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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١۵ اگست ٠٣

  

  تشکيل اجتماع برای تالوت قرآن
 

ن را  أتواند، قرآن عظيم الش  نفر قاری که تالوت خوبی کرده میصرف يک جمع شدن برای ختم قرآن بدين ترتيب که 

 را که تالوت یبعد از تالوت در صورت ممکن آيات را گوش دھد و آنھا رتيل  تالوت کند، وساير اشتراک کننده َبه ت

ز ديد فھم دينی، عمل ه کند، ائدن آن درس قرآنی واسالمی ارايبرای فھم نموده است مورد ترجمه ويا تفسير قرار دھد و

 و ناگفته نماند که پروردگار با عظمت ما در برابر آن پاداش  مطلوب و قربتی است که خداوند متعال  آن را می پسندد

   .فراوان می دھد

ُرضی هللا عنه روايت کرده اند که گفت  د از ابوھريرهومسلم در صحيح خود و ابوداو ْ َ ُ َّ َ ِ َصلی هللا عل  پيامبر: َ َ ُ َّ َّ َيه ِ وسلم َ َّ َ َ ِ ْ

ُما اجتمع قوم فی بيت من بيوت هللا يتلون کتاب هللا ويتدارسونه بينھم إال نزلت عليھم السکينة وغشيتھم الرحمة «: فرمود َُ َ َْ ْ ْ ْ َّْ َّْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َ ََ َ ََّ ِ َّ َُّ ْ ٍ ْ َ

َوحفتھم المالئکة وذکرھم هللا فيم َِ ُِ َّ ْ ُْ َ ََ ََ َ َُ َ ْ ُ ْ ُن عندهَّ َ ْ ِ ْ«:.  

قرآن گرد ھم نمی آيند؛ مگر آن که آرامش بر ۀ ھيچ گروھی در خانه ای از خانه ھای هللا تعالی برای تالوت و مطالع«

 و هللا تعالی آنھارا در ميان کسانی که  ند و مالئکه آنان را احاطه می کنند و رحمت آنان را می پوشا آنان نازل می شود

  . روايت کرده است٢٩۴۶و ترمذی ) ١۴۵۵(د و و ابوداو٢۶٩٩بخشی از حديثی که مسلم  »نزد او ھستند ياد می کند

ن جايز و مطلوب است؛ اما نبايد به صورت ھميشگی باشد و نبايد در دعا بعد از أدعا بعد ازختم قرآن عظيم الش ھمچنان 

ِزی از پيامبرصلی هللا عليه زيرا چنين چي. ختم قرآن به عبارتھای مشخصی چنان که گويا سنت است پايبند بود ْ َ َ ُ َّ َّ َ  

َوسلم َّ َ ن أثابت نيست؛ بلکه فقط بعضی از صحابه اين کار را کرده اند، ھمچنين دعوت مردم برای ختم قرآن عظيم الش  َ

  .در شرع ممانعتی ندارد 

  

  : توزيع پاره ھای قران ألۀمس

ی برای خودش بخشی يا جزئی از قرآن را تالوت پاره ھای از قرآن بين حاضران برای آن که ھرکس   وواتتوزيع جز

حيث ه حساب می آيد ولی منحيث کل به ن بأکند ، اين تالوت قرآن  برای ھر يکی از تالوت کنندگان ختم قرآن عظيم الش

 ١٢،١١بدع الناس فی القرآن صفحه انجمن دائمی، تون در تفصيل موضوع را می.( گردد  ختم کامل قرآن محسوب نمی

   ) رمايد مطالعه ف

  

  :ن در يک روز جايز است أآيا ختم قرآن عظيم الش

  ! محترم ۀخوانند
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 چنين چيزی در فھم شرع  جايز است ؟ اطور کامل در يک روزختم کرد ؟ آيه ن  را بأآيا ممکن است قرآن عظيم الش

  .جائز نمی باشد ن  در کمتر از  سه روز أکه صراحت دين مقدس اسالم بر اين است که ختم قرآن عظيم الش طوری

