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ABSTRACT 

Remember the Etiquettes of reading the Holy Quran often when mentioning the recitation and so 

for its virtue and martyrdom to be polite with the Koran when reading, In this research we have 

collected most of these miscellaneous Etiquettes and mentioned some of the conditions with citing 

the jurisprudence and the correct evidence in the books of jurisprudence and scientific research, 

which is difficult to find in one book or one search and some of  these conditions : The hearted 

conditions and we mean potential, including: repentance, sincerity, intention and presence of the 

heart, and the apparent conditions such as purity and its provisions and abstinence. And for reading 

there are Etiquettes, including: understanding, reverence, and contemplation, and the covenant of 

the Koran, respect and magnification, Basmalah and others. In this research we have adopted the 

explanatory approach, the inductive approach, and the analytical method. The most important 

results of this research are that the conditions and ethics of reading the Holy Quran have a close 

connection to the jurisprudential provisions, including what is duty and what is desirable and 

delegate to it. 

 

 ملخص البحث

ن الكرمي عند هبا للتأدب مع القرآتذكر آداب قراءة القرآن الكرمي غالبا عند ذكر تالوته وذلك لفضيلتها واالستشهاد 
قراءته، وحنن يف هذا البحث قد مجعنا معظم تلك اآلداب املتفرقة وذكران بعض الشروط مع االستشهاد عليها ابألحكام 
الفقهية واألدلة الصحيحة املرتامية يف الكتب الفقهية والبحوث العلمية واليت من الصعب أن جتدها جمموعة يف كتاب أو 

 ومن هذه الشروط: الشروط القلبية ونقصد هبا الباطنة ومنها: التوبة واإلخالص والنية وحضور القلب،حبث واحد 
ستعاذة. وللقراءة آداب أخرى ومنها: التفهم واخلشوع والتدبر وتعاهد القرآن والشروط الظاهرة كالطهارة وأحكامها واال

، واملنهج بحث على املنهج االستداليل، واملنهج االستقرائيواحرتامه وتعظيمه والبسملة وغريها. وقد اعتمدان يف هذا ال
التحليلي. وأهم النتائج هلذا البحث أن شروط وآداب قراءة القرآن الكرمي هلا تعلق وارتباط وثيق ابألحكام الفقهية، 

 فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومندوب إليه.
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 األحكام، الفقه. : شروط، آداب، قراءة، القرآن،الكلمات املفتاحية

 متهيد

قراءة القرآن الكرمي هلا شروط وآداب فعلى قارئ القرآن أن يتصف هبا، وأن يلتزم ابلشروط، وأن يتأدب مع القرآن 

 .، وهذه اآلداب والشروط هلا عالقة ابألحكام الفقهية، فال بد من معرفتهاالكرمي

 شروط قراءة الُقْرآِن الَكرميِ املبحث األول: 

شروط قراءة القرآن الكرمي منها ما يتعلق ابلباطن، ومنها ما يتعلق ابلظاهر وعلى هذا تنقسم إىل قسمني: شروط قلبية، 

وهي اليت تتعلق ابلباطن، أي األمور اليت ختص القلب، كالتوبة، واإلخالص، وحضور القلب، والنية، وغريها. وشروط 

االستعاذة و ليت يتم فعلها يف الظاهر، كأحكام الطهارة، وملس املصحف، ظاهرية، وهي اليت تتعلق ابلظاهر: أي األمور ا

 وغريها.

 ول: الرروط القلبيةاملطلب األ

وهي ما يتعلق ابلباطن وهي من لوازم قراءة القرآن الكرمي وذلك ألن القرآن كالم هللا عز وجل، وتالوة كالمه هو مبعىن 

عند قراءة  هللا سبحانه وتعاىل والتخلي عن كل ما جيب التخلي عنه خماطبته سبحانه وتعاىل، وهلذا ينبغي التأدب مع

 القرآن الكرمي تعظيما هلل عز وجل وتصفية الباطن وطهارهتا كما ينبغي طهارة الظاهر أيضا. ومن طهارة الباطن ما يلي:

 التوبة

طاعة  مل أوالبد منها قبل أي عالتوبة إىل هللا سبحانه وتعاىل واالستغفار من كل الذنوب واملعاصي من األمور اليت 

ا إىل هللا سبحانه وتعاىل كالصالة والصيام واحلج وغري ذلك، وقراءة القرآن الكرمي من أعظم الطاعات والقرابت إىل ن  ب   ر   ق  ت   
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هللا سبحانه وتعاىل. فيقع قارئ القرآن يف الذنوب واملعاصي كغريه، بل حيدث منه التقصري والتفريط يف تالوة القرآن 

 ة منها واالستغفار البد من التوباليت الذنوب و من لكرمي، بل قد يقرأ القرآن فيدخل عليه العجب والغرور وغريه وكل هذا ا

ًعا أ يُّه  والرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل واإلانبة إليه فقد أمر هللا سبحانه ابلتوبة عمومًا بقوله تعاىل: "و ت وب وا إ ىل  اَّلله  مج  ي

"  .(2)ولقوله تعاىل: "اي  أ ي ُّه ا الهذ ين  آم ن وا ت وب وا إ ىل  اَّلله  ت  ْوب ًة ن ص وًحا"  .(1)اْلم ْؤم ن ون  ل ع لهك ْم ت  ْفل ح ون 

فيحل  ،فالتوبة تكون من مجيع الذنوب واملعاصي وهي التخلية والتصفية والتطهري للباطن قبل أي عمل صاحل

آخر غري  مع طاهر أنه ال جيتمع شيء نظيف فكماطاهر نظيف من الذنوب واملعاصي،  ذلك العمل الصاحل يف مكان

ل حلوهلا يف قبو  هبا قبل القيامكذلك األعمال الصاحلة والطاعات على العموم البد من طهارة القلب ، فنظيفو  طاهر

ي وذلك ن الذنوب واملعاصالباطن م طهارةعلينا  فيجب القلب، فاألعمال الصاحلة ال جتتمع مع املعاصي والذنوب،

ابلتوبة عند مجيع األعمال الصاحلة والطاعات مبا فيها التوبة عند تالوة القرآن الكرمي، والتوبة الزمة لتالوة القرآن الكرمي، 

ته ري القلب وختليوالتوبة البد أن تكون قبل القراءة لتطه ،يف آٍن واحٍد مع املعصيةوقراءته القرآن الكرمي تالوة فال جيتمع 

 إلخالص وذلك ملا حيدث للمرء عند القراءة منابالتوبة يف حال القراءة مصاحبة  البد من مث. من الذنوب واملعاصي

اليت تطرأ عند القراءة، مث التوبة بعد القراءة ملا قد حيدث من تقصري أو  موروغريها من األ والغرورالشك أو العجب 

 جتب على العموم، كذلك جتب عند قراءة القرآن الكرمي.وخالصة الكالم كما أن التوبة  تفريط وغريه.

