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  فضیلت تعلیم و یاد گیری قرآن کریم: 

که  شده روايت عنه اهلل رضي عفان بن عثمان از حضرت( 1

 َتَعلَّممَ  َمْن َخْيُرُكْم»: فرموندد  وسلم عليه اهلل صلي خدا رسول
 کده  کسي است شما بهترين[  7205/بخاری] «لََّمُهَوَع الُقْرآَن

 .دهد ياد ديگرانبه  را آن و ياد بگيرد را قرآن

 رسدول  :گفت که است روايت عنه اهلل رضي هريره ابو از( 0

 من َبْيٍت يف َقْوٌم اْجَتَمَع وَما»: دند فرمو وسدلم  عليه اهلل صلي اهلل
 عَليهم َنَزلْت ِإالَّ بْيَنُهم، ُسوَنهويَتَدار اللَّه، كتاب َيْتُلوَن اللَِّه ُبيوِت

 اللَّمه  وَذَكرُهْماملالِئَكة،  َوَحفَّْتُهم الرَّْحَمة، وَغِشَيْتُهْم السَِّكيَنة،
 يکي در (از امتم)گروهي  هرگاه [0922/مسلم] «ِعنده فِيمْن

 را خددا  کتدا   کده  شدند جمع( مساجد) خدا ه هایدخان از

 آنها بر آرامش دهند، ليمتع را آن همديگر به و کنند تالوت

 مالئکده  و گيدرد  مي فرا را آنها خدا رحمت و مي شود وارد

 ،مأل اعلدي  در خداوند و مي پوشانند (با بال هايشان) را آنان

 .مي کند ياد آنان از
بيدرون   مدي فرمايدد کده رسدول خددا       عقبه بن عامر( 3

( به ما کرد و رو)تشريف آوردند و ما در صُفه نشسته بوديم 

َأيُُّكْم ُيِحبُّ َأْن َيْغُدَو ُكلَّ َيْوٍم ِإَلى ُبْطَحاَن، َأْو ِإَلمى  »: رمودندد ف
 ِإْثمٍم، َوَلما َقْطمعِ    اْلَعِقيِق، َفَيْأِتَي ِمْنُه ِبَناَقَتْيِن َكْوَماَوْيِن ِفي َغْيِر

َأَفَلما َيْغمُدو   »: َيا َرُسوَل اهلِل ُنِحبُّ َذِلَك، َقاَل: ، َفُقْلَنا«َرِحٍم؟
    ُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَيْعَلُم، َأْو َيْقَرُأ آَيَتمْيِن ِممْن ِكَتماِب اهللِ   َأَحُد

 ممم    
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 جر و پاداش پدرو مادری که برای آموزش ا

 :قرآن فرزندانشان تالش می کنند

از پدرش روايت مدي کندکده رسدول خددا      هعبداهلل بن بريد
 اْلِقَياَممةِ  َيمْومَ  اْلُقْرآُن َيِجيُء» :صلي اهلل عليه وسلم  فرمودند

 ُكْنُت ِذيالَّ َأَنا َتْعِرُفِني؟ َهْل: ِلَصاِحِبِه َيُقوُل الشَّاِحِب، َكالرَُّجِل
 ِتَجاَرِتِه، َوَراِء ِمْن َتاِجٍر ُكلَّ َوِإنَّ َهَواِجَرَك، َوُأْظِمُئ َلْيَلَك، ُأْسِهُر
 َواْلُخْلَد ِبَيِميِنِه، اْلُمْلَك َفُيْعَطى َتاِجٍر، ُكلِّ َوَراِء ِمْن اْلَيْوَم َلَك َوَأَنا

 ُحلََّتنِي، َواِلَداُه َوُيْكَسى اْلَوَقاِر، َتاُج َرْأِسِه َعَلى َوُيوَضُع ِبِشَماِلِه،
 َهمَذا؟  َلَنما  َأنَّى َربُّ، َيا: َفَيُقوَلاِن ِفيَها، َوَما الدُّْنَيا َلُهَما َيُقوُم َلا

 األحاديل   السلسلل  ] «اْلُقْرآَن َوَلِدُكَما ِبَتْعِليِم :َلُهَما َفُيَقاُل
قدرآن در روز قيامدت همانندد    [ 8282/الصحيح  لأللبلای  

بخدارر خبدری   )صورت او تغيير کرده است فردی که رنگ 
بده کسدي کده در دنيدا قدرآن را      و مي آيد، ( که با خود دارد

