یک روز حریص نباشید .به موازات پیشرفت در کار
حفظ به تدریج مطابق با وقت و فرصتی که دارید و با عنایت به کشش ذهنی و استعداد
خودتان میتوانید بر مقدار حفظ خود بیفزایید.

ب -مرحلهی سبقی

1

 -1این مرحله همانطور که از اسمش پیداست ،خواندن سبق است یعنی :مرور و
تکرار محفوظات چند روز قبل که تازه حفظ نمودهاید.
.1سبق در لغت به معنی آن مقداری از کتاب است که همه روزه آموخته شود و اینجا منظور مقداری است
ً
که قبال آموخته شده و باید همه روز تکرار شود.

ج -مرحلهی دوره
بعد از آنکه سه جزء از قرآن را حفظ نمودید ،روزانه برای مرور همهی محفوظات
خود شاید با کمبود وقت مواجه گردید؛ بنابراین از این به بعد که بر محفوظات شما
افزوده میگردد ،برای مرور آیاتی که از حفظ آنها مدتی سپری شده است ،به یک
برنامهی دورهخوانی نیاز دارید.
 -1برای این مرحله باید وقت جداگانهای بگذارید تا حداقل روزانه یک جزء را به طور
صحیح و کامل از حفظ تکرار نمایید ،ترتیب اجزاء را نیز رعایت کرده و محفوظات
خود را به صورت دورهای تکرار نمایید.
 -2در هنگام مرور آیات حتیاالمکان سعی کنید از روی قرآن نخوانید ،زیرا در این
صورت از حافظهی خود نخواستهاید که محفوظاتش را ارایه دهد ،بلکه میبایست
قرآن را ببندید و با کمک گرفتن از حافظهی خود به مرور آیات بپردازید.
 -3دوره کردن جزئی را که تازه حفظ نمودهاید ،در اولویت قرار دهید.
تبصره :تا وقتی که یک جزء را تا آخر حفظ نکردهاید وارد جزء بعدی نشوید ،مگر
اینکه اجزاء قبلی را به صورت کامل با تسلط از حفظ بخوانید.
 -4برای همهی حفاظ قرآن کریم جا افتاده است که نگه داشتن محفوظات از
حفظ اولیه سختتر است؛ بنابراین از همان اوایل دوران حفظ به مرور و تکرار دقیق
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 -2برای کسب اطمینان از تثبیت محفوظات و استقرار آنها در درون حافظه ،توصیه
میشود هر روز بعد از حفظ آیات جدید ،آیاتی را که از سه روز قبل حفظ نموده
ً
دوباره تکرار کنید ،تا بدین صورت یک بازنگری بر محفوظات جدید نموده و عمیقا
در حافظهتان ثبت و ضبط گردد.
تذکر :1به خاطر داشته باشید که این مرحله را همه روزه باید انجام داد.
تذکر  :2در هنگام آماده کردن سبقی اگر احساس کردید محفوظات چند روز قبل را
فراموش کرده یا زیاد با اشکال برخورد مینمایید روز بعد از حفظ آیات جدید پرهیز
نموده و به ترمیم سبقی اهتمام ورزید.
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محفوظات اهمیت بیشتری قائل شوید و اگر در طول روز یا در خالل برنامهی روزانهی
خود ،فراغت بیشتری حاصل نمودید به این مرحله اختصاص دهید.
 -5بعد از هر پنج جزء ،برای اطمینان از صحت محفوظات و تضمین بیشتر ،یک
ّ
دورهی تکمیلی را اجرا نمایید .انجا ِم این برنامه را همچنان تا انتهای حفظ قرآن مدنظر
داشته باشید.
 -6بعد از حفظ کل کالم پاک پروردگار ،شیرینی و حالوت این پیروزی و موفقیت
ً
را به وضوح خواهید چشید و حقیقتا شما خود باید حافظ کل قرآن شوید تا احساسی
را که یک حافظ قرآن دارد درک نمایید و این پیروزی و موفقیت چشمگیر برای شما
خیلی مهم است ،اما محافظت و نگهداری از این پیروزی بسیار مهم و مشکل است.
ً
 -7آدمی معموال بعد از پایان هر کاری در هنگام دریافت پاداش و تسویه حساب،
نفس راحتی کشیده و عملش را تمام شده تلقی میکند .حفظ قرآن نیز عملی است
که تا هنگام تسویه حساب باید تالش کرد و ادامه داد و پاداش دهندهی این عمل،
صاحب اصلی قرآن ،پروردگار سبحان است که در جهان آخرت با حافظ قرآن به
تسویه حساب خواهد پرداخت .لذا حفظ قرآن را باید با تکرار و مرور همیشگی و به
قصد عبادت ،جاودانه ساخت تا مصداق (حجر )99 /باشد.
 -8بعد از حفظ کل قرآن -طبق مراحل فوق -در مرحلهی بعدی خود را موظف
سازید که روزانه به طور مرتب سه جزء از قرآن را مرور نمایید .خاطرنشان میکنیم
که این تکرار باید از حفظ باشد تا قوهی حافظه تقویت شده و پایداری خود را حفظ
نماید .اما گاهی اوقات نگاه کردن از روی قرآن برای تقویت حافظهی دیداری و
هماهنگ کردن ذهن و قوهی بصری خالی از فایده نخواهد بود.
 -9به تجربه ثابت شده است ،آیاتی که در نمازها تالوت میشود ،به دلیل تمرکز قابل
مالحظهای که انسان در نماز دارد ،بیشتر در حافظه مستقر میشوند ،بنابراین توصیه
میکنیم سعی کنید آن مقدار دورهی خود را که باید روزانه تکرار نمایید ،در نمازها
باشد تا بدینوسیله تسلط بیشتری را در ارایهی آیات کسب نمایید.