 اإلخالص

كل عمل من األعمال وخاصة العبادات اليت نتقرب هبا إىل هللا سبحانه وتعاىل مرهون ابإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، 

تابعة واملوافقة املبل اإلخالص شرٌط لقبول األعمال. فاألعمال مجيعاً ال تقبل إال بشرطني: األول: اإلخالص، والثاين: 

 ملا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم.
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اإلخالص شرٌط لقبول أي عمٍل فكذلك احلال يف قراءة القرآن الكرمي، وحىت تكون مقبولة عند هللا  أنفكما 

رمي ن الكوخاصة عند تالوة القرآ ،سبحانه وتعاىل البد من اإلخالص عند تالوة القرآن، وهنا أييت أمهية اإلخالص هلل

 فقد ي صاب قارئ القرآن ابلعجب والغرور وحب الظهور عند تالوته للقرآن ألسباب كثرية منها: حلسن صوته ومجاله 

ابلقراءة، أو حلفظه وإتقانه وعدم اخلطأ يف حال القراءة، أو لثناء الناس عليه بذلك، أو لكثرة قراءته للقرآن ومداومته 

ناس سوآءاً يف إمامة الناس يف الصالة أو يف احملافل واجتماع الناس ألي مناسبة  عليها، أو لقراءته للقران أمام مجوع ال

صاب قارئ القرآن وقد ي   ،كانت، أو إلنه حفظ القرآن، وغريها من األسباب اليت جتعل قارئ القرآن ي عجب بقراءته فيها

نفسه أفضل  الناس يف الصالة، أو إلنه يرىابلرايء والكرب والتعايل على اآلخرين وذلك ألنه ح ف ظ  القرآن، أو إلنه يؤم 

من اآلخرين وأكرب منهم، وغري ذلك. والسبب يف ذلك يرجع ملا جاء يف األحاديث من مدح ملن قرأ القرآن أو حفظه، 

وقد جاء أيضا ما يقابل ذلك يف أحاديث وأقوال أخرى ت بني   وت وضح أنه البد من اإلخالص وعدم الرايء، وذم من قرأ 

 يريد به الرايء والتعايل ونسي  ما جاء يف األحاديث واألقوال الواردة يف ذم ذلك.القرآن 

فقد أمر هللا عز وجل ابإلخالص عموما يف كل شيء فقال سبحانه: "و م ا أ م ر وا إ اله ل ي  ْعب د وا اَّلله  خم ْل ص ني  ل ه  

وأمر ابإلخالص خصوصًا عند ذكر تالوة  .(4)اَّلله  خم ْل ًصا ل ه  الد  ين " وقال تعاىل: "ق ْل إ ين   أ م ْرت  أ ْن أ ْعب د   .(3)الد  ين "

ة  و أ نْ ف ق وا ِم ها ل ون  ك ت اب  اَّلله  و أ ق ام وا الصهال  ن ي ًة ر   القرآن الكرمي وبعض العبادات فقال تعاىل: "إ نه الهذ ين  ي  ت ْ راا و ع ال  ز قْ ن اه ْم س 

ْن ف ْضل ه  إ نهه  غ ف وٌر ش ك وٌر"ي  ْرج ون  جت  ار ًة ل   ، ل ي  و ف  ي  ه ْم أ ج ور ه ْم و ي ز يد ه ْم م    (.5)ْن ت  ب ور 

" فيه أهنم خيلصون أبعماهلم، وأهنم ال يرجون هب في تفسري قوله تعاىل "ي  ْرج ون  ف ا من املقاصد جت  ار ًة ل ْن ت  ب ور 

سبحانه وتعاىل العمل بدون إخالص فقال هللا تعاىل: "ي  ر اء ون  النهاس  و ال  . وقد ذم هللا (6) شيئاالسيئة والنيات الفاسدة 

" أي: ال إخالص ف. (7)ي ْذك ر ون  اَّلله  إ اله ق ل ياًل" والقرطيب يف تفسريه: بني   أن  .(8) هلمفي تفسري ابن كثري: "ي  ر اء ون  النهاس 

م  اإْل خْ   هللا و ص ف ه ْم ب ق لهة  الذ  ْكر  أل  هنه مْ  ان وا ال  ي ْذك ر ون  اَّلله  ب ق ر اء ٍة و ال  ت ْسب يٍح، و ق يل : ل ع د  ص  ف يه  ك    . ويف احلديث ع نْ (9) ال 
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الواضح من هذه األدلة وقوع اإلمث على من عمل عماًل يصاحبه الرايء والسمعة، وعدم اإلخالص يف ذلك، ف

وخ ص قارئ القرآن يف األحاديث ألنه أقرب العاملني إىل ذلك، والشيطان منه أقرب، ولتصدر قارئ القرآن دائماً كما 

العجب والرايء، وهلذا حذر النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث السابق وذكره عنه أنه أ وهل   أشران، فيكون أقرب إىل

النهاس  ي  ْقض ى بينهم ي  ْوم  اْلق ي ام ة ، ومنهم العلماء والقراء ِمن كان قصدهم الرايء والسمعة فتسعر هبم النار أو يسحبون 

 لعافية.على وجوههم فيها وما أشده من عذاب، نسأل هللا ا

 حضور القلب

وكالم هللا ليس مثل كالم البشر ومع هذا هناك من يسمع كالم البشر ويصغي لسماعه  ،القرآن كالم هللا سبحانه وتعاىل

أو يتكلم به وينقله كما هو مع الرتكيز وحضور الذهن والقلب حىت ال يفوته منه شيء، وكالم هللا سبحانه وتعاىل ال 

م  يعظجب تيولكن هناك من ال يعظم كالم هللا وال جيعل له شأانً، فلهذا ينبغي التنبيه ملثل ذلك، ف ،قارن بكالم البشري  

قرأ، يفهم ما يعي و يوأن عز وجل تالوة كتاب هللا  عندحضور الذهن والقلب  ى القارئجيب علكما مه،  احرت اكالم هللا و 

