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 :  مقدمه

 «و القلم و ما يستطرون ن »
 

سپاس بی کران به درگاه ذات باری تعالی و درود خداوندد بدر زیندت عدرس و سدماء      

و خاندان پاکش که قرآن ناطقند و اربداب سد ن و    )ص(خاتم االنبیاء محمد مصطفی 

کداران و اصدحاب   شکری دیگر که اثر ناچیز حقیر موجب توجه و اقبال دوستان و هم

قرآن قرار گرفت و به تشویق برخی از دوستداران قرآن کریم این بار نیز توفیدق یدار   

شد تا ظرف مدت کوتاهی مجدداً کتاب آداب تالوت قرآن کریم را ویدرایش و چدا    

 هدای نموده و در اختیار خانواده بزرگ قرآنی قرار دهم، همانطور که در مقدمه چدا  

ضار عزیزان رسید بنای ما بیان م تصر آداب اسدت تدا عمدوم    نیز به استحو دوم اول 

دوستداران قرآن کریم که در مسابقات، محافل و یا مجالس با قرآن کریم انس دارندد  

ل توفیدق روز افدزون عمدل بده      بتوانند از آن بهره مند شوند امید آنکه خداوند متعدا 

 قرآن و اهل بیت عصمت   قرآن کریم را به ما عنایت فرماید و ما را جزء رهروان راه

و  )س(قرار دهد و نیز در پایدان جدا دارد از همسدر عزیدزم سدالله الزهدرا       )ع(و طهارت 

فرزندان دلبندم که در راه رشد و تعالی حقیر همواره همراه و همدل بوده اند تشدکر  

 و قدردانی نمایم.  

  1225ذی الحجه 18

 1393ماه مهر 21

 رضا حسن زاده کواکی
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 طهارت  -1 

ـ نخستين ادب از آداب تالوت قرآن كريم طهـارت و پـاكيز ي    اري اسـت  ق

بخصوص هنگامي كه احتمال مي دهد دست يا ساير اعضاي بدنش بـه قـرآن   

 ضوع در قرآن كريم مي فرمايد:وبرسد و خداوند متعال نيز براي اهميت اين م

 

 1«ال يَمَسُّهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ» 

 نزنندآن دست قرجز پاكان به 

 

 : لي مقام عالمه شبر درباره ي اين آيه مي فرمايدامفسر ع

باطـ  كننـده وضـو و    كساني مي توانند به قرآن دست بزنند كه از حدث )» 

 «( و كفر مبرا باشند. غس 

 ز رب جهان رفستاده آدم   بجز دست اپکان نیاید هب آن

                                                
 79سوره واقعه آیه  -1
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 مسواک زدن -2

يامبران )عليهم السالم( پاكيزه نگهداشتن دهان و دندان يکي از ويژ يهاي پ

 نيز در اين باره مي فرمايد:   )ع(صادق  مبود و اما

 

 « مِن أخالقِ األنبِياءِ السِّواكُ »

 7مسواك زدن يکي از ويژ ي هاي اخالقي انبياء است

 

بخصوص اين عم  حسنه را در تالوت قرآن كريم بصورت ويژه بايـد رعايـت   

 : كه خاتم االنبياء )ص( فرمود رانمود چ

 م.كُفواهُأالقرآن؟قال:  ! قيل: يا رسول اهلل! و ما طريقُريق القرآنِوا طَفُظّنَ» 

 «. واكِماذا؟ قال: بالسِّ: بِقيلَ

راه قرآن را پاكيزه نگهداريد  فته شد اي رسول خدا راه قرآن  فرمود )ص(پيامبر 

با  :فرمود ؟رسيدند با چه چيزيپ ،دهانهاي شماست :فرمود )ص(چيست؟ پيامبر 

 .5مسواك زدن

 ن مخوان تو رقآنآلوده داه   ارگ تو ایمان ا داری هب خد 
 از گلوی جانتدمرقآن د          زریا بوسیله داهنت 

                                                
 131ص  76بحاراالنوار ج  -1

 85ص  8حکمه ج لمیزان ا -2



                                                             

 11 آداب تالوت قرآن كريم                                                                                     

 پاكیزگی و آراستگی ظاهر  -3

از ويژ يهاي برجسته دين مبين اسالم توجه به آراستگي و پـاكيز ي ظـاهر   

كه قصد تالوت دارد با  ييده است كه قاري هنگامهمين سبب پسنده است ب

ظاهري آراسته و معطر و در شأن كالم خدا در مجلس قرآني ظاهر شود براي 

 )ص(تاكيد بر اين مهم به قسمتي از ويژ يهاي مؤمنين از زبان پيـامبر اسـالم   

 مي پردازيم كه فرمود:

 «1مهُاطهارَ ونَرُهّطَالمُ» 

 ه مي دارند.جامه هايشان را پيوسته پاكيز

 

 همیشه همچو شبنم اپک باشید  گل اندیشان عالم اپک باشید
 چو دین خود شما هم اپک باشید  بود اسالم اپک و انب آری

                                                
 276ص  67بحار االنوار ج  -1


