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لالمام النووي 
 

 



 مقدمة
 

 .ِبْسِم اهلِل الرَّضَبِن الرَِّحيم، َوِبِو َنْسَتِعُت

اغبمد هلِل الكرمي اؼباف ذِي الطوؿ، والفضل، واإلحساف، الذي ىدانا لئلدياف، وفضل ديننا على سائر األدياف، ومنَّ َعلينا بإرسالِو 
سَتمرة 

ُ
عِجزة اؼب

ُ
إلينا خََت َخلقِو، ؿُبمَّد صلى اهلل عليو وسلم، فمحا بو عبادة األوثاف، وأكرمو صلى اهلل عليو وسلم، وأبانا بالُقرآِف اؼب

َعلى َتعاقُب اأَلزَماف اليت يتحد هبا اعبنُّ، واإلنُس، بَأصَبعهم، وأْقَحَم هِبا صبيَع أىِل الزيغ والُطغياف، َوَجعلُو َربيعاً ِلُقلوِب أىِل 
البصائر والِعرفاف، وال خيلق عن َكْثرَة الردِّ، وتَغاير اأَلحياف، َويَسرُه حىت استظهره َصغائُر الولداف، وضعَّف األجَر يف تبلوتِو، وأعظَم 

 . بِو يف االمتناف

، َوعلى صَبيع أحبَّائي  َأضبدُه أَْبلَغ اغبمد على ذلك، وغَته من ِنعمِو اليت َأْسبَػَغها علينا يف ُكل حٍُت وأواف، وأسألُو اؼبِنَّة عليَّ
 . بالّرضواف

 . وَأشهد أْف ال إلو إالَّ اهلل، َشهادة ؿُبّصلة للُغْفراف، ُمنِقذة صاحبها ِمَن النَِّتاف، ُموصلًة َلو إىل ُسكٌت اعِبناف

فإفَّ اهلل ُسبحانو َوتعاىل منَّ على ىذه األمَّة، وزادىا شرفاً بالديِن الذي ارتضاه لنفسِو دين اإلسبلـ، وإرسالو إليها خَتتو .. أمَّا بعد
ِمن خلقِو، ؿُبمَّداً سيد األناـ عليو منو أفضل الصلوات، والربكات، والّسبلـ وأكرمهما بكتابِو الُقرآف أفضَل الكبلـ، وصبع فيو صبيع 

ما حيتاج إليو من أخبار األولُت، واآلخرين، واؼبواعظ، واألمثاؿ، واآلداب، وأصناؼ األحكاـ واغُبجج القطعيات، الظَّاىرات يف 
الدالالت على وحدانيتو، وغَتىا فبا جاءت بو رسلو، صلوات اهلل وسبلمو عليهم، الدامغات ألىل اإلغباد الضُّبلؿ الُطغاـ، 

وحثَّ على تبلوتو، واالعتناء بو، وإلعظاـ ومبلزمة اآلداب، وبذؿ الوسع يف االحًتاـ، ورأيت بتبلوة الُقرآف العزيز تعلُّماً وتعليمًا، 
ودراسة يف صباعات، وُفرادى ؾبتهدين يف ذلك بالليايل، واألياـ، وزادىم اهلل حرصاً عليو، وعلى سائر الطّاعات ُمريدين بو وجو 

اهلِل، ذي اعببلؿ واإلكراـ، فدعاين ذلك إىل صبع ـبتصر يف آداب ضبلتو، وأوصاين ُحفاظو وطلبتو فجمعُت ذلك وأوضحتُو، وبيَّنتُو 
وذكرت فيو نفائس حيتاج حافظو إىل معرفتها، ويقُبح بِو جهلها، وتفويت " كتاُب الِتبياف يف آداب ضبلة الُقرآف"وأتقنتو، وظبيتو 

خربهتا، ُُثَّ رأيت اؼبصلحة يف اختصاره تسهيبلً غبفظو وانتشاره َفَشرعُت يف ذلك قاصداً اؼببالغة يف االختصار، مَع إيضاِح العبارة، 
والّرمز لؤلدلة، وبعض األحكاـ اليت حَيُصل الفهم منها باإلشارة، فمن ُأشكل عليو شيء فبَّا أذكره ُىنا، وَأراد زِيادة يف بسطو 

جيده ِإْف شاء اهلل تعاىل واِضحاً يف ُحْكِمِو وضبِطِو، وعلى اهلل الكرمي االعتماد، وإليو التفويُض واالستناد، " التبياف"فليطلبو من
 : وحسيب اهللُ ونعم الوكيل، وىذه فهرسُت أبوابو 