يٌد"ْكر ى ل م ْن ك ان  ل ه  ق  ْلٌب أ ْو أ ْلق ى السهْمع  و ه و  ش  لقوله تعاىل: "إ نه يف  ذ ل ك  ل ذ  ن. آقر وكذلك عند مساع ال . ومعىن (10)ه 

يٌد" أ ْي ش اه د   ومعىن.  (11) شهيد أي حاضر القلب أو شاهد ابلقلب "أ ْو أ ْلق ى السهْمع " أ ي  اْست م ع  اْلق ْرآن . "و ه و  ش ه 

 ، ن املراد  من الذكر ألحضور القلب مطلوب عند قراءة القرآن، ف .(12)ٌر ف يم ا ي ْسم ع . عن الزهجهاج : أ ْي ق  ْلب ه  ح اض  و اْلق ْلب 

 .(13) يذكرحضور  القلب، وينبغي أن يكون هو مقصود  الذاكر، فيحرص على حتصيله، ويتدبر ما 

 النية

ل وا م   النية واجبة قبل كل عمل وبغري النية فالعمل هباءاً ال قيمة له قال تعاىل: "و ق د ْمن ا ب اًء إ ىل  م ا ع م  ْن ع م ٍل ف ج ع ْلن اه  ه 

ث ورًا" ص  ف يه ا، و   .(14) م ن ْ إ مها ذكر ابن كثري يف تفسري هذه اآلية بقوله: و ذ ل ك  أل  هنه ا ف  ق د ت  الشهْرط  الشهْرع يه، إ مها اإْل ْخال 

ط لٌ اْلم ت اب  ع ة  ل ش رْع  اَّلله . ف ك لُّ ع م ٍل ال  ي ك   يهة ، ف  ه و  اب  ال ًصا و ع ل ى الشهر يع ة  اْلم ْرض   . (15) ون  خ 
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وكذلك  ،ادةوغريها من العادات ابلنية تتحول إىل عبوالنوم األكل والشرب ، حىت وابلنية يتغري العمل من عادة إىل عبادة

فهذه إما  ،هه مثال يف رمضان أو غري قراءة القرآن قد تكون بنية املراجعة لالختبار أو بنية احلفظ أو كم مصحف سيقرأ

أن تكون عادة كالطالب كل يوم حيفظ ويراجع وهذا أمر هو مأمور به من أجل دراسته وتفوقه فال بد من ذلك فعليه 

أن يغريه من عادة إىل عبادة فينوي بذلك العمل وجه هللا إىل جانب كونه سيفعل ذلك ملا ط لب  منه، وقد يكون أصله 

هو املقصود فإن كانت نيته هلل وللحصول على األجر ف ،لقرآن يف رمضان وغريها ويريد بذلك ك ثرة القراءةعبادة كتالوة ا

وإن حتولت نيته إىل غري ذلك كالنية من أجل كثرة القراءة وخاصة إن كان قصده الرايء واملباهاة أبنه قرأ  كذا  ،بذلك

وكذا مصحفاً فهذا هو الذي جيعل العمل غري مقبول عند هللا سبحانه وتعاىل ألنه فقد شرط اإلخالص وال يتم احلصول 

ن يعمله األنسان، وبذلك تكون النية واجبة أيضا عند قراءة القرآ فالنية واجبة قبل كل عمل على اإلخالص إال ابلنية.

 الكرمي.

 الرروط الظاهرية املطلب الثاين:

والشروط الظاهرية املقصود منها ما ي فعل  عند قراءة القرآن ِما ال يتعلق ابلباطن كما أسلفنا، بل تتعلق ابلظاهر وهي 

ستعاذة وغريها، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو كرمي، كالطهارة واالعبارة عما منارسه أو نفعله عند قراءة القرآن ال

 ومن هذه الشروط اليت ينبغي أن ت فعل عند قراءة القرآن الكرمي ما يلي: مستحب وغري ذلك.

 الوضوء والطهارة -1

 و كالم هللا الذي همن املستحب عند قراءة القرآن هو الطهارة، وهذا أمر البد  منه وذلك احرتاما وتعظيماً للقرآن الكرمي

 .(16)لٌ م ْن ر ب   اْلع ال م ني ""إ نهه  ل ق ْرآٌن ك ر مٌي، يف  ك ت اٍب م ْكن وٍن، ال  َي  سُّه  إ اله اْلم ط ههر ون ، ت  ْنز يسبحانه وتعاىل، ولقوله سبحانه:

األكرب والطهارة تكون من احلدثني األصغر و  واالغتسال،الوضوء املقصود هبا:  لطهارة عند قراءة القرآن الكرمياو 

 ولذلك هناك كثري من األحكام تتعلق ابلطهارة عند قراءة القرآن الكرمي ومن هذه األحكام ما يلي:
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 أوال: أقسام الطهارة. 

 : طهارة من احلدث األكرب وطهارة من احلدث األصغر.قسمانالطهارة 

فاحلدث األكرب هو: ما يوجب الغسل كاجلنابة وغريها، ويشمل أمور منها: اجلماع، وخروج املين دفقا بلذة، 

األصغر هو:  واحلدث أو تغييب احلشفة يف الفرج، واحليض، والنفاس، وغريه. االحتالمأو إنزاله عن شهوة يف حال 

ور منها: خروج البول واملذي والودي من الذهك ر ، الذي ينقض الوضوء أو هو ما يوجب الوضوء دون الغسل، ويشمل أم

ند بعض ع أو اإلفرازات املهبلية اليت خترج من فرج املرأة، أو خروج الغائط والريح من الدبر، والقيء، وأكل حلم اجلزور

 والنوم وحنوها. الفقهاء،

وال  ،تواتر األدلة على ذلكفأما الطهارة من احلدث األكرب فهي شرط عند قراءة القرآن الكرمي لألمر بذلك و 

ْزٍم أ نه يف  . فقد أخرج اإلمام م ال ٌك يف املوطأ، ع ْن ع ْبد  هللا  ْبن  أ ِب  ب ْكر  ْبن  ح  جيوز القراءة بغري الطهارة من احلدث األكرب

ْزٍم: أ ْن ال  َي  سه اْلق ر آن  إ   ت  ب ه  ر س ول  هللا  ل ع ْمر و ْبن  ح  رٌ اْلك ت اب  الهذ ي ك   .(17) اله ط اه 