حفظ آیات مشابه
در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که با قسمتهای دیگر مشابهاند .این تشابه
ً
دو حالت دارد .الف) آیاتی که کامال شبیه هم هستند ،مانند آیهی ﭿﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭾ  1و سورهی انسان آیهی  .29در این حالت مشکل
چندانی احساس نمیشود و به راحتی با درنظر گرفتن اسم سوره میتوان دنبالهی آیات
را به ذهن آورد ،زیرا هر سورهای ریتم و آهنگ مخصوص به خود را دارد .اما آیاتی که
در یک یا دو کلمه اختالف دارند باعث بروز اشکاالتی در روند حفظ میشوند .به
عنوان مثال در آیهی  48سورهی مبارکه بقره آمده است:
ﭿﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﭾ
2

و باز هم در همان سوره آیهی  133آمده است:

ﭿﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﭾ .3
 .1مزمل.19/
 .2بقره.48 /
 .3بقره.123/
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و از این قبیل آیات نسبتا مشابه بسیار وجود دارد .جهت رفع این مسأله و تمایز آیات
مشابه موارد پیشنهادی زیر را میتوان به اجراء گذاشت.
ّ
 -1تکرار و مرور آیات دارای تشابه را بیشتر از آیات دیگر مدنظر قرار دهید که
هیچگونه شکی در آیه برایتان باقی نمانده و بتوانید به دلیل ممارست زیاد ،با اطمینان
ّ
کامل آیهی مدنظر را تالوت کرده به طوریکه با سایر آیات شبیه به آن اشتباه نشود که
البته این روش فشار بیشتری به حافظه وارد میآورد.
 -2رمزگذاری و کدبندی نیز در تشخیص آیات مشابه مؤثر است .هر شخصی
براساس سلیقهی خودش میتواند برای تشخیص آیات مشابه آنها را کدبندی کرده
و برای هر آیه ،با توجه به آیات قبل و بعد آن رموزی را قرار دهد که برای خود شخص
ً
قابل فهم باشد ،هرچند که این رموز ممکن است بیمعنی باشد .مثال :در سورهی
مبارکهی هود در آخر آیهی  111آمده است:
1
ﭿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭾ
و باز در همین صفحه در آخر آیهی بعدی ﭿﮓﮔﮕﭾ 2آمده است که
گاهی اوقات حافظ به شک افتاده و امکان جابجایی به وجود میآید.
اگر به ترتیب حرف اول هر کلمه را جدا کنیم به ترتیب لغات «یخ» و «تب» به
دست میآید که در عین طنزبودن با کمی دقتکردن باعث عدم اشتباه میشود .چون
ابتدا کلمهی «یخ» آمده است ،پس ابتدا آیهی «بما یعملون خبیر» است و سپس
کلمهی تب آمده است ،بنابراین «بما تعملون بصیر» در آیهی بعدی باید تالوت شود و
همچنین بسیاری از این قراردادها و رمزگذاریها که افراد خوش ذوق میتوانند جهت
مرتفع ساختن شک و تردید در تالوت آیات مشابه ،این رموز قراردادی را برای خود
تعیین نمایند.
 -3شیوهی بعدی روش نوشتن و یادداشت کردن آیات مشابه است .بدین صورت که
حافظ قرآن آیاتی را که تشابه دارند جداگانه در یک دفترچه یادداشت نماید.
 .1هود.111/
 .2هود.112 /
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این دسته از آیات توجه بیشتری را میطلبد ،لذا شما میتوانید با استفاده از کتاب
«معجمالمفهرس» که غالب آیات مشابه را تحت یک لغت مشترک میان آنها
گردآوری نموده ،اینگونه آیات را یافته و با هم مقایسه کنید ،سپس مسائل مشترک آنان
را که در آرایهی حفظ بهتر کمک مؤثری میباشند ،بیابید.
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بانگ قرآن
خوشا بانگ قرآن و آهنگ قرآن
سراسر همه حکم پروردگار
همه حکم او را پذیرندهایم
جهان را نماید بهشت برین
دلش روشن از نور ایمان بود
چو قرآن نباشد تن من مباد

که جان و روان را کند شادمان
از او زنده راه و ره روزگار
خدا را ز جان و دل بندهایم
کالم خداوند جان آفرین
هر آنکس که حامی قرآن بود
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