 . يف فضيلة تبلوة الُقرآف وضبلتو: الباب األوؿ 

 . يف ترجيح القراءة والقاري: الثاين 

 . يف إكراـ أىل الُقرآف: الثالث 

 . يف أداب ُمعلِّمو وُمتَػَعلمو: الرابع 

 . يف آداِب حاملو: اػبامس 

 . يف آداب الِقراءة وىو معظم الكتاب، ومقصوده: السادس 

 . يف آداب صبيع النَّاس مع الُقرآف: السابع 

 . يف اآليات والسور اؼبستحبة يف أوقات ـبصوصة: الثامن 

 . يف كتابة الُقرآف، وإكراـ اؼبصحف: التاسع 



 ...  ف  أطاا مم  فضية  توة القُقطرآ ووَح َحيلتِه : الباب األول

 

َناُىْم ِسرَّاً َوَعبلَنِية يَػْرُجوَف ذِبَارًة َلْن تَػُبور  )): َقاَؿ اهلل َعز وجلَّ  ُلوَف ِكَتاَب اهلِل َوأقاموا الصَّبَلة َوانْػَفقوا فبَّا َرَزقػْ ِإّف الَِّذيَن يَػتػْ
 [. 30، 29غافر ( ](لِيُػَوِفيّػُهػػْم أُُجػػوَرىْم َويَزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلِو 

: َوثبَت يف صحيحي الُبخاريُّ وُمسلم رضبهم اهلل عن عثماف رضي اهلل عنو عن َرُسوِؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 
رُُكْم َمْن تَػَعلََّم الُقْرآَف َوَعلََّمو)  . (َخيػْ

الَِّذي يَػْقرَأُ الُقْرآَف َويَػَتتَػْعَتُع ): قاؿ َرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم: ويف الصحيحُت، عن عائشة ػ رضي اهلل عنها قالت 
 . (ِفيِو، َوُىَو َعَلْيِو َشاٌؽ، َلُو َأْجرَاِف 

ٌر َلَك ِمْن ضُبِْر النػََّعم ): ويف الصحيحُت، أف رُسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  . (أَلْف يَػْهِدَي اهللُ ِبَك َرُجبًل َواِحداً َخيػْ

ُهَما، َعن النَّيبِ صلى اهلل عليو وسلم َقاَؿ  اَل َحَسَد ِإالَّ يف اثْػَنتَػُْتِ، َرُجٌل آتَاُه  ): ويف الصحيحُِت عِن ْبِن ُعمر رضي اهللُ عنػْ
 . (اهللُ الُقْرآف ؛ فَػُهَو يَػُقوـُ ِبِو َآنَاَء الَلْيِل، َوأَنَاَء النػََّهار، َوَرُجٌل َآتَاُه اهللُ َماٌؿ فَػُهَو يُػْنفقُو أَنَاَء الَلْيِل َوأَنَاَء النػََّهار

اَل َحَسَد ِإالَّ يف اثْػَنتَػُْتِ، َرُجٌل آتَاُه اهللُ َمااًل َفَسلََّطُو ): َوَرَوياُه يف الصَِّحيحُِت من ِرَواية َعبِد اهلل ْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو
، َوَرُجبًل َآتَاُه ِحْكَمُة فَػُهَو يَػْقِضي هِبَاَ َويُػَعلِّمَهاَ   . (َعَلى َىَلَكتِو يف اغَبقِّ

َرءوا الُقْرآف ؛ َفإنَُّو يَْأِتَ يَػْوـَ ): ويف َصِحيِح مسلٍم َعْن َأيب أَُماَمة رضي اهلل عنو، َعْن َرُسوُؿ اهلِل صلى اهلل عليو وسلم َقاَؿ  اقػْ
 . (الِقَياَمِة َشِفيَعاً أَلْصَحابَوِ 

َواَماً، َوَيَضُع ِبِو  ): وفيِو عِن اْبِن ُعَمر رضي اهلل عنو، أَفَّ النَّيب صلى اهلل عليو وسلم َقاؿ  إفَّ اهلَل يَػْرَفُع هِبََذاَ الِكَتاِب أَقػْ
 . (آَخرِين 

مذيُّ، عِن اْبِن َعبَّاٍس َرضي اهلل عنهما َقاؿَ  الَّذي لَْيَس يف َجْوِفِو َشيٌء )َقاَؿ َرُسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ويف ِكتاب الًتِّ
 . َحِديٌث َحَسٌن صحيح: قاؿ الًتمذيُّ  (ِمَن الُقْرآِف َكالبَػْيِت اػبَِرب

 
...   ف  طجضح القطاءة والقاريء عيى غضطه ا: الباب الثانف

 

رَأَُىْم ِلِكَتاِب اهللِ ): ثبَت يف صحيح مسلٍم أَفَّ َرُسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ   . (يَػُ ُـّ الَقْوـَ أَقػْ