الكتاب الذي كتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أهل اليمن يف السنن والفرائض والدايت أال َيس القرآن و 

 .(18) إال طاهر. قد تلقاه العلماء ابلقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من اإلسناد الواحد املتصل

طهه ار ة  اْلك رْب ى اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى: ف اْلق ر اء ة  ت ْشرت  ط  هل  ا الكما قال الطهارة شرط عند قراءة القرآن الكرمي  ف

هذه األدلة ما ي  ب ني   ويوضح أنه جيب الطهارة من احلدث األكرب عند تالوة القرآن الكرمي،  ويف .(19)د ون  الذ  ْكر  و الدُّع اء  

 .آنواألفضل أن ي قرأ القرآن على طهارة احرتاما وتعظيما للقر  ،قراءةالعند وأما الطهارة من احلدث األصغر فهي مستحبة 

ك قراءة القرآن من أجل الطهارة فقد جاءت األدلة اليت تدل على قراءة القرآن الكرمي لغري املتوضئ مامل رْت  ال ت  و 

ي ٍ  حديثحيدث حداث أكرب كاجلنابة وغريه، ومن هذه األدلة 
: رضي هللا عنه ع ل  ص لهى اَّلله  ع ل ْيه   "ك ان  ر س ول  اَّلله   ق ال 

اٍل م ا مل ْ ي ك ْن ج ن  ًبا"  .(20)و س لهم  ي  ْقر ئ  ن ا الق ْرآن  ع ل ى ك ل   ح 
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 حكم قراءة القرآن للجنب واحلائضاثنيا: 

 لباب حديث علياالبد من التوضيح ابلنسبة للجنب وحكم قراءته للقرآن الكرمي وكذلك احلائض والنفساء. ويف هذا 

: "ك ان  ر س ول  اَّلله  ص لهى اَّلله  ع ل ْيه  و س لهم  ي  ْقر ئ  ن ا الق ْرآن  ع ل ى ك ل   ح   بن أِب طالب اٍل م ا مل ْ ي ك ْن رضي هللا عنه السابق ق ال 

 وقد سبق. وغريهم،ج ن  ًبا". رواه أصحاب السنن، 

ذلك  ا أنه ال جيوز للجنب قراءة القرآن الكرمي، وقد اختلف العلماء يفأما ابلنسبة للجنب فمن األدلة السابقة يتضح لن

شذ داود  شذوذاً حني قال يف االستذكار: وقدقراءة القرآن للجنب بل اعترب ابن عبد الرب  واجلمهور على أنه ال جيوز.

ب عند: األئمة األربعة وابن وخالصة الكالم أنه حيرم قراءة القرآن للجن .(21) عن اجلماعة إبجازة قراءة القرآن للجنب

 .(22) وجيوز قراءة القرآن للجنب عند: ابن حزم وداود والبخاري والطربي وغريهم تيمية واإلمامية والزيدية.

ومنهم من أجازه  ،اجلمهور بعدم اجلوازفأما ابلنسبة لقراءة القرآن الكرمي للحائض والنفساء فقد اختلف العلماء يف ذلك 

ف يف ق ر اء ة  اْلق  . ائض والنفساء تبقى وقتًا طويال على حاهلاللضرورة وذلك إلن احل ْرآن  ل ْلج ن ب  ذكر ابن رشد االْخت ال 

ت ه . ح  ، و ذ ه ب  ق  ْوٌم إ ىل  إ اب  ب وا إ ىل  م ْنع  ذ ل ك  ف  مب  ْنز ل  مث ذكر أن ق  ْوما ج ع ل وا احلْ ائ   فذكر أن اجْل ْمه ور ذ ه  ْخت ال  ا اال  ة  ض  يف  ه ذ 

ائ ض  اْلق ر اء ة  اْلق ل يل ة  اْست ْحس ااًن، ل ط ول  م ق ام ه   ن  ه م ا، ف أ ج از وا ل ْلح  ، و ق  ْوٌم ف  رهق وا ب  ي ْ   .(23) م ال كٍ ح ائ ًضا، و ه و  م ْذه ب   ااجْل ن ب 

اء  اْخت لفوا يف  ج و از  ق ر اء ة  اْلق ْرآن  ل ْلج ن ب  و احلْ ائ ض  وبني  أن اجْل ْمه ور  ع ل ى حت ْ  :لنوويليف املنهاج و  ر مي  اْلق ر اء ة  أن اْلع ل م 

 .(24) ع ل ْيه م ا مج  يًعا أي احلائض واجلنب و ال  ف  ْرق  ب نْي  آي ٍة أو ب  ْعض  آي ٍة ف إ نه اجلْ م يع  حي ْر م  

اجلنب ال جيوز له قراءة القرآن، ال من املصحف وال عن ظهر قلب حىت يغتسل،  تأخرين من العلماء أنوعند امل

للحديث السابق أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال حيجزه شيء عن القرآن إال اجلنابة. وأما االستماع لقراءة القرآن 

النفساء احلائض و وأما صحف، وال قراءة منه للقرآن. ملا فيه من الفائدة العظيمة من دون مس امل ،فال حرج يف ذلك

 .(25) ثد  حْ م  جيوز هلما قراءة القرآن الكرمي عن ظهر قلب يف أصح قويل العلماء، كالْ 
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.اثلثا:   حكم ملس املصحف عند قراءة الق ْرآن  الك رمي 

مسألة منفردة  األدلة السابقة فهيوأما ابلنسبة ملس املصحف عند قراءة الق ْرآن  الك رمي  ومحله كما جاء يف بعض 

 ما سبق منمن خالل و  وخيتلف حكمها عن حكم القراءة. أي هل جيوز ملس املصحف عند القراءة للمحدث أم ال؟

األدلة يتضح لنا أنه البد  من الطهارة من احلدث األكرب عند تالوة القرآن الكرمي، وكذلك ملس املصحف أو محله وغري 

أنه  ذكر ذلك اإلمام مالك يف املوطأ من رواية حيي الليثي عنه رتام والتعظيم لكتاب هللا عز وجل.ذلك وأنه مبنزلة االح

ْن  ، ل م  ٌر. و إ منه ا ك ر ه  ذل ك  ٌد ب ع ال ق ت ه ، و ال  ع ل ى و س اد ٍة، إ اله و ه و  ط اه  ٍر، إ ْكر  حي ْ ال  حي ْم ل  اْلم ْصح ف  أ ح  اماً م ل ه  و ه و  غ رْي  ط اه 