        زيدداد تددالوت کددرده و همددراه و همددده قددرآن بددوده اسددت   
هدا   آيا مرا مي شناسي؟ مدن همدانم کده تدو شد      : مي گويد

 بيدی و به تالوت من مشغول مدي شددی  بخارر من نمي خوا
و هدر  . وت زياد من تشنه مي شديدبخارر تالهای و در روز

امروز من بهترين سود  تجارت خود را مي برد، تاجری سود
قرآن از خداوند مي خواهدد کده اجدر و    )را به تو مي رسانم 

پدداداش قدداری و عامدد  قددرآن را بدهددد  و خداونددد نيدد  در   
 را جاودانگي ، ورا به دست راستقدرت و ب رگي  (پاداش

 (قاری و عام  بده قدرآن  )سر د، و برمي بخشبه دست چپش 
د، و به پدر و مادرش دو لبدا   هتاج وقار و متانت قرار مي 

گرانبها پوشانده مي شود که ارزش آن از تماه دنيا و ما فيها 
 ،عرض مدي کنندد  ( پدر و مادرش)آنان  .است زيادتر و بهتر

اين لبا  فاخر را برای پاداش کدامين عمد  بده مدا     ! بار الها
بخدارر تدالش بدرای    : به آنها گفته مي شدود  ا کرده ايد؟عط

 .يادی گيری و تعليم قرآن فرزندتان
 

َعزَّ َوَجلَّ، َخْيٌر َلُه ِمْن َناَقَتْيِن، َوَثَلاٌث َخْيٌر َلُه ِمْن َثَلاٍث، َوَأْرَبمٌع  
[ 323/مسدلم  ] «َخْيٌر َلُه ِمْن َأْرَبٍع، َوِمْن َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اْلِإِبملِ 

روز بده بدازار   هدر  اول  دوسدت دارد کده   کداه يک از شدما 

ربده را بددون گنداه و قطدع     بُطحان يا عقيق برود و دو شدتر ف  

ورد؟ ما عرض کرديم ای رسول خدا همه ما آرَحِم بدست 

پس اگر يکدي  : فرمود سپس پيامبر . يماين را دوست دار

لديم  شما به مسجد برود و دو آيه از قرآن را بده کسدي تع   از

از دو شتر ماده بهتدر اسدت و سده     ،دهد و يا خودش بخواند

و هدم   بهتر اسدت   آيه از سه شتر، و چهار آيه از چهار شتر

 .آيات از شترها بهتر است شچنين به اندازه شمار

 فضیلت قرائت قرآن: 
 :گفدت  کده  شده روايت عنه اهلل رضي امامة باهلي ابو از( 1

: فرمدود  مدي  کده  نيدهشد  وسلم عليه اهلل صلي خدا رسول از

 «ِلَأْصمَحاِبهِ  َشمِفيعاا  اْلِقَياَممةِ  َيمْومَ  َيْأِتي َفِإنَُّه اْلُقْرآَن اْقَرُءوا»
 روز در قدرآن  زيدرا  کنيدد،  تدالوت  را قرآن   [328/مسلم]

 .کند مي شفاعتاصحابش  برای و آمده قيامت

 را قدرآن  کده  هستند کساني قرآن يارانو  اصحا  از مراد: شرح

 .ورزند اهتماه آن نواهي و اوامر به و بوده مشغول دانب و خوانده

 :گفدت  کده  اسدت  روايدت  عنده  اهلل رضدي  مسعود ابن از( 0

 ِممنْ  َحْرًفا َقَرَأ َمْن»: فرموند وسلم عليه اهلل صليخدا  رسول
 امل َأُقمولُ  َلا َأْمَثاِلَها، ِبَعْشِر َواحَلَسَنُة َحَسَنٌة، ِبِه َفَلُه اللَِّه ِكَتاِب
      «َحمْرفٌ  َوِمميمٌ  َحمْرفٌ  َوَلمامٌ  َحمْرفٌ  َأِلٌف َوَلِكْن ،َحْرٌف

 از حدر   يدک  کده  کسدي  [0212/ترمديی  سدنن : صحيح]

 يدک نيکدي   و است نيکي يک او بر بخواند، را خدا کتا 

 اسدت،  حر  يک الم که گويم نمي برابر پاداش دارد، ده

 .تاسد  حر  يک ميم و حر  يک اله و حر  يک الف بلکه

 .است
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 پاداش کسی که قرآن را حفظ می کند: 