نگهداری محفوظات
نگهداری و محافظت از آیات حفظ شده اصلیترین کار یک حافظ قرآن است.
تکرار منظم و دقیق ،مداومت در تکرار محفوظات باید اولین و اساسیترین کار در
برنامهی حفظ باشد وگرنه حفظ تنها بدون تکرار و مراجعه چه در مورد قرآن و یا هر
مطلب دیگری کاری بدون ثبات است .ثبت و ضبط در حافظه احتیاج به تکرار و
تمرین و ممارست دارد ،آن هم برنامهریزی شده و دقیق که همراه با صبر و استعانت از
بارگاه باریتعالی باشد .که اگر در این کار کاهلی پیش آید نتیجهی مطلوب را به دست
نخواهیم آورد ،علیالخصوص حفظ قرآن که در روایات اسالمی بر مواظبت آن تأکید
فراوانی شده است.
صاحب این معجزهی عظیم که درود خدا و سالمش بر او باید یک مثال ظریفی در
َ
ََ
«مثل حافظ قرآن َمثل شتر زانوبند زدهای است که
این رابطه بیان نموده و میفرماید:
1
اگر صاحبش بر او اهتمام کند او را نگه میدارد و اگر رهایش کند میرود» و در جایی
دیگر که ابوموسیروایت کرده:
رسول الله فرمود:
َ َ ُ ََ
َ َ ّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ٌ َ َ ُّ ً
َ
االبل فی
ُ ُ«تعاهدوا هذا القرآن فو الذی نفس محم ٍد ِبی ِده لهو أشد تفلتا ِمن ِِ
2
عق ِلها»
 .1ریاض الصالحین ،امام نووی ،باب امر بر محافظت بر قرآن ،ص .615
 .2همان منبع.
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«مواظبت کنید بر این قرآن پس سوگند به ذاتی که جان محمد در دست
اوست ،قرآن زودتر میگریزد (از اذهان) تا شتر در زانوبند آن».
بنابراین تکرار و ممارست همانند غذا خوردن اهمیت دارد که اگر شخصی اعتصاب
ً
کرده و چیزی نخورد به مرور زمان الغر و نحیف شده و نهایتا هالک میشود.
عالوه بر اینها از همان اوایل شروع حفظ باید با تأمل و دقت و بدون عجله حفظ
کرد .این طرز فکر که اول سریع حفظ کرده و سپس در مرحلهی روخوانی و تکرار،
اشتباهات را برطرف کنیم ،برنامهی اشتباه و مشکلساز است .زود حفظ کردن هنر
نیست بلکه دقیق و بدون اشتباه مهم است اگرچه مدت زمان بیشتری به طول بیانجامد.
لذا باید متذکر شویم که اگر هدف حفظ کردن قرآن باشد این عمل در یک ماه یا یک
سال صورت نمیگیرد حال هرچند به صورت ضعیف انجام شود و آن را رها کرده و
بعد بگوییم که قرآن را حفظ کردهایم ،بلکه قرآن کریم را حفظ کرده و در سینههایمان
به ودیعه بسپاریم تا در تمام عمر و در فراز و نشیب زندگی با عمل به دستورات آن فیض
برده ،بهرهمند گردیم .اگر قرار است آیات کالم وحی در حافظهی ما برای ابد بماند و
از فضایل انبوه معنوی حفظ آن برخوردار گردیم به یک حفظ عمیق ،مستحکم و طبق
اصول و اسلوب صحیح نیازمندیم و این ممکن نیست مگر با صبر و استقامت و دقت
بسیار زیاد در حفظ قرآن .خدای متعال در سورهی مبارکهی نجم آنچه را که نصیب
انسان میشود حاصل تالش خود انسان معرفی نموده و میفرماید:
ﭿﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
1
ﰑﰒﰓﰔﰕﰖ ﭾ
«برای انسان چیزی جز تالش او نیست و کوشش و همت او به زودی دیده
خواهد شد سپس هرچه تمامتر وی را پاداش دهند و پایان به سوی پروردگار
توست».
 .1نجم.39 -42 /
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بنابراین باید دقت داشته باشیم برای اینکه بتوانیم محفوظاتمان را برای همیشه
ّ
نگهداری نماییم در مرحلهی اول ،صحیح و درست حفظ کردن مدنظرمان باشد که
احتیاج به صبر و حوصله دارد و برای اضافه کردن محفوظات تازه نباید عجله کرد؛ زیرا
تثبیت و محکم کردن محفوظات قبلی به زمان احتیاج دارد .اضافه کردن آیات جدید
به محفوظات گذشته ،بدون برنامه و نظم خاص خود ثبات آنها را مختل میکند.
افزودن آیات جدید برای حافظ لذت خاصی دارد و حفاظ به حفظ بیشتر عالقهی
ً
فراوانی از خود نشان میدهند .مثال اگر امروز دو صفحه حفظ کرد دوست دارد فردا
دو صفحه و نیم حفظ نماید ،این عالقه و همت قابل تحسین است اما باید به صورت
کالسیک و به تدریج مقدار حفظ خود را باال برد.
مرحلهی بعدی در نگهداری محفوظات استمرار و نظم در تکرار و مرور محفوظات
گذشته است .فردی که باالی پنج جزء قرآن حفظ کرده است ،باید خود را ملزم نماید
که هر روز طبق برنامهی منظم مقدار معینی از قرآن (محفوظات قبلی) که بهتر است
دو جزء باشد ،تمرین و یادسپاری نماید و این برنامه را هر روز باید به ترتیب اجزایی که
حفظ نموده انجام دهد .حتی اگر بعضی مواقع فرصت حفظ درس جدید پیدا نکرد،
مرور و تکرار نباید به تعویق بیافتد .تا اینکه حفظ کامل را به اتمام رساند که بعد از آن
برای مرور و تکرار روزانهای خود باید برنامهریزی کرده و مقدار اجزایی را که باید تکرار
نماید تعیین کند و میبایست تا زمانیکه خوب تسلط پیدا نکرده از مشغولیتهای
روزانهی خود کاسته و صرف تکرار و ممارست قرآن نماید تا در این فیض الهی که
نصیب او شده است ،کوتاهی ننموده و یا خدای نکرده به فراموشی نسپارد.
در صدر اسالم صحابهی پیامبر خدا rبا اینکه تسلط کامل در حفظ قرآن داشتند از
آنجا که با قرآن انس گرفته و خواندن قرآن جزء ضروریات روزمرهی آنان شده بود،
باز هم میبینیم که همیشه در نگهداری و تکرار و مرور آیات قرآن ممارست نموده و
اهتمام فراوان میورزیدند و حداکثر هفتهای یک بار قرآن را ختم مینمودند.
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در عهد رسول الله قرآن به ترتیب زیر به هفت بخش تقسیم شد:
بخش نخست :بقره و آل عمران و نساء.
بخش دوم :از مائده تا توبه.
َ
بخش سوم :از یونس تا نحل.
بخش چهارم :از اسراء تا فرقان.
بخش پنجم :از شعراء تا یس.
بخش ششم :از صآفات تا حجرات.
و بخش هفتم :از ق تا آخر.
مسلم است که اگر حافظ قرآن روزانه یک بخش را تکرار نماید و هفتهای یکبار قرآن
را از اول تا آخر ختم نماید و در نمازهای تهجد و سنتها و نوافل ،در صبح و شام
زبانش را با تالوت آیات تر نگهدارد و در محافت از امانت الهی اهتمام ورزد هیچگاه
فراموش نکرده و دچار مشکل نخواهد شد.
1