  :ال قبل از ھمه بايد گفت که ؤ جواب به اين سئۀبرای ارا

که قرآن کالم   خداوند متعال يکی از عبادت ھای بزرگ اسالم است و چرا اينگونه نباشد در حالی  قرائت کتابً:اوال

داوند ثواب بزرگی را در دنيا دست می آيد خه با وجود اين شأن و مقامی که برای قاری قرآن ب.  مرتبه است  خداوند بلند

  .وعده داده است ) قاری (وآخرت به او 

ھمچنين قرآن برايش شعار و ھدايت است ودر بدل ھر حرفی از قرآن، ده حسنه و نيکی برايش در نظر گرفته می شود 

رائت قرآن به قاری قۀ عالوه بر اين ھا ثواب و پاداشھای ديگری ھم در ساي.ًو قطعا قرآن روز قيامت شفيع او خواھد بود

 بزرگوار و تابعين گرانقدر و پيروان آنھا به قرائت کتاب پروردگارشان عالقهۀ به ھمين دليل است که صحاب. می رسد

آنھا به قرائت قرآن حد واندازه ای که از ۀ ی از قرآن را در نظر داشتند وبا وجود عالقئمند بودند وروزانه برای خود دعا

  . آن در جھت مخالفت ھدايت نبوی گام بر نمی داشتندۀ  و به واسط ا رعايت می نمودند شريعت تجاوز نمی کرد ر

ی بيشتری ھم داشت جزء در شرايط معين ئ و ھر کس که توانا بنابراين اکثر شان ھر ھفته يک بار قرآن ختم می کردند

  .که به ذکر آنھا می پردازيم در کمتر از سه روز قرآن ختم نمی کردند

کرام طبق وصيت پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به عبد بن عمربن العاص ختم قرآن را در يک ھفته الزم ۀ اکثر صحاب

  .دانسته اند 

گفتم من  قرآن را در مدت يک ماه ختم کنيد،: پيامبر فرمودند ديثی  از عبدهللا بن عمر روايت شده است که فرومود؛در ح

  .ی ئکن و بر آن ميفزاپس آن را در ھفت روز ختم  : بيشتر دارم فرمودندی ئتوانا

  .آنان قرآن را در کمتر از سه روز به خاطر انزجارپيامبر از آن ، ختم نکردند

 قرآن  کسی که:   ديگری از عبدهللا بن عمر روايت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودندھمچنان در حديث

  . ز سه روز ختم می کند عالم به احکام شرعی نيسترا در کمتر ا

اين حديث را ترمذی و ابوداوود و ابن جامه روايت نموده اند وشيخ ألبانی آن را در صحيح ابن ماجه آورده است و 

و بزرگان علم و ھدايت در آن   گرانقدر را از ھدايت نبوی آگاه نمودهۀتصحيح نموده است و او کسی است که صحاب

  .ز ايشان پيروی نمودندمورد ا

را در ھفتاد روز بخوانيد ودر کمترازسه روز آن را  قرآن: در حديثی  از ابن مسعود روايت شده است که فرمودند   -١

 در فظ ابن حجر آن راھمانطورکه حاصحيح روايت نمودند،  دبا اسنا» سننه«بن منصور آن رادر سعيد ا. قرائت نکنيد

  .آورده است»فتح الباری«

 .در کمتر از سه روزبخوانند که قرآن را روايت شده است که ايشان اکراه داشتند از اين) رض( از معاذ ابن جبل   -٢

  .تصحيح نموده است »فضائل قرآن« در روايت نموده است وابن کثير آن را »فضائل القرآن« عبيد آن رادر کتابابو

اکراه داشتند واين راه وروش  زقرائت قرآن در کمتر از سه روز،پيشينيان غير ازيکی از آن ھا ا :ابن کثير فرمودند -٣ 

  )٢۵۴صفحه  فضائل القرآن،.(افراد ديگری غير ازآن ھا است يه و بن راھوواعتقاد ابی عبيد واسحاق