َكاََف الُقراء َأْصَحاب ؾَبِْلس ُعَمر رضي اهلل عنو، وُمشاوريو ُكُهواًل : ويف صحيِح الُبَخاريُّ َعْن ابن َعبَّاس رضي اهلل عنو 
 َكانوا أو ُشبانا 

رَاَُىْم، َوأَْعَلم  َلة أَقػْ ـ إىل الِقبػْ  وفيو أنَّو صلى اهلل عليو وسلم، َكاََف يََأمُر يف قَتبل أُحد أَْف يُػَقدَّ

، َومن ال حُيَصى ُسنن الُعلماء، أَفَّ ِقرَاءة الُقْرآِف أَْفَضَل ِمن َسائِِر اأَلذَْكار، َوَقد  ْخَتار الَّذي َعَلْيِو الّشافعيُّ
ُ
ْذىَب اؼب

َ
إفَّ اؼب

 َتظَاَىرت اأَلِدلَّة َعَلى َذِلك 

 



...   ف  إطاا  هه القطرآن والهنف عم  إياءَحهُق ْم : الباب الثالث
 

َوَمْن يُػَعظِّم ُحُرَماِت : )) وقاؿ تعاىل  [32:اغبج ] ((َوَمْن يُػَعظِّم َشَعائَِر اهلل َفِإنػََّهَأ ِمْن تَػْقَوى الُقُلوب  )): قاؿ اهلل تعاىل 
ٌر َلُو ِعْنَد رَبِّو  ْ ِمَناِت ِبَغَْتِ َماَ اْكَتَسبوا : )) وقاؿ اهلل سبحانو وتعاىل . [30:اغبج( ](اهلِل فَػُهَو َخيػْ

ُ
 ِمِنَُت واؼب

ُ
َوالَِّذين يُػْ ُذوَف اؼب

 [. 58:األحزاب(](فَػَقْد احَتَملوا بُػْهَتانَاً َوإشْبَاً ُمِبْيناً 

 . ويف الباب األحاديث السابقة يف الباب قبلو

ِمْن ِإْجبَلِؿ الرُّْفقة ِإْكرَاـِ ِذي ): َقاَؿ َرُسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : وعْن َأيب ُموسى اأَلْشَعرِيُّ ػ رضي اهلل عنو َقاؿ 
ْلطَاف ْسِلْم، َوَحاِمِل الُقْرآف، َغَْتِ الَغايل ِفيِو، واعبَايف َعْنُو، وِإْكرَاـِ ِذي السُّ

ُ
 . رواُه أبو داود وىو حديٌث حسن (الَشْيَبة اؼب

  (َمْن َعاَدى يل َولِيَّاً فَػَقْد آَذَنٍِت بِاغَبْربِ ): ويف َصحيح الُبخاريُّ َعنُو صلى اهلل عليو وسلم أَفَّ اهلل عزوجل قاؿ

 . ِإْف  َْ َيُكن الُعَلَماء َأْولِياُء اهلل فَػَلْيَس هلِل َويلّ : أَبو َحِنيفة، َوالّشاِفعيُّ رضِبَُهَماَ اهلل: َوقاؿ اإلَماَماف اعبَِليبَلِف 

 
 ...  ف رداب مُقعيِّ  القُقطرآن ومُقلعَحي ت: الباب الطابع

 

يَن ُحنَػَفاء )): ينبغي لكل واحٍد منهما أف يقصد بو رضا اهلل تعاىل لقولو تعاىل  .. َوَماَ أُِمروا إالَّ لِيَػْعبدو اهلَل ـُبِْلِصَُت َلُو الدِّ
 [. 5:البينة( ](اآلية 

ػَاَ اأَلْعَمػػاُؿ بِالنِّػػَياِت،  ): ويف الصَِّحيَحُِت َعن ُعَمر ْبِن اػَبطَّاب رضي اهلل عنو أَفَّ َرُسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ  ِإَّنَّ
َاَ ِلُكلِّ اْمرِيٍء َماَ نَػَوى   (.. َوِإَّنَّ

َاَ حيفُظ الرَّجل على َقدر نِيَِّتو : َوَرَويَناَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ِإَّنَّ

 تصفية الِفعل عن ُمبَلَحظِة اؼبخلوقات، وقِيل ُىو استواء أفَعاؿ العبد ظاىراً، وباطنو : اإلخبلص: قاؿ العارِفوف 

 فصل 

وال يقصد بتعلمو، وال تعليمو توّصبًل إىل غرض من أغراض الدنيا، من ماؿ، أو رياسة، أو وجاىة، أو ارتفاع على أقرانو، 
َهاَ َوَماَ  )): أو ثناء ِعند الناس، أو صرؼ وجوه النَّاِس إلَيو، أو كبو ذلك قاؿ اهلل تعاىل وَمْن َكاَف يُرِيُد َحرَث الُدنياَ نُػْ تِِو ِمنػْ