 .1به نقل از کتاب تجوید آسان ،ص .941

روش تدریس حفظ قرآن
روش تدریس حفظ قرآن نیز همانند شیوهی حفظ در مراکز مختلف تحفیظ قرآن،
گونهها و روشهای مختلفی دارد و اساتید محترم براساس ذوق و سلیقه و تجربیات
خود ،روشهای متفاوتی را به کار میبرند .اما آنچه که نقطهی عطف و وجه مشترک
در تدریس حفظ قرآن به حساب میآید ،دادن برنامهی درسی ،راهنمایی قرآنپژوهان
برای بهتر حفظ کردن و برطرف کردن اشکاالت و اشتباهات ایشان است.
مثمر
در اینجا به چند نکته از مواردی که رعایت آنها در پیشبرد اهداف کالسداری ِ
ثمر بوده و درواقع کلیدهای پیشرفت در امر تدریس حفظ قرآن محسوب میشود
ً
مختصرا اشاره مینماییم.
 -1تهیه و تنظیم یک دفتر حضور و غیاب و یا به عبارتی دفتر کالسی برای حضور و
غیاب شاگردان و همچنین ثبت و ضبط فعالیتهای روزانهی آنها ،به این صورت هم
به کالس یک جنبهی رسمی بخشیده و هم اینکه چگونگی پیشرفت قرآنپژوهان را به
مرور زمان میتوان بررسی نمود.
 -2استاد کالس باید با استفاده از تجربیات خود و همچنین با درنظرگرفتن وضعیت
روحی و توانایی ذهنی متعلمین یک برنامهی درسی که شامل ساعات حفظ و زمان
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تحویل درس و همچنین ساعاتی که باید به تکرار و مرور محفوظات قبلی پرداخت
را تدوین نموده ،از قرآنپژوهان بخواهد که به صورت منظم و طبق برنامهی داده شده
عمل نمایند.
ً
 -3استاد یا مربی طبق برنامهای که قبال مشخص و تدوین نموده است ،در آن ساعتی
که باید شاگردان محفوظات جدید خود را تحویل نمایند ،در کالس حضور یافته و
حتیاالمکان سعی کند در ساعات مقرر درس و سبقی را تحویل گرفته و برای رفع
اشکاالت ،نکات الزم و سایر مطالبی را که نیاز است یادآوری نموده و کیفیت درس و
سبق خوانده شده را در دفتر کالسی ثبت نماید.
 -4برنامهی دورخوانی و تکرار محفوظات قبلی بهتر است که توسط خود شاگردان
تحویل گرفته شود .بدین صورت که به تشخیص مربی افراد دوبه دو (آنهایی که مقدار
حفظشان به هم نزدیک است) دورهای را که تعیین شده است هرکدام به نوبت تحویل
دیگری نموده و کیفیت دورهی خود را (خوب ،متوسط و ضعیف) به اطالع استاد
رسانده تا در دفتر ثبت شود.
 -5در کالس حفظ افراد مختلف با استعدادهایی متفاوت حضور دارند .روشن
است که همهی اعضاء کالس در یک سطح ذهنی نبوده و قدرت حافظهها مختلف
است .لذا با توجه به این مسأله ،این وظیفهی استاد است که استعدادها را تشخیص
داده و از هرکدام به اندازهی توانش انتظار پیشرفت داشته باشد و بهتر است که در مقدار
حفظ محدودیتی ایجاد نگردد تا بدینوسیله آنهایی که توانایی بیشتری دارند بتوانند از
استعداد و توانایی خود استفاده نمایند.
 -6ممکن است احساس شود شخصی از اعضای کالس کمکاری کرده و با وجود
مستعد بودن ،عالقهای به حفظ کردن نشان ندهد و یا به نحو احسن از تواناییهای
خود استفاده نبرد .این وظیفهی استاد است که از او دلجویی کرده و علت کمکاریاش
را بیابد و به او در حل مشکلش یاری رساند.
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 -7فراموش نشود که گهگاهی در میان نوجوانان و جوانان مستعد نوابغی وجود دارند
که خودشان ،از استعداد سرشار خود بیخبر بوده و اهمیتی به این مسأله نمیدهند.
لذا باید چنین افرادی را گلچین کرده و با یک برنامهی ویژه در شکوفاکردن استعدادشان
آنها را کمک و راهنمایی نماییم.
 -8عالقهمند نمودن مضاعف برای حفظ و ایجاد انگیزهی صحیح و دادن راهکارهای
ترقی و پیشرفت بر عهدهی استاد است .بیان فضایل حفظ و هرچند وقت یکبار،
توصیه و صحبت کردن برای همهی حفاظ و تشویق و ترغیب هرچند به صورت لفظی
در همهی افراد مؤثر خواهد بود.
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فواید شرکت در کالسهای حفظ
برای حفظ قرآن کریم حضور در کالسهایی که به همین منظور دایر شده است از
اهمیت ویژهای برخوردار است .البته این بدان معنی نیست که نمیتوان به تنهایی
و بدون شرکت در کالسها ،قرآن را حفظ نمود؛ بلکه با پیداکردن یک نفر مستمع
باعث حصول اطمینان از صحت حفظ میشود؛ هرچند این شخص خود به حفظ
نپرداخته و تنها روخوانی قرآن را بداند ،اما شرکت در کالسهای حفظ قرآن آن هم به
صورت شبانهروزی که فرد از ابتدا تا انتهاء شب و روز در خدمت قرآن و زیر نظر استاد
باشد ،عالوه بر اطمینان از سالمت محفوظات ،تشویق یکدیگر ،تلقین به استمرار
کار ،ایجاد عالقهی بیشتر به حفظ ،جو رقابتی حاکم در کالس ،تلقینپذیری و سرایت
فکری افراد در یکدیگر و استفاده از تجربیات همکالسیها برای پیشبرد اهداف بسیار
مؤثر میباشد.
مهمتر از همه ،استاد کالس است .داشتن استادی که خود حافظ قرآن است ،عالوه
بر نشان دادن راه به پویندگان طریق حفظ و همچنین انتقال تجربیات و تقویت انگیزه
و دلگرم نمودن قرآنپژوهان بر استمرار راهی که برگزیدهاند ،خود استاد مشوقی است
که قرآنآموزان استاد را الگوی خود در زمینهی حفظ قرار میدهند.
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یکی دیگر از فواید شرکت در کالسها این است که فرد خود را در انجام وظایف
به صورت منظم و همیشگی ملزم مینماید .چه بسا افرادی که تصمیم به حفظ قرآن
گرفته اما پس از مدتی دلسرد شده و به صورت فردی نتوانستهاند طریق حفظ را ادامه
داده و رها نمودهاند یا اینکه مسائل حاشیهای برنامهریزی آنها را مختلف نموده و
بسیاری اوقات نمیتوانستند برنامهای ثابت و مدتدار برای خود داشته باشند.
جدای از همهی این تفاصیل و گفتهها ،اجتماع بر کتاب خدا ،فضیلت گردآمدن برای
قرائت قرآن و شرکت در جلسات قرآنی و محافلی که به یاد خدا و تالوت قرآن بگذرد،
ً
فضایل معنوی و بعضا برکات دنیوی بیشماری دارد که بازتاب این نورانیت و سکینه و
آرامش روحی را میتوان به وضوح در زندگی خود مشاهده کرد.
از حضرت ابوهریره 1روایت شده است که رسول اللهفرمود« :و گرد نمیآید
گروهی در خانهای از خانههای خدا که میخوانند کتاب خدا را و آن را در میانشان
مذاکره میکنند مگر اینکه بر آنها سکینه و آرامش نازل شده و رحمت عام شامل
حالشان گشته و فرشتگان بر آنها احاطه نموده و خداوند متعال آنها را به فرشتگان
2
که در نزد اویند یاد میکند».
آسمان رشک برد بهر زمینی که درو یک دوکس ،یک دو نفس بهر خدا بنشیند

 .1ابوهریره که نامش عبدالرحمنبن صخر گفته شده است ،از اصحاب نزدیک رسول الله و از اهل
«صفه» بوده که در حدود  5374حدیث از رسول خدا روایت کرده است.
 .2ریاض الصالحین ،امام نووی ،ترجمه فارسی ،ص .625