وأشار ابن عبد الرب يف االستذكار إىل أنه ال جيوز محل املصحف ملن هو غري طاهر، ونقل  .(26) ل لق ْرآن  و ت  ْعظ يمًا ل ه  

اإلمجاع عن فقهاء األمصار أبن املصحف ال َيسه إال الطاهر، و ن س ب  هذا القول إىل مالك والشافعي وأِب حنيفة وأمحد 

وس عمر وطاو  وابنوروى ذلك عن سعد بن أِب وقاص  وغريهم، وإسحاق وأِب ثور وأصحاهبم والثوري واألوزاعي

 .(27) من أئمة التابعني وغريهمواحلسن 

 حكم ملس املصحف للجنب واحلائض والنفساءرابعا: 

َينع اجلنب واحلائض واحملدث من مس املصحف ومحله، وأنه ال جيوز ألحد محل املصحف وال مس ه حىت يكون 

ه إال  قوله تعاىل: "ال َيسلعلى صفة جيوز له الصالة. وهذا هو مذهب مجهور الفقهاء وهو أيضا إمجاع الصحابة. 

أن احلائض متنع من قراءة القرآن ومن مس  و هذه اآلية فيها داللة على إمجاع الصحابة على ذلك. فاملطهرون"، 

واخلالصة يف مس املصحف ومحله: أنه ال جيوز مس املصحف للجنب واحلائض عند: اجلمهور واألربعة  .(28)املصحف

 .(29)واإلمامية والزيدية



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 4, 2019           

 

 
 
 
11 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 ستعاذة عند قراءة القرآناال

َّلله  لقول هللا عز وجل: "ف إ ذ ا ق  ر ْأت  اْلق ْرآن  ستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم عند البدء بقراءة القرآن الكرمي اال  ف اْست ع ْذ اب 

" يم  ن أ ستعاذة شرط عند قراءة القرآن الكرمي لآلية السابقة الواردة يف ذلك فقد ذكر الزركشيواال .(30)م ن  الشهْيط ان  الرهج 

قال:  ال تكرر؟ فنقل عن أبو الربكات أنهستعاذة هل تكرر يف كل ركعة أو واختالف العلماء يف اإل .ستعاذة شرطاإل

 .(31)وترك استثنائها أحسن، ألهنا شرط ال ركن

اختلفوا و  ستعاذة هل هي قبل القراءة أم بعدها، والراجح أهنا قبل القراءة لوضوح اآلية.اختلف العلماء يف اإلو 

ف  ع ل ى و ص ر ف ه  ع ن  اْلو ج وب  إ مْج اع  السهل   واجلمهور على أهنا سنة، واحتجوا أبن األمر للندبهل هي واجبة أم سنة، 

: "ف إ ذ ا ق  ر ْأت  اْلق ْرآن  ف اْست ع ْذ اب  َّلله  ، وِمن قال بوجوهبا الثوري وعطاء لظاهر س ن  يهت ه   ة  ق  ْوله ت  ع اىل  " و ل م و اظ ب ت ه  ع ل ْيه  الصهال 

م   ٌب. ، و أل هنه ا ت ْدر أ  ش ره هلا و السهال  ب  إ اله ب ه  ف  ه و  و اج  ، و م ا ال  ي ت مُّ اْلو اج  أيضا ابن حزم  اوِمن قال بوجوهب .(32) الشهْيط ان 

 . (33) يف احمللى سواءاً كان ذلك يف الصالة أو يف غريها

 

 آداب قراءة الُقْرآِن الَكرميِ املبحث الثاين: 

هبا من األحكام وهناك الكثري من اآلداب عند تالوة القرآن الكرمي سبق أن ذكران شروط لقراءة القرآن الكرمي وما يتعلق 

البد من ذكرها حىت نتأدب مع كالم هللا سبحانه وتعاىل عند قراءته وتالوته آانء الليل وأطراف النهار ومن هذه األداب 

 ما يلي:
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 التفهم. 1

قصود منها قراءة مع استشعار ملعىن اآلية وما املمن األداب عند تالوة القرآن الكرمي التفهم واخلشوع، ونقصد ابلتفهم ال

وهو معني على التدبر فال نستطيع تدبر القرآن إال بعد فهم اآلايت ومعرفة معانيها واستشعار ذلك بقلوبنا وهو أمر 

ْنه  ج ل ود  الهذ ين   اقال هللا تعاىل: "اَّلله  ن  زهل  أ ْحس ن  احلْ د يث  ك ت ااًب م ت ش اهب ً  مطلوب عند قراءة القرآن الكرمي. م ث اين   ت  ْقش ع رُّ م 

 .(34)ء "اخي ْش ْون  ر هبه ْم مث ه ت ل ني  ج ل ود ه ْم و ق  ل وهب  ْم إ ىل  ذ ْكر  اَّلله  ذ ل ك  ه د ى اَّلله  ي  ْهد ي ب ه  م ْن ي ش  

 اخلروع والتدبر. 2

متقارب، والبد منهما عند القراءة، فاخلشوع هو اخلضوع واخلشوع والتدبر من آداب التالوة ومها متالزمان أو مبعىن 

ا قال ت ،والتذلل والتمسكن عند قراءة اآلايت، خش ع الشهخص  لر ب  ه: خضع واستكان، تضرهع، تذلهل عاىل: "ل ْو أ نْ ز ْلن ا ه ذ 

ًعا م ت ص د  ًعا م ْن خ ْشي ة  هللا " ب ٍل ل ر أ يْ ت ه  خ اش  . والتدبر هو التأمل والتفهم ملعاين اآلايت، وتدبهر يف (36()35)اْلق ْرء ان  ع ل ى ج 

ب هر ون  اْلق ْرآن " . فإذا شرع قارئ القرآن (38(، )37)األمر : أتمهله وتفك ر فيه على م ه ٍل، ونظر يف عاقبته لقوله تعاىل: "أ ف ال  ي  ت د 

ري القلوب قال ، وبه تنشرح الصدور، وتستنيف القراءة فليكن شأنه اخلشوع والتدبر واخلضوع فهو املقصود واملطلوب

" ت ه  و ل ي  ت ذ كهر  أ ول و اأْل ْلب اب  ب هر وا آاي  ويستحب ترديد اآلايت واستحضار  .(40(، )39) تعاىل: "ك ت اٌب أ نْ ز ْلن اه  إ ل ْيك  م ب ار ٌك ل ي ده