ْلَناَ َلُو ِفيَهاَ َماَ َنَشاُء ِلَمْن نُرِيد ُثَّ : )) ، وقاؿ تعاىل [20:الشورى( ](لُو يف اآلِخرة ِمْن َنِصيب  َمْن َكاَف يُرِيُد الَعاِجَلَة َعجَّ
 [. 18:اإلسراء( ](َجَعْلَناَ َلُو َجَهنََّم َيْصبَلَىاَ َمْذُموَماً َمْدُحورَاً 

 فصل 

وال ُيشُت اؼبقريء إقراؤه بطمع يف رفق حيُصل لو من بعض َمن يَقرأ عليو سواء كاف الرفق مااًل أو خدمة، وإف قلَّ، وإف 
كاف على ُصورة اؽبدية اليت لواَل قرائتو عليو ؼبا أىداىا إليو، وليحذر كل اغبذر ِمن قصده التكثر بكثرة اؼبشتغلُت عليو، 
واؼبًتددين إليو، وليحذر ِمن كراىتو قراءة أصحابو على غَته، فبن ينتفعو بقرائتهم عليو، وىذه معصية يُبتلى هبا بعض 

 . اؼبعلمُت، اعباىلُت، وىي داللة بينة من فاعلها على سوء نيتو، وفساد طويتو وعدـ إرادتو بتعليمو وجو اهلل الكرمي



ا العا  من َعِمل بعلِمِو، ووافق ): وقد روينا يف مسند الدارميُّ َعْن علّي رضي اهلل عنو قاؿ  ياَ ضَبَلة الِعلِم اعملوا بو، َفإَّنَّ
علمو عملو، وسيكوُف أقواـ حَيِْملوف العلم ال جُياوُز َتراِقيهم خيالف عملهم علمهم، وخُيالف سرِيرهتم عبلَنِيهم جيلسوف 

حلقاً يُباىي بعضهم بعضاً، حىت أف الرَّجل ليَػُغضُّ على جليسِو أف جيلس إىل غَته، ويدعو أولئك ال يَتَصعَّد أَعماؽبُم يف 
 [ إسناده ضعبف جداً  ](ؾَبالسهم تلَك إىل اهلل تعاىل

  صه 

وينبغي للُمعلم أف يتخلق بآداِب الشرع من اػببلؿ اغبميدة، والشيم اؼبرضية، والزىادة يف الدنيا، والتقلِل منها، وعدـِ 
اإللتفات إليها، وإىل أىلها، والسخاء واعبود، ومكاـر األخبلؽ، وطبلقة الوجو، واغبلم والصرب، والتنَػزّه عن دينء 

اإلكتساب وُمبلزمة الورع، واػبشوع، والسكينة، والوقار، والتواضع، واػبضوع، واجتناب الضحك واإلكثاِر من اؼبزْح، 
وليْعتٍت بالتَنظُّف بإزالة األوساخ، والشعور اليت ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب، وتقليم األظفار، وتسريح اللحية، 

 . وإزالة الروائح الكريهة، واؼببلبس اؼبكروىة، ويراقب اهلل تعاىل يف صبيع تقلباتو يف سره وعبلنيِتوِ 

  صه 

وليحذر كل اغبذر من أمراض القلوب كاغبسد، والعجب، والرياء، واحتقار الناس واإلرتفاع عليهم، وإف كانوا دونو، 
 وعليو أف ال يرى نفسُو خَتاً من أحد 

  صه 

وينبغي أف يُرفق بالذين يقرؤف عليو، ويرحب هبم، وحُيسن إليهم حبسب حالو وحاؽبم ويبذؿ ؽبم النَّصيحة ما استطاع، فإف 
نصيحة غَتىم واجبة فهم أوىل وال يتعظَّم عليهم، وأف يكوف ظبحاً بتعليمهم برفق وتطلف، وحيرضهم على التعلم، 
ويتألفهم عليو ويُعّرفهم أفَّ العلماء ورثة األنبياء صلوات اهلل وسبلمو عليهم وحينق عليهم، ويعتٍت دبصاغبهم كاعتنائو 

دبصاحل نفسو وولده وجيري اؼبتعلم منو ؾبرى ولده يف الشفقة عليو واإلىتماـ دبصاغبو، والصرب على جنابو وس اديو، ويعذره 
يف قلة أدبو يف بعض األحياف ويعرفو قبح ذلك ؛ بتلطٍف لئبل يعود إىل مثلو، وينبغي أف حيب لو من اػبَت ما حيب لنفسو، 

 ويكره لو من النقص ما يكره لنفسو 

 