  رضددي اهلل عنهمددا عددا  بددن عمددرو بددن عبددداهلل حضددرت از
 صددلي اهلل عليدده وسددلمخدددا  پيددامبر کدده اسددت شددده روايددت
 َكمما  َوَرتِّملْ  َواْرَتِق اْقرْأ: َرآِنماْلُق ِلصاحِب ُيَقاُل»: فرمودندد 

 «َتْقَرُؤَها آيٍة ِرمآِخ ِعْند مْنِزَلَتَك َفإنَّ ا،مالدُّْنَي يف ُلمُتَرتِّ ُكْنَت
             3532/هداجدددن مدابدد  ددد  1898/ داود ودأبدد رواه :حيح ص  ]

  [0082/الصدحيحة البداني   سلسدلة اححاديد    د 599/ابن حبان
کسي که قرآن را ) قرآن صاح  به( بهشت ورود هنگاه در)

قرآن   مي شود گفته( عم  کرده استبه آن حفظ کرده و  
وترتي   تأني با و صعود کن، ( بهشت ربقات از) و بخوان را

 ،دترتي  مي خواندي با دنيا در چنان که ،تالوت کنقرآن را 
       کده  سدت ا آيده ای  آخرين( حد) در تو من لت وجايگاه زيرا

  .دمي خواني
در شرح و توضيح اين حدي  ضي اهلل عنها شه ريحضرت عا
درجات و ربقات بهشت به تعدداد آيدات قدرآن    : مي فرمايد
  موفددق بدده حفددظ کدد  قددرآن شددود بدده هددرکسو  مددي باشددد

 .باالترين درجه بهشت ناي  مي گردد
 [079/د صفحه 12/جلد: بطال البن البخارى صحيح شرح]

 را ترک کند بر گمراهی است هر کس قرآن: 
 

روايدت اسدت کده     عنده  اهلل رضدي زيد ابن ارقدم   حضرت از

 ِفميُكمْ  َتماِركٌ  َوِإنِّي َأال »:دند فرمو وسلم عليه اهلل صليپيامبر 
 َعَلمى  َكاَن اتََّبعه مِن اللَّه، حْبُل َوُهو اللَّه ِكَتاُب َأحُدَهما: َثْقَلْين
      [ 0823/مسدلم ] « الَلٍةَضم  علمى  كمانَ  َتَرَكُه وَمْن ، اهُلدى

 گياره مي را ب رگ چي  دو شما ميان در من که باشيد آگاه

 کسي است خدا ريسمان آن و است خدا کتا  آنها از يکي

 را آن که کسي و باشد مي هدايت در کند پيروی آن از که

 .باشد مي گمراهي بر کند ترک

 

   عزز و و سززر بلنززدی دنیززا و آ ززرو در              

 :قرآن است و گر
 عنده  اهلل رضدي  خطدا   بدن  امير المدممنين حضدرت عمدر    از

: دند فرمو وسدلم  عليده  اهلل صدلي  سول خدارکه  است روايت

 «آَخمِرينَ  ِبمهِ  َوَيَضمعُ  َأْقَواماما،  اْلِكَتاِب ِبَهَذا َيْرَفُع اهلَل ِإنَّ»
 را مردماني( قرآن) کتا  اين وسيله به خداوند[ 315/مسلم]

( کنندد  مي عم  و آورده ايمان بدان کهکساني ) برد مي باال

 ايمدان  بددان  که کساني) کند مي پست بدان را ديگر عده و

 (.کنند نمي عم  آن به يا و ندارند

 تدبر در قرآن و فهم  

 أ ول و وَلِيَتَيَکَّرَ آيَاتِهِ لِيَدَّبَّر وا مُبَارَکٌ إِلَيْکَ أَنْ َلْنَاهُ کِتَا ٌ»

 و پرخير کتا (  قرآن اين!  محمّد ای)   [ 02:  ] «الْأَلْبَا ِ

 ی درباره تا ايم فرستاده فرو تو برای را آن و است برکتي

    .   گيرند پند خردمندان و ، بينديشند هايش آيه

 [08: محمد] «أَقْفَال هَا ق ل و ٍ عَلَى أَهْ الْق رْآنَ يَتَدَبَّر ونَ أَفَلَا»

 را آن نکات و مطال  و)  انديشند نمي قرآن ی درباره آيا  

 قفلهای دلهائي بر که اين يا(  ؟ کنند نمي وارسي و بررسي

    ؟ اند زده ای ويژه

        پس سعي کنيد عالوه بدر خوانددن قدرآن بدا مراجعده بده

تفاسير معتبر، قرآن را فهدم کنيدد و مفداهيمش را درک    

 .کنيد
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