تجوید قرآن
علم تجوید از علومی است که هر فرد مسلمان باید بدان اهمیت دهد و یاد بگیرد،
چون به قرائت قرآن که عبادتی مطلوب است بستگی دارد .علم تجوید علمی است
که باعث صیانت حروف و کلمات از دستخوردگی و بیان نادرست آنان میگردد که
اگر آن را تنها در رابطه با قرآن بدانیم ،میتوان گفت که رعایت قواعد تجویدی ،یگانه
راهی است که میتواند انسان را به قرائت صحیح شبیه به هنگام نزولش ،و شکل اولیه
و اصلی خواندن آن نزدیک گرداند.
در کتاب قواعد تجوید هدف از علم تجوید اینگونه شرح داده شده است » :هدف از
علم تجوید ،استواری قرائت است  ،به اینکه حروف از مخرج حقیقی ،و با احکام و
صفات کامل خود ،بدون کم و زیاد و تکلف تلفظ شود؛ تا قاری ،قرآن را به روش نبوی
1
و به فصیحترین لهجهی عربی که بدان نازل شده است ،بخواند».
برای تجوید میتوان سه بخش اصلی و مهم تعیین نمود که قاری یا حافظ قرآن
میبایست به طور کامل این سه بخش را بیاموزد:
 -1مخارج حروف
مخارج جمع مخرج است و منظور از آن جایگاههای مختلفی از دستگاه تکلم است
ً
که مجموعا  28حرف عربی از آنجا خارج و اداء میگردند؛ که این دستگاه شامل:
جوف (فضای باز سینه تا دهان) حلق ،زبان ،لب و خیشوم (فضای بینی) میباشد.
 -1قواعد تجوید ،تألیف عبدالعزیز عبدالفتاح قاری و ترجمهی شیخ عبدالکریم محمد ،ص  .51کتابی است
جامع در یادگیری علم تجوید که ترجمهی فارسی آن نیز در دسترس همگان میباشد.
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 -2صفات حروف
مقصود حالتهای مختلفی است که حروف گوناگون به صورت انفرادی و بدون
آنکه در بین کلمات و در کنار حروف دیگر قرار گیرند را دارا میباشند و عبارتند از:
صفات اصلی و صفات فرعی.
 صفات اصلی عبارتند از :آشکار و همس ،شدت و رخاوت ،استعالء و استفال،انطباق و انفتاح ،اصحات و ازالق.
 صفات فرعی عبارتند از :قلقله ،صفیر ،تفشی ،انحراف ،لین ،تکریر ،استطاله و. ...
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 -3احکام حروف
عبارت است از حالتهایی که حرف در ترکیب با حروف دیگر در کلمات یا به
خاطر داشتن حرکات گوناگون پیدا میکند و این احکام از صفات الزمهی حروف به
وجود میآیند.
مشهورترین احکام عبارتند از :احکام نون و تنوین (ادغام ،اخفاء ،اظهار و قلب)
احکام را( :تفخیم  ،ترقیق ،روم و اشمام)
احکام الم( :تفخیم و ترقیق ،اظهار و ادغام)
احکام میم( :اخفاء ،اظهار و ادغام) و ...

وقف و ابتدا
از جمله علومی که تمامی افرادی که با قرآن آشنا بودهاند ،از ابتدای نزولش تاکنون،
حال چه قاری بوده چه حافظ قرآن و چه خطیب و مفسر -در وسع کارشان -علم
ً
وقف و ابتدا است .یادگیری و رعایت این علم ،بر همه و خصوصا حافظان قرآن کریم
و قاریان محترم واجب است ،زیرا ممکن است یک وقف نابهجا در بین جمالت و
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آیات قرآن و یا شروعی نامناسب از محلی در قرآن -به هنگام تالوت -ایجاد کالمی
شرکآمیز و کفرگونه کند و شنونده را در مسائل اعتقادی یا احکامی به شک و اشتباه
انداخته و ایجاد شبهه نماید.
انواع وقف و ابتدا عبارتند از :الزم -تام کافی -حسن -معانقه -قبیح و ...

صوت و لحن
علم اصوات و الحان که همراه تجوید و وقف و ابتداء مکمل یکدیگرند برای ارایهی
یک ترتیل صحیح و مناسب ،نیز دانشی است مجزا و خود به تنهایی دارای قوانین
و قواعد زیادی میباشد ،اما برخالف تجوید و وقف و ابتدا که میتوان به صورت
تئوری بیان کرد ،صوت و لحن یک امر شنیدنی و اکتسابی است که احتیاج به تمرین
و ممارست دارد و از طریق القاء و دریافت ،یعنی آموزش مستقیم استاد به شاگرد و
همنشینی آن دو با هم آموخته میشود.
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برخی از آداب تالوت قرآن (به روایت قرآن)
 -1تالوت قرآن عبادت است و همانند نماز که ذکر و یاد خداست خواندن قرآن نیز
ذکر خدا محسوب میشود و باید با خلوص نیت و کسب رضای خدا آغاز گردد:
1
ﭿ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﭾ
 -2در مکانی مناسب ،با لباسی پاک و تمیز و معطر و داشتن وضو و دهان و دندان
2
مسواک شده ،روبه قبله مینشینیم :ﭿﭙﭚﭛﭜﭾ
 -3هنگام آغاز نمودن تالوت قرآن مطابق امر پروردگار که میفرماید« :هنگامی که
خواستی تالوت قرآن را آغاز کنی از (وسوسههای) شیطان رانده شده به خدا پناه ببر».

ﭿﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﭾ
 -4از آنجا که مقصود واقعی تالوت کردن ،تدبر و تفکر در آیات الهی است ،باید
کوشش نماییم با خضوع و خشوع تمام آیات قرآن را تدبر نموده و معانی و مقاصد آنها
4
را دریابیم :ﭿﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭾ
3

 .1انعام.162 /
 .2واقعه.79 /
 .3نحل.98 /
 .4ص.29/
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 -5فراموش ننماییم که تالوت قرآن طبق فرمان خدای متعال باید به صورت ترتیل
تحقق یابد و علیبن ابیطالب ترتیل را تجوید حروف و شناخت اماکن وقوف
معرفی فرموده است و این ممکن نیست مگر با یادگیری قواعد تجوید و تالش و
کوشش فراوان برای کسب این مهم ،تا بدین درخواندن آیات الهی حق تالوت را ادا
نموده باشیم:
ﭿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
1
ﮂ ﮃﭾ
 -6مستحب است به خاطر مبالغه در خشوع ،هنگام قرائت خود را به گریه انداخت
ً
و عظمت خدای بزرگ را که قرآن کالم اوست به خاطر آورد و عالوه بر اینکه قلبا
تحت تأثیر وعده و وعید و هشدار آیهها قرار میگیریم ،طبق فرمودهی پیامبر
ُّ ُ َ ْ ُ
واتک ْم» 2باید صدای خود را به قرآن خوش گردانیم و اگر خوشصدا
«زینوا القران ِبأص ِ
نیستیم به اندازهی توانایی و استطاعت ،به شرط رعایت قواعد تجوید ،در تالوتمان
خوشصدایی نماییم و خداوند بیش از توان مؤاخذه نخواهد نمود:
ﭿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈﰉ ﰊﰋﰌﰍﭾ 3
 -7هنگام تالوت قرآن واجب است که نهایت سکوت را رعایت کرده و از
مشغول شدن به چیز دیگری در اثنای قرائت خودداری نماییم:
ﭿ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭾ

 .1بقره.121 /
 .2اتقان ،جالل الدین سیوطی ،ج  ،1ص .351
 .3بقره.286/
 .4اعراف.204/

4

ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
1
ﮱﭾ
 -9مستحب است قاری و حافظ قرآن هنگام ختم قرآن با خلوص نیت دعا کند و
خویشان و نزدیکان خود را حاضر سازد تا در دعاکردن با او شرکت جویند ،زیرا این
وقت ،از اوقات استجابت دعا و نزول رحمت پروردگار است:
ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭾ

 .1اسراء.82/
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 -8هرکس قرآن بخواند و از مخالفت آن دوری گزیده و تا حد توانایی از دستوراتش
پیروی نماید قرآن برای او رحمت و باعث شفاعت او خواهد بود ،اما آنکس که قرآن
را تالوت نماید و مرتکب ممنوعات قرآن شود و از اوامر و دستورات آن سرپیچی کند،
بر خود ظلم کرده که جز خسارت چیز دیگری برای او به بار نمیآورد:
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سخن قرآن
قرآن
گوید
گوید
گوید
گوید
گوید
یک
یعنی
ماییم

که پیام آسمانی است
سخن از همه زمانها
ز بهشت و از جهنم
که به راه حق بکوشیم
به عمل چگونه باشیم
چه کنیم و چیست راهش
راه بود نه راه دیگر
به طریق عشق و ایمان
همه مطیع قرآن

روشنگر راه زندگانی است
اندرز دهد ز داستانها
و از اول و انتهای عالم
تا جام محبتش بنوشیم
تا بر دگران نمونه باشیم
تا ما نشویم اهل آتش
راهی که نشان دهد پیغمبر
سنت نبود جدا ز قرآن
هم حافظ و هم پاسدار قرآن

فضایل تالوت قرآن در احادیث

(به نقل از ریاضالصالحین ،امام نووی)

ْ ُ َ َ َّ ْ
ُ ْ
 -1عن َا ُ َ
َ َ ُ ُ
الله یقولِ :اق َر ُءوا القرآن فإن ُه َیأتی َی ْو َم
بی امامة tقال« :س ِمعت رسول ِ
ْ َ َ ً
1
قیامة شفیعا ِل ْص َح ِاب ِه» رواه مسلم.
ال
«از ابوامامه روایت شده که گفت :از رسول الله شنیدم که میفرمود :قرآن
را تالوت کنید ،زیرا قرآن در روز قیامت آمده و برای یارانش شفاعت میکند .مراد از
یاران و رفقای قرآن کسانی هستند که قرآن را خوانده و بدان مشغول بوده و به اوامر و
نواهی آن اهتمام ورزند».
َ
َ َ َ
َ
قالَ :سم ْع ُت َر ُس َول الله یقول«ُ :ی ْؤتی َی ْومَ
اس بن سمعان
َ -2و عن َّالن ّو
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ
ُّ َ َ ُ
ُ َ ْ َّ َ َ ُ
َ
َ
سورة َالبقرة َو آل عمران،
ذین کانوا َی ْع َملون ِبه فی الدنیا تقد ُمه
رآن و أه ِل ِه ال
باالق
قیامة
ال
ِ
ُت ّ
2
صاحب ِه َما» رواه مسلم.
حاج ِان عن
ِ
«از نواسبن سمعان روایت شده که گفت :از رسول الله شنیدم که میفرمود:
در روز قیامت قرآن و اهلش و کسانی که در دنیا به آن عمل میکردند آورده میشوند
که در پیشاپیششان سوره بقره و آل عمران قرار داشته و از طرف صاحب خویش
حجت و برهان را میآورند».
 .1مسلم (.)804
 .2مسلم ( )805و اخرجه الترمذی (.)2886
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َ
َ ُ
َ َّ ْ ُ َ
قال ُ
رسول الله« : خ ُیرکم َم ْن ت َعل َم القرآن َو
 -3و عن عثمان بن عفان tقال:
ِ
َ َّ
1
عل َم ُه» رواه البخاری.
از عثمانبن عفان روایت شده که رسول الله فرمود :بهترین شما کسی است
که قرآن را آموخته و آن را به دیگران بیاموزد».
ُ
ْ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ماه ٌر
 -4و عن عائشة قالت :قال
رسول ُالله قال« :الذی یقر َأ القرآن َو هَو ِ
ََْ َ َ ّ
َّ َ َ ْ
ٌّ
َ
َُ ْ َ َ َََْ َُ
فیه َو ُه َو عل ْی ِه شاق ل ُه أ ْجر ِان»
به مع السفرة ال ِکر ِام البررة ،والذی یقرأ القرآن و یتتعتع ِ
2
متفق علیه.
«از عایشه روایت شده که رسول الله فرمود :کسی که قرآن را میخواند در
حالیکه بدان مهارت دارد همراه با مالئکه سفیر به سوی رسل بزرگوار فرمانبردار
است وآنکه قرآن را میخواند و در خواندن آن تکلیف او وارد شده و بر او سخت است
برای او دو اجر است».
َّ َ َ ْ َ ُ َ
ًَ
َّ
َّ
َّ
تاب أقواما و
َ -5و عن عمربن الخطاب أن النبی قال« :إن الله یرفع ِبهذا ِ
الک ِ
َ
3
آخرین» رواه مسلم.
َیض ُع ِب َه
«از عمربن الخطاب روایت است که پیامبر فرمود :خداوند به وسیله این
کتاب (قرآن) اقوامی را باال میبرد (آنانی که بدان ایمان آورده و عمل میکنند) و
عدهای دیگر را بدان پست میکند (کسانی که ایمان ندارند و یا به آن عمل نمیکنند)».
ْ ُ
َّ
ْ
ُ
َ
«م َث ُل ْ
رسول اللهَ :
المؤ ِمن الذی َیقرأ
 -6و عن أبی موسی األش َعری tقال :قال
ِ
َّ
َُ ْ
ُْ َ َ ُ ُ
ْ ُ ْ َ
رجةُ :
االت َّ
عمها ّ
ریح َها َط ِّی ٌب َو َط ُ
طی ٌبَ ،و َمثل المؤمن الذی ال َیق َرأ القرآن
القرآن مثل
َ َ َ ْ ُ ُ ٌّ َ ََُ ْ
ََ ّ
َّ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ
ُ
ناف ِق الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانة:
م
ال
ل
ث
م
و
،
و
ل
ح
ها
م
ع
ط
و
ها
ل
ریح
ال
:

تمرة
ال
کمثل
َِ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ
ّ
ُ ِ َ ِّ ٌ َ َ ْ ُ ِ َ ُ ٌّ َ َ َ ُ ْ
مناف ِق ال ِذی ال یقرأ القرآن کمثل الحنطلة :لیس لها
ریحها َطیب و طعمها مر ،و مثل ال ِ
ِ
ٌ
ریح َو ط ُ
ُ ٌّ 4
عمها مر»
 .1البخاری  67 ،66/9و اخرجه ابوداود ( )1452و الترمذی (.)2909
 .2البخاری  532/8و مسلم ( )798و اللفظ ِل ِّلترمذی ( )2904و ابن ماجه (.)3776
 .3مسلم (.)817
 .4البخاری  ،58/9و مسلم ( )797و اخرجه ابوداود ( )4829والترمذی ( )2869والنسائی ،124/8
.125

 .1البخاری  ،65/9و مسلم (.)815
 .2ترمذی ( )2914و اخرجه جم ( )1947و ک  554/1و دی .429/2
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َ
«از ابوموسی اشعری روایت شده است که رسول الله فرمودَ :مثل مؤمنی که
قرآن را تالوت میکند مانند ترنجی است که بوی آن خوش است و طعم آن نیز شیرین،
َ
و َمثل مؤمنی که قرآن را تالوت نمیکند مانند خرما است که بویی ندارد ولی طعم آن
شیرین است و مثل منافقی که قرآن را تالوت میکند مانند ریحان است که بوی آن
خوش است ولی طعم و مزه آن تلخ است و مثل منافقی که قرآن را تالوت نمی کند
مانند حنظل است که بویی ندارد و طعم آن هم تلخ است».
با توجه به احادیث زیادی که در مورد فضیلت قرائت قرآن کریم آمده باید متذکر شد
که متأسفانه امروز چنان مردم ما در گیرودار مسائل دنیا قرار گرفتهاند که خواندن قرآن
و تفکر بدان از ذهن بسیاری از مردم گریخته که باید علمای کرام و داعیان مخلص در
صحبت عامشان به خصوص در روزهای جمعه مردم را بدان متوجه سازند.
ٌ
آتاه اللهُ
 -7و عن ابن َ
عمرعن َّالن ِّبی قال« :ال َح َس َد ِا َّل فی َاثن َتینَ :ر ُجل ُ
ً
َّ
ُ
َّ
ُْ َ
آتاه ُ
رآنَ ،ف ُه ِ َو َی ِ ُ
الله ماالَ ،ف ُه َو ُینفق ُه َ
آناء اللیل و َ
قوم به َ
آناء َّالنهارَ ،و َر ُج ٌل ُ
آناء الل ْیل َو
الق
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
1
هار» متفق علیه.
آناء الن ِ
«از ابن عمرروایت است که پیامبر فرمود :غبطه جز در دو چیز نیست:
مردی که خداوند قرآن را به او داده است؛ یعنی حفظش را بر او آسان نموده ،پس او در
همه لحظات شب و روز به آن عمل میکند و مردی که خدا به او مالی داده و او آن را
در همه لحظات شب و روز خرج و مصرف میکند».
ُ
َ
َّ
«إن َّالذی َل َ
یس فی َج ْوفه َش ْی ٌء َمنَ
 -8و عن ابن عباس قال :قال رسول الله: 
ِِ
ِْ
ُْ
َ
2
رآن کال َب ْی ِت الخ ِر ِب» رواه ترمذی.
ق
ال ِ
«از ابن عباس روایت است که رسول الله فرمود :آنکه در دلش چیزی از
قرآن نیست ،مانند خانهای ویران است».
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ٌ
َ َ
َ َ ٌ َْ َ ُ َ َ
سورة ک ْه ٍفَ ،و ِع ْند ُه ف َر ٌس مربوط
عازب قال :کان رجل یقرأ
 -9و عن َالب َر ِاء بن
ِ
ِ
ََ َ
َ َّ
َ
َ َ َّ
َ
َ َ
َ
َ َ
شط َن ْین ،ف َتغشته َس َح َابة فج َعلت تدنوَ ،و َج َعل ف َر َسه َی ْن ِف ُر ِمنها .فلما أصبح أتی
َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ ُ
َّ ِ َ َ َ َ َ َ ُ َ
1
رآن» متفق علیه.
ق
ل
ل
ت
ل
ز
ن
ت
ة
کین
الس
لک
«ت
:
فقال
النبی ،فذکر ِذلک له
ِ
ِ
ِ
«از براءبن عازب روایت شده که گفت :مردی بود که سوره کهف را میخواند و
آن اسیربن خصیر بود و در کنارش اسبی بود که به دو طناب بسته بود و ابری بر سرش
آمده و شروع به نزدیک شدن نمود که اسبش از آن هراس مینمود چون صبح نمود
خدمت پیامبر آمده و این موضوع را به او گفت :آن حضرت rفرمود :آن آرامش
است که به واسطه قرآن فروآمده بود».