  صه 

وينبغي أف يذكر للمتعلم فضيلة التعلم ليكوف سبباً لنشاطو وزيادة رغبتو ويزىده يف الدنيا ويرغبو يف التأىب لآلخرة، 
ويكوف حريصاً على تعليهم، مْ ثراً ؽبم على مصاحل نفسو الدنيوية اليت ليست بضرورية ويكوف حريصاً على تفهيمهم، وأف 
يعطي كل إنساف منهم ما يليق بو فبل يكثر على شيء ال حيتمل اإلكثار، وال يغتفر ؼبن حيمل الزيادة ويفرغ قلبو يف حاؿ 

 . جلوسو عن األسباب الشاغلة كلها وىي كثَتة معروفة

  صه 

وينبغي أف يكوف ُم دِّباً ؽبم على التدريج باآلداب السُّنية، والشِّيم اؼبرِضية، ورياضة النَّفس بالّدقائق اػبفّية، ويعودىم 
الصِّيانة يف صبيع أمورىم الباطنية واعبلية، وحيرضهم بأقوالو، وأفعالو اؼبتكررات على اإلخبلص، والصِّدؽ، وُحسِن النِّيات 



وُمراقبة اهلل تعاىل يف صبيع اللحظات، ويُعّرفهم أف بذلك تتفتُح عليهم أنوار اؼبعارؼ، وتنشرح صدورىم، وتتفجر من 
 . قلوهبم ينابيع اغبكم واللطائف، ويُبارؾ ؽبم يف علمهم، وأحواؽبم ويُوفقوف يف أفعاؽبم وأقواؽبم

 

  صه 

ويأخذىم يف إعادة ؿبفوظاهتم، ويُثٍت على من ظهرت قبابتو ما   خيشى عليو فتنًة بإعجاٍب وكبوه، ويُعنَّف من َقصَّر 
تعنيفاً لطيفاً ما   خيشى تنفَته، ويُقدـ يف تعليمهم إذا ازدضبوا، األوؿ فاألوؿ، وال دُيَكَّن السَّابق من إيثاره بتوبتو إال 

وينبغي أف يتفقد أحواؽبم، ويسأؿ عمن غاب منهم، وال ديتنع من تعليم .ؼبصلحة شرعية، فإف اإليثار يف القرب مكروه
 . طلبهم للعلم نيِّة: أحد لكونو غَت صحيح النِّية، فقد قاؿ ُسفياف وغَته 

 

  صه 

ويصوف يديو حاؿ اقراء عن العبث، وعينيو عن تفريق النَّظر من غَت حاجة شرعية، وأُذنيو عن االستماع لغَت القارئ، 
ويقعد على طهارة مستقببًل القبلة بوقار يف ثياب بيض نظيفة، وإذا وصل إىل موضع جلوسو صلى ركعتُت قيل اعبلوس، 
سواء كاف الوضع مسجداً أو غَته، فإف كاف مسجداً كاف آكد فإنو يكره اعبلوس فيو قبل الصبلة، وجيلس مًتبعاً إف شاء 

أو غَته مًتبع ولو جلس جاثياً على ركبتو كما روى عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو، كاف حسناً ويكوف ؾبلسو 
 . واسعاً ديكن جلساؤه فيو

وفبَّا يتأكد االعتناء بو أف ال يذؿ العلم فيذىب إىل موضع يُنسب إىل من يتعلم لُيعّلمو فيو، وإف كاف اؼبتعلم خليفة فمن 
 . دونو، بل يصونو عن ذلك كما صانو السلف رضي اهلل عنهم

 

  صه 

تعليم اؼبتعلمُت فرض كفاية، فإف   يكن من يصلح لو إال واحد تعُّت عليو، وإف كاف ىناؾ صباعة حيصل التعليم 
 . ببعضهم، فقاـ بو بعضهم سقط اغبرج عن الباقُت وإف امتنعوا كلهم أشبوا إف   يكن ؽبم ُعذر شرعي

 

  صه 

يف آداب اؼبتعلم صبيع ما ذكرناه من آداب اؼبعلم يف نفسو آداب للمتعلم، ومن آدابو أف جيتنب األسباب الشاغلة عن 
ربصيل كماؿ إال سبباً البد منو للحاجة، وينبغي أف يُطهر قبلو من األدناس ليصلح لقبوؿ القرآف، واستثماره، ويتواضع 

العلم حرب للمتعايل كما أَّف السيل حرب للمكاف العايل، ويتواضع لعلمو ويتواضع معو : للعلم، فبتواضعو يدركو وقد قالوا
وإف كاف أصغر سناً منو، وأقلَّ ُشهرًة َونسباً وصبلحاً وغَت ذلك وينقاد لو، ويشاوره يف أموره ويقل قوؿ كاؼبريض العاقل 