 .األحاديثت بذلك معناها وذلك للتدبر واخلشوع وقد ورد

 الَكرميِ  تعاهد الُقْرآنِ . 3

على  احلث اديثواألحاآلايت  جاء يف بعضوتعاهد القرآن الكرمي جاء األمر به يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، فقد 

ي  إ ل ْيك  م ن   .تالوة القرآن الكرمي ومالزمته واملداومة على تالوته واحملافظة عليها " قال تعاىل: "اْتل  م ا أ وح   .(41)اْلك ت اب 

"وقال  ي  إ ل ْيك  م ْن ك ت اب  ر ب  ك  جاء األمر ويف السنة . (43)وقال تعاىل: "و ر ت  ل  اْلق ْرآن  ت  ْرت ياًل" .(42)تعاىل: "و اْتل  م ا أ وح 
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: "ت  ع اه د وا الق ْرآن ، م  ق  ع ْن أ ِب  م وس ى، ع ن  النهيب    ص لهى هللا  ع ل ْيه  و س له . بلفظ "ت  ع اه د وا"، وبلفظ "و اْست ْذك ر وا الق ْرآن " ال 

ب ل  يف  ع ق ل ه ا" ًيا م ن  اإل  ي ب ي د ه  هل  و  أ ش دُّ ت  ف ص   الهذ ي ن  ْفس   .(44)ف و  

 احرتام املصحف وتعظيمه. 4

يد "(45)قال هللا تعاىل: "ص و اْلق ْرآن  ذ ي الذ  ْكر " ابلقرآن الكرمي . فقد أقسم هللا (46).  وقال سبحانه: "ق و اْلق ْرآن  اْلم ج 

يف كثري من اآلايت وذلك لعظمة القرآن وال يقسم هللا سبحانه وتعاىل إال بعظيم، وتعظيمه جل شأنه هلذا القرآن والقسم 

ك ت اٌب ع ز يٌز، أبوصاف تدل على تعظيمه فقال تعاىل: )و إ نهه  ل  القرآن الكرمي وقد وصف هللا . به يدل على عظمته وحرمته

ْت يه  ا ْلف ه (ال  أي  ْيه  و ال  م ْن خ  ْن ب نْي  ي د  يْ ن ا ل ع ل يٌّ ح ك يٌم( ،(47) ْلب اط ل  م  وقال تعاىل:  ،(48) وقال تعاىل: )و إ نهه  يف  أ م   اْلك ت اب  ل د 

ٍة إ انه ك نها م ْنذ ر ين ( ل ٍة م ب ار ك  ، إ انه أ نْ ز ْلن اه  يف  ل ي ْ أمجعت األمة على وجوب تعظيم القرآن الكرمي . و (49) )حم، و اْلك ت اب  اْلم ب ني 

على اإلطالق وتنزيهه وصيانته. وأمجعوا على أن من جحد منه حرفا جم ْم عاً عليه، أو زاد حرفا مل يقرأ به أحد وهو عامل 

بذلك فهو كافر. وأمجعوا على أن من استخف ابلقرآن أو بشيء منه أو ابملصحف أو ألقاه يف قاذورة أو كذهب بشيء 

. (50) ِما جاء به من حكم أو خرب، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك يف شيء من ذلك وهو عامل به كفر

 .(51) وكذلك اتفق املسلمون كلهم على تعظيم املصحف وتبجيله وحترمي مسه على احملدث وهذا أيضا من تعظيمه

ع  ق ذ ر ٍة ت  ْعظ يًما ل  كما  . و ت ْكر ه  ح ال  ت ْكر ه  اْلق ر اء ة  مب  و اض  ْن ق ا ْلق ْرآن  ر ٍئ، ف إ ذ ا غ ل ب ه  الر  يح  أ ْمس ك  ع ْن خ ر وج  ر يٍح م 

أل ْسو اق  م ع  ْفع  ص ْوت  اْلق ار ئ ر  اْلق ر اء ة  ح ىته خي ْر ج ه ، مث ه ي ْشر ع  هب  ا. و ت ْكر ه  اْلق ر اء ة  أب  ْسو اٍق ي  ن اد ى ف يه ا ب ب  ْيٍع. و ح ر م   ْلق ر اء ة  اب  اب 

لق ر اء ة  اليت ت  غ   ْم ل ه ، و ي ْكر ه  ر ْفع  الص ْوٍت اب  ار ٍة و ع د م  اْست م اع ه  لت ج  ْشت غ اهل  ْم. وذلك ل   اْشت غ ال  أ ْهل  اأْل ْسو اق  اب  ط  اْلم ص ل  ني  ال 

اء. يذ   .(52) لئال حيصل هلم اإْل 

ه ، و أ نْ وذ ك ر  اْلف ق ه اء  م   ه  و ن  ع اس   ي  ْغت ن م  أ ْوق ات  ْن آد اب  ق ر اء ة  اْلق ْرآن  أ اله ي  ْقر أ  اْلق ْرآن  يف  ح ال ش ْغل ق  ْلب ه  و ع ط ش 

، مث ه ي  ْقر أ ، ل ئ   ي  الت هث اؤ ب  ك  ع ن  اْلق ر اء ة  ح ىته ي  ن ْق ض  ب غ ي أ ْن َي ْس   .(53)  ي  ت  غ ريه  ن ْظم  ق ر اء ت ه .اله ن ش اط ه ، و إ ذ ا ت  ث اء ب  ي  ن ْ
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 البسملة عند قراءة القرآن الكرمي. 5

: س ئ ل  أ ن ٌس ك ْيف  ك ان ْت ق ر ا ة  ء  البسملة سنة مستحبة عند االبتداء بقراءة القرآن الكرمي، جاء يف احلديث ع ْن ق  ت اد ة ، ق ال 

"النهيب    ص لهى هللا  ع ل ْيه  و س لهم ؟ ف  ق   يم  ا"، مث ه ق  ر أ : "ب ْسم  اَّلله  الرهمْح ن  الرهح  : "ك ان ْت م دا لرهمْح ن ، (54)ال  .  َي  دُّ ب ب ْسم  اَّلله ، و َي  دُّ اب 

