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 )  سعيد افغانی –سعيدی ( امين الدين الحاج داکتر

  ٢٠١٧ جون ٠١
  

 ماه رمضان ماه قرآن است
) بقره ۀ  سور١٨۵ : تآي( :ن ونزول آن در ماه مبارک رمضان درأپروردگار ما در مورد عظمت قرآن عظيم الش

ماه رمضان ماھی است ( » شھر رمضان الذی انزل فيه القرآن ھدی للناس وبينت من الھدی والفرقان« :فرمايد  می

ونشانه ھا وآيات روشنی از ارشاد باشد وميان حق  ی کندئکه قرآن در آن فرو فرستاده شده است تا مردم را راھنما

  ).ئوباطل جدائی افکند

ماه رمضان که که در فوق متذکر شديم  ھمانطوری.ی داد ئوتدبر در قرآن بايد اھميت بسزا در اين ماه به تالوت اءً بن

ت گرانبھای خود قوو ن است وبر ھر مسلمانی شايسته است كه بيش از اوقات ديگر به قرائت قرآن بپردازدآماه قر

 .را به آن مصروف  سازد 

وجبرئيل امين در ماه . ن بودأدن قرآن عظيم الشنويسند يكی از خصوصيات  سلف موردتوجه قرار دا رخين میؤم

 .خواند  ن را بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم میأرمضان قرآن عظيم الش

 دودر ميان گذشتگان كسانی بودن.سيرت نويسان می نويسند حضرت عثمان بن عفان ھر روز يك ختم قرآن می نمود 

وبعضی ديگر در ھر ھفت شب يك ختم قرائت می .  نمودندھنگام قيام الليل يك ختم كامل میه كه در ھر سه شب ب

در ماه ) رح(ونقل می كنند كه امام شافعی . كردند وعده ای بودند كه درھر ده روزه يك ختم قرآن می خواندند 

 رمضان شصت ختم قرآن را در خارج از نماز قرائت می كرد وأسود در ھر دوشب يك ختم قران را قرائت می كرد 

مام زندگی اش ھر ھفته يك ختم قرآن می خواند وچون ماه مبارک رمضان فرا می رسيد ھر سه شبانه وقتاده درت

 آخر رمضان ھر شب يك ختم قرآن می خواند وامام زھری چون ماه رمضان می رسيد قرائت ۀروز يك ختم ودر دھ

  .ردحديث وھمنشينی با اھل علم را رھا نموده وبه قرائت قرآن از روی مصحف روی می آو

ه كه شخص مسلمان در ھر سه روز يك ختم قرآن ب عمل آمده است از اينه نھی ب: عالمه ابن رجب حنبلی می فرمايد

خصوص مانند مسجدالحرام مستحب ه اما دراوقات خاصی  مانند ماه مبارك رمضان ويا در اماكن ب.جای نياورد 

واين .  گرفتن در اين زمان ومكان را غنيمت بشمرند و قرار. است كه در حد توان به اين امر اشتغال داشته باشند

  .  احمد واسحاق وغيره از ائمه نيز می باشدمنظر اما

 !خواننده محترم 

 .را نبايد فراموش کرد  گريستن به ھنگام قرائت ويا شنيدن آيات قرآن از ترس پروردگار
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بلكه آنان از كالم . وانديشيدن به آن از شيوه ھای سلف واز رھنمونھای ايشان نمی باشد تالوت قرآن بدون تدبر 

در صحيح امام بخاری از عبدهللا بن مسعود روايت . پروردگار متأثر گشته وديگران را نيز تحت تأثير قرار می دادند

ض كردم يا رسول هللا آيا قرآن را بر عر. قرآن را بر من بخوان  :شده است كه پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند

می خواھم از كسی غير از خودم بشنوم ومن شروع : بر شما نازل شده است ايشان فرمودند که شما بخوانم درحالی 

» فكيف اذا جئنا من كل امة بشھيد وجئنا بك علی ھؤآل شھيدا«  رسيدم كه تكه به آي  نساء تا اينۀكردم به قرائت سور

  )چگونه خواھد بود بدانگاه كه از ھر ملتی گواھی بياوريم وتورا شاھدی بر اينان بياوريم)(۴١ نساءۀسور(

 . ھنگامی كه به ايشان نگريستم مشاھده كردم اشك از ديده گانشان سرازير شده است .است پيامبر فرمود كافی

وتضحكون وال * لحديث تعجبون أفمن ھذا ا«  نازل شد كهتوبيھقی از ابوھريرة روايت می كند كه ھنگامی كه اين آي

!) آيا از اين سخن تعجب می كنيد ودر شگفت می افتيد وآيا می خنديد وگريه نمی كنيد؟) (۵٩- ۶٠ نجمۀسور(» تبكون 

ھنگامی كه پيامبر احساس كرد اھل . ی كه سيل اشكھا محاسنشان را تر نموده بودئاھل صفه ھمگی گريستند تا جا

آتش جھنم به : سپس پيامبر فرمودند . ايشان ھمگی ما به گريه افتاديمۀتند وبا گريصفه می گريند ايشان نيز گريس

  .كسی نخواھد رسيد كه از ترس خدا بگريد

يوم يقوم الناس « : ی كه خداوند می فرمايد ئآنجا. ششم رسيد تكه به آي  مطففين را می خواند تا اينۀابن عمر سور

سپس چنان گريست كه نقش )  پيشگاه پروردگار جھانيان بر پا می ايستندھمان روزی كه مردمان در(» لرب العالمين

 . قرائت امتناع ورزيدۀبر زمين شد وھنگامی كه بر خاست از ادام

»  اياك نعبد واياك نستعين« كه به آيه  سفيان ثوری نماز مغرب را بر ما می خواند تا اين:  مزاحم بن زفر نقل می كند

  .ش قطع شد وپس از مدتی به قرائتش ادامه دادرسيد چنان گريست كه قرائت

 محمد را در نماز قرائت می كرد بشدت ۀشبی متوجه شدم فضيل بن عياض در حالی كه سور: ابن أشعث می گويد 

 :  رسيد که خداوند می فرمايدتنكه به اين آي می گريست تا ای

  )٣١  محمد ۀسور(» ولنبلونكم حتی نعلم المجاھدين منك والصابرين ونبلو أخباركم« 

وبه  ) آزمايش می كنيم تا معلوم شود مجاھدان وصابران شما كيانند واخبار شما را بيازمائيم شما را قطعاً ۀما ھم(

پروردگارا اگر احوال واسرار ما رابرمال سازی : را تكرار می كرد وسپس می گفت»  ونبلوأخباركم«استمرار جمله 

  . وھمواره گريه می كرد. رسوا نموده ای وعذاب داده ایامار

 

  

 

 