 . يقبل قوؿ الطبيب النَّاصح اغباذؽ، وىذا أوىل

 
 



  صه 

ىذا العم دين  ): وال يتعلم إال فبن كملت أىليتو وظهرت ديانتو، وربققت معرفتو، واشتهرت صيانتو، فقد قاؿ السلف 
 . (فانظروا عمن تأخذوا دينكم 

وعليو أف ينظر معلمو بعُت االحًتاـ، ويعتقد كماؿ أىليتو، ورجحانو على طبقتو، ويدخل عليو كامل اغباؿ متنظفاً دبا 
ذكرناه يف اؼبعلم متطهراً مستعمبًل للسواؾ، فارغ القلب من األمور الشاغلة، وال يدخل بغَت استئذاف إالَّ إذا كاف اؼبعلم يف 
موضع ال حيتاج فيو إىل استئذاف، ويسلم على اغباضرين إذا دخل، وخيصو بزيادة وتودد، ويسلم عليو وعليهم إذا انصرؼ 
وال يتخطى رقاب النَّاس ؛ بل جيلس حىت ينتهي بو اجمللس، إال أف يأذف لو اؼبعلم يف التقدـ، ويعلم من حاؽبم إيثار ذلك، 

 . وال يُقيم أحداً من موضعو، وال جيلس بُت صاحبُت بغَت إذهنما، فإف فسحا لو قعد وضمَّ نفسو

من حق العا  عليك أف ُتسلم على النَّاس عامة، وزبّصو دوهنم ): وروينا عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ 
قاؿ فبلف خبلؼ لقولو، وال تغتابنَّ : بالتحية، وف ذبلس أمامو، وال ُتشَتف عنده بيدؾ، وال تغمزفَّ بعينيك، وال تقولنَّ 

عنده أحد، وال تساّر يف ؾبلسو، وال تأخذف بثوبو، وال تُلح عليو إذا كسل، وال تُعرض وال تشبع أي من طوؿ ُصحبتو و 
 . (عليو أف يرد غيبة شيخو إف قدر فإف تعّذر عليو ردىا فارؽ ذلك اجمللس

 فصل 

وينبغي أف يتأدب مع رفقتو، وحاضري ؾبلس شيخو، فإف ذلك أدب مع شيخو، وصيانة جمللسو، ويقعد بُت يدّي الشيخ 
قعدة اؼبتعلمُت، وال يرفع صوتو رفعاً بليغاً من غَت حاجة وال يضحك وال يكثر الكبلـ من غَت حاجة، وال يعبث بيده وال 

غَتىا، وال يلتفت دييناً ومشااًل من غَت حاجة ؛ بل يكوف متوّجهاً إىل الشيخ مصغياً إىل كبلمو، وال يقرأ عليو يف حاؿ 
ُشغل طلب الشيخ ومللو واستنفاره، وغمِّو، وفرحو، وجوعو، وعطشو، ونُعاسو، وقلقو وكبو ذلك فبا يشق عليو أو دينعو 

من كماؿ حضور القلب، والنشاط ويغتنم أوقات نشاطو، ويتحمل جفوة الشيخ، وسوء ُخلقو، وال يصده ذلك عن 
مبلزمتو، واعتقاد كمالو، ويتأوؿ ألقوالو، وأفعالو اؼبنكرة يف الظاىر تأويبلت صحيحة، وإذا جفاه الشيخ ابتدأه ىو 

 . باالعتذار، وإظهار الذنب لو، والعتب عليو

 

  صه 

ومن آدابو اؼبتأكدة أف يكوف حريصاً على التعلم مواظباً عليو يف صبيع األوقات اليت يتمكن منو فيها، وال يقنع بالقليل مع 
سبكنو من الكثَت، وال حُيمِّل نفسو ما ال يطيق ـبافة من اؼبلل، وضياع ما حصَّل، وىذا خيتلف باختبلؼ النَّاس، 

واألحواؿ، وإذا جاء إىل ؾبلس الشيخ و  جيده انتظره والـز بابو، وال يفوت وظيفتو إال أف خياؼ كراىة الشيخ لذلك بأف 
يعلم من حالو اإلقراء يف وقت بعينو، وأنو ال يقرأ يف غَته، وإذا وجد الشيخ نائماً أو مشغواًل انتظره، وال يزعجو 

باالستئذاف وينبغي أف يأخذ نفسو باالجتهاد يف التحصيل وقت الفراغ، والنشاط، وقوة البدف ونباىة اػباطر، وقلة 
الشاغبلت قبل عوارض البطالة وارتفاع السن واؼبنزلة وينبغي أف يُبكر بأخذ وظيفتة أوؿ النهار غبديث النيب صلى اهلل عليو 