" يم  لرهح   .(55)و َي  دُّ اب 

ن ا ر س ول  هللا  ص لهى اَّلله  ع ل ْيه  و س لهم  ذ ات  ي  ْوٍم ب نْي   : ب  ي ْ ًما، ف  ق ْلن ا:  أ ْظه ر ان  إ ْذ أ غْ و ع ْن أ ن ٍس، ق ال  ف ى إ ْغف اء ًة مث ه ر ف ع  ر ْأس ه  م ت  ب س  

 ، يم  : "أ ْنز ل ْت ع ل يه آن ًفا س ور ٌة" ف  ق ر أ : "ب ْسم  هللا  الرهمْح ن  الرهح  ، ف ص ل   إ  م ا أ ْضح ك ك  اي  ر س ول  هللا ، ق ال  ْوث  ر  ن اك  اْلك  انه أ ْعط ي ْ

 .(56) ...( ر ب  ك  و احْن ْر، إ نه ش ان ئ ك  ه و  األ ْبرت  "،ل  

 

 املبحث الثالث: املستحبات عند قراءة القرآن

 ذكرها العلماء عند قراءة القرآن الكرمي، ومن هذه اآلداب أيضاً ما يلي:مستحبة هناك آداب أخرى كثرية 

 السواك عند قراءة القرآن الكرمي -1

فعلها عند تالوة القرآن الكرمي السواك وهو عموما هو نوع من أنواع الطهارة عند قراءة القرآن من اآلداب اليت ينبغي 

 ع ائ ش ة  رضي هللا عنها:  نع الكرمي، وخيتص بطهارة الفم وهو سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وقد حثنا عليه نبينا الكرمي،

" :قال ع ن  النهيب    ص لهى هللا  ع ل ْيه  و س لهم   و اك  م ْطه ر ٌة ل ْلف م  م ْرض اةٌ ل لرهب   وقد ذكر العلماء قدَيا وحديثا أمهية السواك  .(57)"الس  

عند القراءة و سنة مستحبة على العموم فهو  وفوائده الصحية وأحكامه فمنهم من قال بوجوبه واجلمهور على أنه سنة.

ُّ ص لهى ذكر ابن العرِب .وغري القراءة و اك  ف ْعاًل، و ن د ب  إل ْيه   أ نه النهيب  ز م  الس   أ ْمرًا، و م ا غ ف ل  ع ْنه  ق طُّ، ب ْل   اَّلله  ع ل ْيه  و س لهم  ال 

 .(58) ك ان  ي  ت  ع اه د ه  ل ْياًل و هن  ارًا، ف  ه و  م ْند وٌب إل ْيه  
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 الرتتيل والتجويد

املقصود قراءة القرآن على أكمل وجه من و  .(59) لقوله تعاىل: )و ر ت  ل  اْلق ْرآن  ت  ْرت ياًل( عند القراءة من األمور املستحبة

اءة والقراءة ابطمئنان وعدم اإلسراع يف القراءة اليت ختل ابملعىن فتكون القر  ،اإلتيان أبحكام التجويد كاملة دون نقصان

 غري جائزة.

 استقبال القبلة 

قد و  ،يف غري الصالة أن جيلس مستقبال القبلة، وذلك تعظيماً لكتاب هللا سبحانه وتعاىل يستحب لقارئ القرآن الكرمي

ا: ق ال  ر س ول  هللا  ص لهى اَّلله  ع ل يْ  ،(60) النووي يف التبيانك  بعضهم استدل ي  اَّلله  ع ن ْه م  ه  بعموم حديث اْبن  ع بهاٍس، ر ض 

ل ة "و س لهم : "إ نه ل ك ل   ش ْيٍء ش ر فًا  ال س  م ا اْست  ْقب ل  ب ه  اْلق ب ْ  .(61)و إ نه أ ْشر ف  اْلم ج 

 نياملكان املناسبالوقت و اختيار 

اٍن سواءا يف  اْلم   د  و اْلب  ي وت  أو ق ر اء ة القرآن الكرمي ت  ب اح  ب ك ل   ز م اٍن م ْن ل ْيٍل أ ْو هن  اٍر و ْقت  هن ٍْي أ ْو غ رْي ه ، و م ك   يالصهح ار  س اج 

ْنٍب، ًعا أ ْو ع ل ى ج  .م اٍش و حن ْو ه  ك ر   وأ و غ رْي ه ا، و ب ك ل   ح اٍل أ ْي: ق ائ ًما ك ان  أ ْو ج ال ًسا، م ْضط ج   اك ٍب، و ال  ت ْكر ه  يف  الط ر يق 

مطلوبة وعلى   توقراءة القرآن يف أي وق ،من اآلداب اختيار الوقت املناسب، كاألوقات املعروفة بفضيلتهاولكن 

 قراءة اختيار املكان املناسب، الومن اآلداب عند  األوقات أفضل كما هو حال الدعاء.بعض كل حال، ولكنها يف 

فاختيار األماكن املناسبة تساعد على القراءة واخلشوع والرتتيل وغريها، كاملساجد، ودور العبادة، واألماكن 

 ها.املخصصة لذلك كحلقات القرآن الكرمي، وغري 

 النتائج

 وأهم ما توصلنا إليه من النتائج يف األحكام الفقهية املتعلقة بشروط وآداب قراءة القرآن الكرمي ما يلي:

 وآداب قراءة القرآن الكرمي هلا تعلق وارتباط وثيق ابألحكام الفقهية.شروط  .1
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 وشروط ظاهرة أخرى.تنقسم شروط قراءة القرآن الكرمي إىل قسمني: شروط قلبية متعلقة ابلباطن،  .2

 والشروط القلبية واجبة عند قراءة القرآن الكرمي وهي: التوبة واإلخالص والنية وحضور القلب. .3

 والطهارة واجبة من احلدث األكرب ومستحبة من احلدث األصغر، واالستعاذة شرط للبدء ابلقراءة. .4

رتتيل وتعاهد آلايت واخلشوع والتدبر والولقراءة القرآن الكرمي آداب مستحبة ينبغي التأدب هبا وهي: التفهم ل .5

 القرآن واحرتامه، والبسملة، وهناك آداب أخرى كالسواك واستقبال القبلة وغريها.

