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 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

فهذه مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من 

راجيا من اهلل أن ينفع  كتب وفتاوى اإلمام ابن عثيمني 

 .هبا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم

 : ِمْن آداب التِّالَوةِ 

تعاىل فيها ألنَّ تاَِلَوَة القرآِن من  إْخالُص النيِِّة هلل -1

 العباداِت اجلَليلِة، كام سبَق َبَياُن فضلها، وقد قال اهلل تعاىل

 ، [1١غافر: ]چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ

 [.٢الزمر: ]چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ: وقال

چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ: وقال تعاىل

 اْقَرُؤوا القرآَن واْبتُغوا به وجهَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النبيُّ  [5البينة: ]

اهلل عزَّ وجلَّ ِمن قبِل أن يأيَت قوٌم يقيمونه إقامة القدح 

 .، رواه أمحد وصححه األلباين«يتعجلونه وال يتأجلونه

نيا لونه َيْطلبون به أْجَر الدُّ  .ومعنى يتعجَّ

ُر ما يْقَرأ  -٢ وِمْن آَداهِبا: أْن يقرأ بقْلٍب حارٍض يتدبَّ

ُم معانَِيُه وََيْشُع عند ذلك  َقْلُبه وَيْستحرض بأنَّ اهلل ويتفهَّ

 .ألنَّ الُقْرآَن كالُم اهلل عزَّ وَجلَّ  ؛َياطُِبه يف هذا القرآن

وِمْن آَداهِبا: أْن َيْقَرأ عىل طهارٍة ألن هذا من تعظيم  -3

كالِم اهلل عزَّ وجل، وال َيْقرأ اْلُقرآَن وهو ُجنٌُب َحتَّى َيْغَتِسَل 

م   أو َيتيمَّ
ِ
إْن كان عاجزًا عن استعامل املاء إِْن قِدر عىل املاء

  ملرٍض أْو َعَدم

ولِْلُجنُِب أن يْذُكَر اهلل وَيْدُعَوُه باِم ُيَوافُق اْلُقْرآَن إذا مل 

يقصِد القرآَن، ِمْثُل أن يقوَل: ال إِله إاِلَّ أنَت سبحاَنَك إين 

 كنُت من الظاملني، أْو يقوَل: ربنا ال ُتزْغ ُقلوَبنا بعد إْذ َهَديْتنَا

اب  .وَهْب َلنَا من َلُدْنَك رمحًة إنك أنَت الَوهَّ

ومْن آَداهِبا: أْن ال يقرأ القرآَن يف األماكِِن املْسَتْقَذرة  -١

ألن قراَءَته يف مثل ذلَك  ؛أو يف جممٍع ال ُينَْصُت فيه لقراءتِه

 ونحوه مما 
ِ
إهانٌة له. وال جيوز أن يقرأ القرآن يف ْبيِت اخلالء

طِ ُأِعدَّ للتَّبَ  ِل أو التََّغوُّ  .ألنه ال َيلِْيُق بالقرآِن الكريمِ  ؛وُّ

وِمْن آداهِبا: أن يستعيَذ باهللِ من الشيطاِن الرجيِم عنَد  -5

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱچ: إرادِة القراءة لقوله تعاىل

ه الشيطاُن عن  [،٨٩النحل: ]چ ۀ ڻ ولئالَّ َيُصدَّ

 .القراءِة أْو كامِِلا

ْوَرِة  -6  السُّ
ِ
ا اْلَبْسَملُة فإْن كان ابتداُء ِقَراءتِه مْن أْثنَاء وأمَّ

ِل السورِة َفْلُيَبْسِمْل إال يف سورِة  فال ُيَبْسِمُل، وإْن كاَن من أوَّ

ِلا َبْسملٌة. ألنَّ الصحابَة  أْشَكَل  التَّْوبِة فإنَّه ليس يف أوَّ

ٌة أو بقيَُّة عليهم حنَي كتابِة املِْصحِف هل هي سورٌة  ُمْستَِقلَّ

األْنفال فَفَصُلوا بينهام بدوِن َبْسَملٍة وهذا االجتهاد هو املطابق 

للواقع بال َرْيٍب إْذ لو كانت البَْسَملة قد نزلت يف أوِلا َلَبِقَيْت 

    ڱ ڳ ڳ ڳچ: حمفوظة بحفظ اهلل عزَّ وجل لقوله تعاىل

  [.٨احلجر: ]چ ڱ ڱ ڱ

َم به، مَلا يف  -7 نَّ َن صوَته بالُقرآِن ويرتَّ وِمن آَداهِبا: أن ُُيَسَّ

ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي  الصحيحني من حديِث أيب هريرَة 