 و تدبر با تدبير و نسبت به کسی که آن را خواند، و به خاطر عدم درک وفھم کسی که قرآن رادر کمتر از سه روزمی

  .ھيم ارزشمند وعا لی استفاده نمی کندمی خواند ازمعانی ومفاآرامش 

و  ايمان را برای قلب به ارث می گذارد قرائت قرآن آنگونه که بدان امر شده است؛: فرمودند م، ابن تيميه،شيخ االسال

  . در آن زياد می کند  راءيقين وآرامش وشفا
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 رآن دربرخی ازآن ھا ذکر شده است اين است که آنان قرآن راختم ق درمورد  آنچه دربعضی ازکتاب ھای علماء،ً:ثانيا

 اثبات آن از کسی که اين امر از طر بعيد بودن اين قضيه،وبه خا:  کردند درشب ختم می روز وچھار بار بار در چھار

  .ی رابه انسان نخواھد دادھمچين کارۀ چراکه زمان اجاز .سی استرنيازمند بر و درخور روايت شده است، او

ی ئيد چنين ادعا ھائتأ. ختم کرده اندبين مغرب وعشاء ۀ صله که برخی از آن ھا قرآن رادر فاعا شدعالوه بر اين ، اد

بعضی  و  واما قرائت کامل قرآن دريک روزممکن است حتی با سرعت زياد درقرائت نيز، امکان پذير نيست 

يک رکعت  در ن راآکسانی را که قر .اانجام داده انددريک رکعت آن ر که از آن ھا روايت شده است، چنان ازبزرگان،

 و تميم الداری، و عثمان بن عفان، :به علت کثرتشان غير قابل شمارشند و ازميان آن کسانی ھستند مانند ختم نموده اند،

سلم ھدايت طبق سنت و راه و روش پيامبرصلی هللا عليه وآيا و اما کسی که چنين کاری را انجام می دھد  .بن جبير سعيد

  که انجام می دھد از لحاظ شرعی جايز است؟را يا که کاری آيافته است و 

 خود قرار دھد، شکی نيست که خالف شرع انجام داده است وۀ ش عادت و پيش ا ھر کس اين کار را در زندگی:جواب

مانند تفريط در نماز  .شدکارش جز با نوعی سوء استفاده و زياده روی در انجام واجبات و فرايض شرعی ھمراه نمی با

 نمودن با خانواده و يا نوعی سوءاستفاده و زياده روی در کاری که بدان   رحم و نيک رفتارۀو تربيت فرزندان و صل

  .کسب روزی می کند

ی که دارای ئجا نمودن از زمانھاه  ب ۀ و يا بھره بردن و استفاد  به قصد مرور حفظش  اما کسی که اين کار را گه گاھی

 که شخص در مسجد اعتکاف نموده يا اين ضل و بخشش ھستند انجام می دھد مانند ماه مبارک رمضان و يا به دليل اينف

  .که فردی در زمان مشخصی در مکه به عبادت و پرستش مشغول است ، کارش خالف شرع نيست

 ۀ رمضان ھر سه روز يکبار و در دھقتاده ھر ھفته يکبار قرآن را ختم می کردند و در ماه:  ابن رجب الحنبلی فرمودند

  .دادند اخير ماه رمضان ھر شب يکبار اين کار را اجام می

ھم ) رح(حنيفه و امام ابو .  کردند ختم داشتند که آن را در زمانی غير از نماز قرائت می۶٠امام شافعی در ماه رمضان 

ت مداوم بوده است اما در اوقات با فضيلت مانند صوره ھمچنين بود نھی از قرائت قرآن در کمتر از سه روز پيوسته و ب

 بيشتر تالوت نمودن قرآن ، انجا یلای غير اھانمکه برای کس ًماه رمضان مخصوصا شبھای قدر و در اماکن مقدس مانند

 .جھت غنيمت شمردن زمان و مکان مستحب است 

  

 :ـارشگتتبع ونـ

 »ــانی سعيد افـغ– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداکترالحاج 

  جـرمـنی-مسؤول مرکز کلتوری دحــق الره و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

 

 