 

 اهلوامش

 .31( سورة النور من اآلية 1)
 .8( سورة التحرمي من اآلية 2)
 .5من اآلية  ( سورة البينة3)
 .11( سورة الزمر من اآلية 4)
 .29،30( سورة فاطر من اآليتني 5)
(. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. 2000( السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي. )6)

 .689. ص:1حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. مؤسسة الرسالة. ط:
 .142اآلية ( سورة النساء من 7)
سامي بن  كثري. حتقيق:تفسري ابن   (.1999ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري. ) (8)

 .438, ص:2. ج:2دار طيبة للنشر والتوزيع. ط:حممد سالمة. 
(. تفسري 1964( القرطيب, أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. )9)

 .422, ص:5.ج:2القرطيب. حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية. ط:
 .37( سورة ق من اآلية 10)
 .409، ص:7، مرجع سابق، ج:كثري( ابن كثري، تفسري ابن  11)
 . 23, ص:7( القرطيب، تفسري القرطيب، مرجع سابق, ج:12)
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. 1(. األذكار للنووي. دار ابن حزم للطباعة والنشر. ط:2004( النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )13)
 .45ص:

 .23( سورة الفرقان من اآلية 14)
 .103، ص:6، مرجع سابق، ج:كثري( ابن كثري، تفسري ابن  15)
 .80-77( سورة الواقعة من اآليتني 16)
(. املوطأ. حتقيق: حممد مصطفى األعظمي 2004( مالك, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين. )17)

لو ض وء  ل م نْ 1أبو ظيب: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان. ط  .680م سه اْلق ْرآن ، رقم احلديث: . ابب اأْل ْمر  اب 
(. االستذكار. حتقيق: سامل حممد عطا، 2000( ابن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري. )18)

 .471, ص:2. ج:1حممد علي معوض. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:
(. جمموع الفتاوى. حتقيق: عبد 1995تيمية احلراين. )( ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن 19)

 .57, ص:23الرمحن بن حممد بن قاسم. املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. ج:
حيحني. حتقيق: مصطفى عبد القادر (. املستدرك على الص1990( رواه أصحاب السنن، ورواه احلاكم, أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري. )20)

يح  ووافقه الذهيب.7083. برقم:1عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: ا ح د يٌث ص ح   ، وقال ه ذ 

 .474، ص:2( ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق، ج21)
ة بسوهاج. ربية احلديث(. خمتصر القنديل يف فقه الدليل. املطبعة الع2005( أبو املنذر، عبد احلق عبد اللطيف. )22)

 .3ص:
(. بداية اجملتهد 2004( ابن رشد, أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد. )23)

 .55, ص:1وهناية املقتصد. القاهرة: دار احلديث. ج:
املنهاج شرح صحيح مسلم ه(. شرح النووي على مسلم = 1392( النووي, أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )24)

 .68, ص:4. ج:2بن احلجاج. بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب. ط:
( ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز. )بدون اتريخ(. جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز. أشرف على 25)

 .152, ص:10العلمية واإلفتاء. ج:مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر السعودية: موقع الرائسة العامة للبحوث 
 .279-278, ص:2( مالك، املوطأ، مرجع سابق, ج:26)
 .472، ص:2( ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق، ج:27)
(. الكشف والبيان يف تفسري القرآن 2002( الثعليب, أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري. )28)

، 9. ج:1قيق: اإلمام أِب حممد بن عاشور. بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب. ط:يعرف بتفسري الثعليب. حت
، ابن رجب، زين الدين أِب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين الشهري اببن رجب. 157، ص:2، ج:220ص:
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وزي. ه (. فتح الباري. حتقيق: أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد. السعودية، الدمام: دار ابن اجل1422)
 .429-404, ص:1. ج:2ط:

 .2( أبو املنذر، خمتصر القنديل يف فقه الدليل، مرجع سابق، ص:29)
 .98( سورة النحل من اآلية 30)
(. الربهان يف علوم القرآن. حتقيق: حممد 1957( الزركشي, أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي. )31)

, 1. ج:1العربية عيسى الباِب احلليب وشركائه، بريوت: دار املعرفة. ط:أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب 
 .185ص:

-1404جزءا. ) 45املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. عدد األجزاء:  (32)
 .6, ص:4. ج:2، 1ه (. مصر: مطابع دار الصفوة، الكويت: دار السالسل، طبع الوزارة. ط:1427

(  ابن حزم, أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري. )بدون اتريخ(. احمللى ابآلاثر. بريوت: 33)
 .279, ص:2دار الفكر. ج:

 .23( سورة الزمر من اآلية 34)
 .21( سورة احلشر من اآلية 35)
. 1العربية املعاصرة. عامل الكتب. ط:(. معجم اللغة 2008( أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل. )36)

 .645, ص:1ج:
 .24( سورة حممد من اآلية 37)
 .720، ص:1( أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، مرجع سابق، ج:38)
 .29( سورة ص من اآلية 39)
 .205( النووي، األذكار للنووي، مرجع سابق، ص:40)
 .45( سورة العنكبوت من اآلية 41)
 .27ف من اآلية ( سورة الكه42)
 .4( سورة املزمل من اآلية 43)
 ه (. صحيح البخاري. حتقيق:1422البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )( متفق عليه, 44)

-5033ابب استذكار القرآن وتعاهده، رقم احلديث:  .1دار طوق النجاة. ط: حممد زهري بن انصر الناصر.
 .1794،1789، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ابب تعاهدوا هذا القرآن، برقم:5033

 .1( سورة ص من اآلية 45)
 .1( سورة ق من اآلية 46)
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 .42-41( سورة فصلت من اآليتني 47)
 .4( سورة الزخرف من اآلية 48)
 .3 –1( سورة الدخان من اآلايت 49)
 .193: 2م، 1997(. النووي،50)
ه(. حكاية املناظرة 1409( ابن قدامة, أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي. )51)

 .49. ص:1يف القرآن مع بعض أهل البدعة. حتقيق: عبد هللا يوسف اجلديع. الرايض: مكتبة الرشد. ط:
(. مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى. دمشق: 1994السيوطي. )( السيوطي, مصطفى بن سعد بن عبده 52)

 .598-596, ص:1. ج:2املكتب اإلسالمي. ط:
 .141، ص:10( املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج:53)
 .1( سورة الفاحتة من اآلية 54)
 .5046، مرجع سابق، رقم احلديث: صحيح البخاري( رواه البخاري. 55)
 .824صحيح مسلم، مرجع سابق، ابب قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم إذا قرأ يف غري الصالة، رقم احلديث:( مسلم، 56)
 .31، ص:3، ج:صحيح البخاري( البخاري، 57)
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