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 تالوت و تأمل 
 (۵ )کاربرگ شماره

 ه.ش در مصر( ۱۳۸۵ تا ۱۳۳۱) محمد اللیثیمرحوم استاد 

بود كه در روستا  یتنها فردپدرش  .افتی تیرشد و ترب یقرآن یدر خانواده ا او

پدر خود شروع به  میتحت تعل یثیال محمد را حفظ كند. میتوانسته بود كل قرآن كر

كل قرآن  یدر سن سه سالگگار پرورد یاریكرد و توانست به  میحفظ قرآن كر

 زیرا ن میفنون مربوط به تالوت قرآن كر یدر سن شش سالگ او را حفظ كند. میكر

و از آن پس  اموزدیب زیتوانست علم اختالف قرائات را ن نیهمچن رفت وگپدرش فرا  میبه طور كامل و تحت تعل

به در زمان حیات خود  یثیلال محمد آغازكرد. مختلف یقرآن را در محافل و مراسم ها الوتت یبود كه و

 .سفر كرد کایآلمان و آمر قا،یوب آفرهند، پاكستان، جن ایران، مثل میتالوت قرآن كر یبرا یادیز یكشورها

 محمد اللیثیتالوت انتخابی از استاد 

  .است محمد اللیثی استادشنیدنی های یکی از تالوت، مائدهسوره مباركه  ۱۱۹تا  ۱۱۰آیات تالوت 

 اختصاص دارد.  السالمعلیه عیسیحضرت  یقصه بخشی از آیه به روایت دهین ا

 گزارش استماع این تالوت
 نوبت اول

 آیات یمطالعهشنیدن پیش از 
 نوبت دوم

 آیات یمطالعهاز  پسشنیدن 
 نوبت سوم

 آیات مرور همراه باشنیدن 

   

 اشاره شده است؟ هر شخصیت چگونه وصف شده است؟ شخصیتبه چند  ،در آیات مورد نظر

 

 

 

 

 

 
 

  



و « گاهآن» شکلآید و به یقبل از جمله م ظرف زمان برای ماضى است كه معموالًدر زبان عربی « ذْاِ»كلمه 

ی رویدادها به چه  «ذْاِ»این كدام از هر  بگوییدبا دقت در آیات مورد نظر  شود.ترجمه میدر فارسی « کههنگامی»

 زمانی اشاره دارد؟در چه 

 مورد اشاره رویداد زمانرویداد و  «ذْاِ»كلمه  آیه

  قالَ اللَّهُ یا عیسَی إِذْ ۱۱۰

  عَلَّْمتُکَ الِْکتابَ  إِذْوَ  ۱۱۰

  َتخْلُُق مِنَ الطِّینِ  إِذْوَ  ۱۱۰

  ُتخْرِجُ الَْموْتی إِذْوَ  ۱۱۰

  إِسْرائیلَ  بَنی كَفَفْتُ إِذْ وَ ۱۱۰

  جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّناتِ  إِذْ ۱۱۰

  اْلحَوارِیِّینَ  أَوْحَیُْت إِلَی إِذْوَ  ۱۱۱

  قالَ الَْحوارِیُّونَ  ذْإِ ۱۱۲

  قالَ اللَّهُ یا عیسَی إِذْوَ  ۱۱۶
 كنید؟گویی قرآن برداشت میقصهروش ای از چه نکتهزمان های مورد اشاره در این آیات، ترتیب و توالی با تدبیر در 

 