فضیلت تالوت سورهها و آیاتی خاص

ُ َّ
ُ
َ
َ ُ َ ِّ َ
الم َعلی قال :قال لی رسول الله« :أال أعل ُمک
 -1عن أبی سعید رافع بن
َ
َ
َ َ َِ
َ
َ
ْ
َ
ُْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ
َأ ْع َظ َم ُس َ
رآن ق ْبل أن تخ ُر َج ِم َن ال َم ْس ِج ِد؟ فأخذ ِب َیدی ،فل َّما أ َر ْدنآ أن نخ ُر َج
ق
ال
فی
ة
ور
ٍ
ِ
ُ
َ
ُ َ
َ ُْ
َّ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َّ َ
ُْ ُ
ک َأ ْع َظم ُ
لله َر ِّب
د
م
«الح
:
قال
؟
رآن
الق
فی
ورة
س
ن
م
ل
ع
ال
:
ت
ل
ق
ک
إن
الله
ول
رس
یا
:
ت
قل
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
ْ
َ
ُ
ُ
ظیم الذی أ ُ
ْالعال َ
مین ه َی َّ
الس ْب ُع َ
2
رآن ال َع ُ
وتیت ُه» رواه البخاری.
المثانی َو الق
ِ
«از ابوسعید رافع بن معلی روایت شده که گفت :رسول الله به من فرمود :آیا
پیش از اینکه از مسجد بیرون آیی بزرگترین سوره از قرآن را به تو نیاموزم؟ پس دست
مرا گرفت و چون خواستیم که بیرون آییم گفتم :یا رسول الله فرمودی که بزرگترین
الحمدلله رب العالمین آن -سمع مثانی و قرآن
سورهی قرآن را به تو میآموزم؟ فرمود:
ِ
عظیمی است که به من داده شده است».
سبع مثانی گفته برای آنکه در هر نماز تکرار شود یا اینکه شامل ثنای حق و دعا
میباشد.
 .1البخاری  52/9و مسلم ( )795و اخرجه الترمذی (.)2887
 .2البخاری  120 ،119/8و اخرجه ابوداود ( )1458والنسائی .139/2

 .1مسلم (.)812
 .2مسلم ( )780و أخرجه الترمذی (.)2880
 .3مسلم ( ،)814و اخرجه ابوداود ( )1462والترمذی ( ،)2904والنسائی .158/2
 .4ابوداود ( ،)1400الترمذی ( )2893وسنده حسن و صححه ابن حبان ( )1766والحاکم ،497/2
 498و وافقه الذهبی ،و له شاهد من حدیث انس عند الطبرانی و آخر من حدیث ابن عباس عندالترمذی
(.)2892

راهنمای حفظ قرآن

ُ ْ ُ َ ُ َ ٌ َّ َ ُ ُ ُ َ
َّ ُ َ
الله أحد« :إنها ت ْع ِدل ثلث
الله قال فی :قل هو
ْ ُ -2و عن ابی هریرة أن رسول ِ
رآن».1
الق
ِ
َ
ُ
َُ ُ ٌَ
الله احد) فرمود:
«از ابوهریره روایت شده که رسول الله دربارهی (قل هو
که آن با یک سوم قرآن برابری میکند».
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ً َّ
ْ
الله قال« :ال تج َعلوا بیوتکم َمق ِاب َر إن الش ْیطان َی ْن ِف ُر ِم َن
 -3و عنه
ایضا أن رسول ِ
ُ
َّ
ْ
َ
ْ
ُ
2
ال َب ْی ِت ال ِذی تق َرأ فیه ُس َور ُة َالبق َر ِة» رواه مسلم.
«از ابوهریره روایت است که رسول الله فرمود :خانههای خود را گورستان
نسازید؛ همانا شیطان از خانهای که در آن سورهی بقره خوانده شود میگریزد».
َّ ْ َ َْ
َ
ََُْ
ُْ َ ْ
َّ
َ ْ ََ
آیات أن ِزلت َه ِذ ِه اللیلة لم
الله قال« :ألم تر ٍ
 -4و عن عقبة بن عامر ْ أن رسول َ ِ
ُ ُ َ ِّ َ َ
ُْ ُ ُ
ُ َ ْ ُ ُ َّ َ ُّ
وذ ب َر ِّب َّ
3
اس» رواه مسلم.
الن
ع
أ
ل
ق
و
،
ق
ل
ف
ال
ب
ر
ب
وذ
أع
قل
؟
ط
یر ِمثلهن ق
ِ
ِ
ِ
ِ
«از عقبه بن عامر روایت است که رسول الله فرمود :آیا ندیدی آیاتی را که
ُ
ُ
ُ
أعوذ ِّ
برب الفلق و قل اعوذ
این شب نازل شد که مثل آن هرگز دیده نشده است؟ قل
ِّ
اس».
برب َّالن
ِ
ٌ َ ُ َ ً ََ ْ
َ -5ع ْن ابی هریرةَ ا َّن َر ُسول الله قال« :م َ
سورة ثالثون َآیة شف َعت
القرآن
ن
ِ
ِ
َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ
ُْ ُ
الملک» رواه ابوداود والترمذی و قال:4
بار َک ال ِذی ِب َی ِد ِه
ِلرجل حتی غ ِفرله ،و ِهی :ت
ٍ
حدیث حسن.
«از ابوهریره روایت شده که رسول الله فرمود :در قرآن سورهای است که
سی آیه دارد و برای مردی شفاعت نمود تا اینکه او آمرزیده شد؛ و آن (تبارک الذی
بیده الملک) است».
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راهنمای حفظ قرآن

الم ْنذر َأ َت ْدری َأ ُّ
َ -6و َعن ُأ َب ِّی بن َکعب قال :قال رسول الله« : یا أبا ُ
آیة ِم ْن
ی
ِ
ٍ
ِ
َ َّ ُ َ َ ُّ َ ُّ ُ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ
َ َ َ َِ ْ َ ُ ٍ ُ ْ ُ
الله معک أعظم؟ قلت الله ال إله إل هو الحی القیوم ،فضرب فی صدری و قال:
ِک َت
اب َِ
ِ
َْ َ
ک أ َبا ُ
1
الم ْن ِذ ِر» رواه مسلم.
«لین ِه
ِ
«از ابیبن کعب روایت است که رسول الله فرمود :ای ابوالمنذر ،آیا میدانی
کدام آیه از کتاب الله که با تو است بزرگتر است؟ گفتم :الله ال اله اال هو الحی القیوم.
سپس به سینهام زد و فرمود :ای ابوالمنذر ،علم برایت گوارا باد!».
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