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تالوت قرآن کریم دارای اصولی است:

1: ترتیل )تحقیق( یعنی تفکر ومراعات وقف درتالوت قرآن 
کریم واضح وروشن دانه دانه وآهسته خواندن کلمه ها والفاظ 

آن میباشد.

2: تدویر نه تند است ونه کند بلکه متوسط میباشد از ترتیل 
تندتر واز حدر کندتر است ترجیح تمام قراءنیز سبک تدویر میباشد.

3: حدر یعنی با مراعات کردن قاعده وقانون تجوید باسرعت 
خواندن را گویند.

در  که  افزوده شود  که درسرعت تالوت  نیست  لزومی  اما 
نتیجه کلمات ازهم دیگر تفکیک کرده نشود به این شکل خواندن 

هذرمه گفته شده که از لحاظ تالوت مورد پسند نمیباشد.

حضرت عمر رضی ال عنه میفرمایند :سوءالسیر الحقحقة 
وسوء القراءة الهذرمة.

در انواع سبک تالوت نباید از تجوید با قوانین آن منحرف 
را  قرآن  میفرماید  مزمل  سوره  در  متعال  خداوند  چونکه  شد 
باترتیل بخوانید حضرت علی کرم ال وجهه درجواب سوالی که 
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حروف  تجوید  دانستن  ترتیل  فرمودند  چیست  تجوید  معنی 
ووقف ها میباشد.

در رابطه بااهمیت تجوید قصه یی را میخواهم حکایت بکنم.

امام اسماعیل بخاری که مؤلف صحیح بخاری ویکی ازکتب 
سته میباشد هر حدیثی راکه ازپیغمبر خدا صلی ال علیه وسلم 
روایت شده را بسیار جستجو کرده به کشف سند آن می پرداخت 
اگر حدیث بدون انقطاع راوی به رسول اکرم صلی ال علیه وسلم.

آن گاه غسل کرده با ادای دو رکعت نماز حاجت به خواب فرو 
میرفت ودر عالم معنا به رسول الثقلین علیه السالم عرض می کرد 
یا رسول ال آیا این حدیث از شما است اگر حدیث را رسول اکرم 
صلی ال علیه وسلم تصدیق می کرد آن گاه در کتاب خویش می 
نوشت یک مرتبه )الحیاء من االیمان( یعنی حیا از ایمان است رابه 
حضور رسول کبریا صلی ال علیه وسلم عرض می کند اما رسول 
ال صلی ال علیه وسلم این حدیث را رد می کنند. متن وراوی 
های حدیث را کنترول کرده باز به رسول ذی شان صلی ال علیه 
وسلم تقدیم می کند دوباره جواب سابق را دریافت میکند بار سوم 

حدیث را بسیار دقیق کنترول کرد دید که درمتن وسند.
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آن هیچگونه نواقصی وجود ندارد. تکرار به محضر سرور کائنات 
علیه السالم عرض کرد اما بادقت کامل قواعد تجویدرا رعایت کرده 

ومد متصل را )الحیآ ء( را مقدار چهار الف مد کرده خواند.

سرور کائنات علیه السالم درجواب فرمودند: بلی این حدیث 
ازمن است دراین صورت فهمیدند که در دو مرتبه قبل به علت 

عدم رعایت مد )الحیاء( قبول نکرده بودند .

رعایت قواعد تجوید در احادیث گهر بار رسول ال صلی ال 
علیه وسلم تا این حد اهمیت داشته باشد. مراعات آن را در کالم 

الهی به تقدیر واالی شما عزیزان حواله میکنم.