ء )أي ما اْسَتَمع لَشٍء( كام أذَِن لنَبِيٍّ َحسِن  أِذَن اهلل لََِشْ

. وفيهام عن جبرِي بن ُمْطعٍم «الصوِت َيتغنَّى بالقرآِن ََيْهُر به

يقرُأ يف املَغرِب بالطُّوِر فام سمعُت  ملسو هيلع هللا ىلصال: سمعُت النبيَّ ق 

لكِْن إْن كان حْوَل . ملسو هيلع هللا ىلصأحدًا أحسَن صوتًا أو قراءًة منه 

القارئ أحٌد يتأذَّى بِجْهرِه يف قراءتِه كالنائم واملصيلِّ ونحومها 

ُش عليه أو يؤذيه َخرَج  ملسو هيلع هللا ىلصألنَّ النبيَّ  ؛فإنَّه ال جْيهُر جْهرًا يَشوِّ

: ملسو هيلع هللا ىلصوجيهرون بالقراءِة فقال النبي اِس وُهْم ُيَصلُّون عىل الن
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إن امُلَصّلي يناجي ربه فلينظر بام يناجيه به وال َيهْر بعُضكم »

رواه مالك يف املَُوطَّأ. وقال ابن  ،«عىل بعٍض يف القرآن

 .عبدالرب: وهو حديث صحيح

َل القرآَن ترتياًل لقوله تعاىل -٩ : وِمن آَداهِبا: أْن ُيرتِّ

ٍل بدوِن ُُسعٍة  [،١املزمل: ]چ ٿ  ٿ ٿچ فيْقرأُه بتَمهُّ

ألنَّ ذلك أْعَوُن عىل تَدبُّر معانِيه وتقويِم حروفِه وأْلفاظِه. ويف 

أنه ُسِئل عن قراءة  صحيح البخاريِّ عن أنس بن مالِك 

اً  :فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ثم قرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم   كانْت َمدَّ

يمدُّ بسم اهلل وَيمدُّ الرمحن ويمدُّ الرحيم، وُسِئلْت أمُّ َسَلَمَة 

فقالت: كان ُيَقطُِّع قراءَته آَيًة آيًة،  ملسو هيلع هللا ىلصعن قراءِة النبي  

ِحيِم * احْلَْمُد هللَِّ َربِّ اْلَعامَلنِيَ  مْحَـِن الرَّ مْحَـِن  * بِْسِم اهللَِّ الرَّ الرَّ

ينِ الرَّ  ، رواه أمحُد وأبو داود والرتمذي،  ِحيِم * َمالِِك َيْوِم الدِّ

وه َهذَّ : وقال ابن مسعود  مِل وال هتذُّ ال َتنُْثرُوه نْثَر الرَّ

ُكوا بِه القلوَب وال يكْن َهمُّ  ْعِر، قُِفْوا عند عجائِبِه وَحرِّ الشِّ

فيها إْخالٌل أَحِدكم آِخَر السورِة. وال بأَْس بالرسعِة الَّتِي ليس 

. باللفِظ بإْسقاط بعِض احلروِف أْو إدغام ما ال يصح إْدغاُمه

 .فإْن كان فيها إخالٌل باللفِظ فهي حَراٌم ألهنا تغيرٌي للقرآنِ 

وِمْن آَداهِبا: أْن يسجَد إذا مرَّ بآيِة َسْجدٍة وهو عىل  -٨

ُ للسجوِد   يف أيِّ وقٍت كان ِمْن ليٍل أْو هناٍر، فيُكربِّ
ٍ
وضوء

ويقوُل: سبحان ريبِّ األعىل، ويْدُعو، ثم يرفُع ِمَن السجوِد 

إالَّ أْن يكوَن  ملسو هيلع هللا ىلصبدوِن تكبري وال سالٍم، ألنَّه مل يرْد عن النبيِّ 

 الصالِة فإنه يَكربِّ إذا َسَجد وإذا قام، حلديث 
ِ
السجوُد يف أْثناء

أنَّه كان ُيكربِّ يف الصالِة ُكلَّام َخَفَض َورَفَع  أيب هريرة 

ُث أنَّ النبي  كان َيْفَعُل َذلِك، رواه مسلم. وعن ابن  ملسو هيلع هللا ىلصوُُيَدِّ

ُيكربِّ يف كلِّ َرفٍع وَخْفٍض  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيُت النبيَّ  مسعوٍد 

وقياٍم وقعوٍد، رواه أمحد والنسائي والرتمذي وصححه. وهذا 

 .التالوِة يف الصالةِ  يُعمُّ سجوَد الصالِة وسجودَ 

ُبوا هِبا واحِرصوا عليها  هذه بعض آداِب القراءِة، فتأدَّ

 .وابتُغوا هبا من فضِل اهلل

ُهمَّ اْجَعْلنا من املعظِّمني حلرماتِك، الفائزين هبباتِك،  اللَّ

الواِرثني ِِلنَّاتَِك، واْغِفْر َلنَا ولوالِِدينا وِلميع املسلمني 

، ولىلَّ اهلل وسلَّم عىل نبينا محمد برمحتك يا أرحم الرامحني

 .وعىل آلِِه ولحبه أمجعني

 بترصف من جمالس شهر رمضان
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