 . (اللَُّهمَّ بَارِؾ أُلمَّيت يف بُُكورَِىا): وسلم 

 . وقد قّدمنا أنَُّو يُكره اإليثار بنوبتِو ؛ فإْف رأى الشيخ اإليثار يف بعض األوقات ؼبعًٌت شرعي فأشار عليو بو امتثل أمره



 

  صه 

وفبَّا جيب ويتأكد االعتناء بو أف ال يسد أحداً من رفقتو أو غَتىم، وال يعجب دبا حصلو، وال يُرائي بو، وطريقو يف نفي 
الُعجب أف يذكر نفسو أنو   حُيصِّل ما معو حبولو وقوتو ؛ وإَّنا ىو فضل من اهلل تعاىل أودعو فيو فبل ينبغي أف يفتخر دبا 
  يصنعو، وطريقو يف نفي اغبسد أف يعلم أف حكمة اهلل تعاىل اقتضت جعل ىذه الفضيلة يف ىذا فبل يُعًتض عليها، وال 

يكره ما أراده اهلل تعاىل و  يكرىو، وطريقو يف نفي الرياء أف يعلم أف بالرياء يُذىب ما معو يف اآلخرة، وتذىب بركتو يف 
 . الدنيا، ويستحق الذـ، فبل يبقى معو يف التحقيق شيء يُرائي بو عافانا اهلل من سخطاتو، ووفقنا ؼبرضاتو

 
 ف رداب وامه القطرآ : الباب الخامس

 

قد تقدـ صُبٌل منُو يف الباب الرابع، من آدابو أف يكوف على أكمل األحواؿ، وأكـر الشمائل، وأف يرفع نفسو عن كل ما 
هنى الُقرآف عنو، وأف يكوف متصوِّنَاً عن دينء االكتساب، شريف النَّفس، ُمتَػَرفِّعاً عن اعبَباِبرة، واعبُفاة من أىل الدنيا 

َعاً ذا سكينٍة ووقار  . متواضعاً للصاغبُت، وأىل اػبَت واؼبساكُت، وأف يكوف ُمتخشِّ

ينبغي غبامل الُقرآف أف يُعرؼ بليلِو إذا النَّاس نائموف، وبنهاره إذا : "فقد جاء عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ 
النَّاس مفطروف، وحبزنو إذا النَّاس يفرحوف، وببكائِو إذا النَّاس يضحكوف، وبصمتِو إذا النَّاس خيوضوف، وخبشوعو إذا النَّاس 

 ". خيتالوف 

إف من َكاف قبلكم رأوا الُقرآف رسائل من رهبم فكانوا يتدبروهنا بالليل، وينفذوهنا : وعن اغبسن البصريُّ رضبو اهلل قاؿ 
 . بالنهار

حامل الُقرآف حامل راية اإلسبلـ ال ينبغي أف يلهوا مع من يلهوا، وال يسهو مع : "وعن الفضيل بن عياض رضبو اهلل قاؿ 
 ". من يسهوا، وال يلغوا مع من يلغوا تعظيماً غبق القرآف

 

  صه 

ومن أىم ما يُ مُر بو أف حيذر كل اغبذر من ازباذ القرآف عيشة يكتسب هبا، فقد جاء يف النهي عن ذلك أشياء كثَتة 
مشهورة من أحاديث النيب صلى اهلل عليو وسلم، وأقاويل الصحابة، والسَّلف، وأما أخذ األجرة على تعليم القرآف فقد 

ومنعو الزُّىرّي، وأبو . اختلف العلماء يف جوازه، فجوزه عطاء، ومالك والشافعي، وآخروف إذا استأجره إجارة صحيحة
 . حنيفة، وآخروف

 . واألحاديث الصحيحة تقتضي اعبواز

 . أمَّا اغبديث الوارد باؼبنع، فعنو جواباف أوضحتهما مع غَتمها

 

 



  صه 

وينبغي أف حُيافظ على تبلوتو، ويُكثر منها، وقد كانت للسَّلف رضي اهلل عنهم عادات يف قدر ما خيتموف فيو، فمنهم من 
كاف خيتم يف كل شهرين ختمة، ومنهم من كاف خيتم يف كل شهرين ختمة، ومنهم من كاف خيتم يف كل شهر، وكاف 

بعضهم خيتم يف عشر لياٍؿ، وبعضهم يف شباف لياٍؿ، وبعضهم يف سبٍع، وبعضهم يف سٍت، وبعضهم يف طبس، وبعضهم 
يف أربع، وبعضهم كل ليلة، وختم بعضهم يف كل يـو وليلة ختمتُت، وبعضهم يف كل يـو وليلة ثبلث ختمات، وأربع يف 

