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 تالوت و تأمل 
 (۶ )کاربرگ شماره

 ه.ش در مصر( ۱۳۳۳متولد ) دکتر احمد نعینعاستاد 

به  ،رستانیپس از گذراندن دوران دبآمد و  ایمصر به دن« مطوبس»در شهر او 

 یپس از گذراندن مقطع عموم و رفت هیدانشگاه اسکندر یکدانشکده پزش

دانشگاه  نیخود را با تخصص طبابت اطفال از ا یتخصص یدکترا ،یپزشک

 مشغول به کار شد. هیاسکندر مارستانیگرفت و در ب

 فرا گرفترا  دیو علوم تجو رفتقرآن  خانهبه مکتب یسالگ سه استاد نعینع از

 او .سال داشت موفق به حفظ کامل قرآن شدهشت  که کمتر از  یو در حال

از  یو دیو تقل یریرپذیتأثتا جایی که حدود هشت سال با مرحوم مصطفی اسماعیل همنشین و همراه بود سپس 

 مشهود است. لیاسماع یمصطف خیتالوت ش

در  شب هنگام نماز مغرب کی»کنند: خاطرات جالبی نقل میاند فرهای متعددی که به ایران داشتهس از استاد

آقا  . بعد از تالوت،خواندم و بعد قرار شد که قرائت کنم شانیبودم و نماز را به امامت ا یمنزل مقام معظم رهبر

 ؛اوست هیار شبیبس تانیو صدا دیکنیتالوت م لیاسماع یشما مثل استاد مصطفخوشحال شدند و فرمودند:  اریبس

من عرض کردم که . دیکنیاجرا م لیاسماع یمصطف یرا افزون بر کارها یبلکه قطعات ،دیکنینم دیاما از او تقل

 «.دادند هیشال سبز به من هد کیو عبا  کی شانیا .من از سادات هستم و گرددیامام حسن )ع( بر ماجداد من به 

 احمد نعینعتالوت انتخابی از استاد 

در  کهاست  احمد نعینع استادشنیدنی های برشی از یکی از تالوت، مریمسوره مبارکه  ۵۸تا  ۴۰آیات تالوت 

تالوت شامل تهران تالوت شده و  سالن اجالس سراندر المللی قرآن کریم اختتامیه مسابقات بینو در  ۱۳۷۹سال 

 است. آیاتی از سوره مریم، ضحی و انشراح

 اختصاص دارد.  انبیای الهی یهاقصه بخشی ازنام و مرور ذکر  آیه بهنوزده ین ا

 گزارش استماع این تالوت
 نوبت اول

 آیات یمطالعهشنیدن پیش از 
 نوبت دوم

 آیات یمطالعهاز  پسشنیدن 
 نوبت سوم

 آیات مرور همراه باشنیدن 

   

  



 اند؟شده توصیف هاییویژگیچه  ام بدر این آیات آمده است؟ هر کدا پیامبران الهینام کدام 

۱- 

۲- 

۳- 

۴- 

۵- 

۶- 

۷- 

۸- 

۹- 

 ۳)که در تالوت و تأمل شمارهدر این آیات و آیات سوره صافات  و پدرشالسالم حضرت ابراهیم علیهگفتگوی 

 ها چیست؟به نظر شما علت این تفاوت هایی دارد؟تفاوتچه  مرور کردیم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 داستان موسین به آی اتصال و نحوه السالمعلیهرت ابراهیم حضروایت داستان شیوه به نظر شما در 

 هایی نهفته است؟چه نکته و دیگران در این آیات السالمعلیه

 

 

 
 

 
 