" التبياف"النهار، وكاف أكثرىم خيتم يف كل سبع لياؿ، وكثَتوف يف كل ثبلث، وقد بينت من كل فرقة من ى الء صباعة يف 
وذكرت دالئلهم، واؼبختار أف ذلك خيتلف باختبلؼ األشخاص، فمن كاف يظهر لو بدقيق الفكر لطائف ومعارؼ 

فليقتصر على قدر ما حُيصل لو معو كماؿ فهم ما يقرأه، وكذا من كاف مشغواًل بنشر العلم، واغُبكم بُت اؼبسلمُت أو غَت 
ذلك من مهمات الدِّين واؼبصاحل العامة ؛ فليقتصر على قدر ال حيصل بسببو إخبلؿ دبا ىو مرصداً لو، أو ال تفويت وإف 

 .   يكن من ى الء اؼبذكورين فليستكثر ما أمكنو من غَت خروج إىل حد حيصل بو اؼبلل واؽبذرمة يف القرآف

  صه 

وأمَّا وقت اػبتم فاألفضل أف يكوف أوؿ النَّهار أو الليل وقيل األفضل أف خيتتم ختمة أوؿ النَّهار وأخرى أوؿ الليل، وإنَُّو 
إف كاف أوؿ النَّهار ختم يف ركعتُت الفجر أو بعدمها، وإف كاف أوؿ الليل ففي ركعيت سنة اؼبغرب على من ختم أوؿ النَّهار 

 حىت دُيسي، وعلى من ختم أوؿ الليل حىت يصبح 

  صه 

 يف احملافظة على قراءة الُقرآف بالليل 

ينبغي أف حيافظ على قراءة الُقرآف يف الليل، ويكوف إعتناؤه هبا فيو أكثر ويف صبلة الليل أكثر ؛ ألف الليل أصبع للقلب، 
وأبعد من الشاغبلت واؼبلهيات والتصرؼ يف اغباجات وأصوف من تطرؽ الرياء، وغَته من احملبطات مع ما جاء يف الشرع 

 يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء كل ليلة : من إجياد اػبَتات يف الليل كل إسراء، وحديث النُّزوؿ، وحديث 

وقد تظاىرة نصوص الُقرآف والسُّّنة وإصباع األمَّة على فضيلة القراءة والقياـ بالليل، واغبث عليو، وذلك حيصل بالكثَت، 
واـ عليو، وكذا يُكره إف أضرَّ بنفسو ما دوف اعبميع   والقليل، وما كثر أفضل إال أف يستوعب الليل كلو ؛فإنو يُكره الدَّ

ـَ ِبَعْشِر آياٍت  َْ يُْكَتب ِمَن الَغافِلُت، َوَمْن ): أفَّ رُسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ" سننو"وقد روى أبو داود يف  َمْن َقا
َقْنَطرِين

ُ
ـَ بَأَْلِف آية ُكِتَب ِمَن اؼب ـَ دباَئِة آيَة ُكِتَب ِمَن الَقانِِتُت، َوَمْن َقا   (َقا

 . فإف فاتتُو وظيفتو بالليل فليحرص على ِقراءهتا يف أوؿ النَّهار

ـَ َعْن ِحزِبِو ): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : ففي صحيح مسلم عن ُعمر بن اػبطَّاب رضي اهلل عنُو قَػػاؿ  َمْن نَا
َاَ قَػرَأَ ِمَن اللَّْيلِ    (ِمَن اللَّْيِل، َأْو َعْن َشيٍء ِمنُو فَػَقرَأَُه بَػُْتَ َصبَلِة الَفْجر، َوَصبَلِة الظُّهر، ُكِتَب َكَأَّنَّ

 فصل 

 وليحذر كل اغبذر من نسيانو، أو نسياف بعضو، ومن تعريضو للنسياف 

ُعِرَضْت َعليَّ ُذنوُب أُمَّيت فَػَلْم أَرى َذنَباً أَْعَظَم ِمْن ): فقد روى أبو داود وغَته أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ 
 . (ُسورِة الُقْرآف، َأْو آية أُوتِيَهاَ َرُجٌل، ُثَّ َنِسيَهاَ 



ـَ َأْجَذـ): وأنَُّو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ    [إسنادُه ضعيف]. (َمْن قَػرَأَ الُقْرآَف ُثَّ َنِسَيُو َلِقَي اهلل تَػَعاىَل يَػْوـَ الِقيَا

 
 ف رداب قطاءة القطرآ : الباب السادس 

 

أوؿ ذلك أنَُّو جيب على القارئ اإلخبلص كما قدمناه، ومراعاة األدب مع القرآف، وينبغي أف يستحضر يف ذىنو أنو 
 . يناجي اهلل عز وجل ويقرأ على حاؿ من يرى اهلل تعاىل

 

  صه 

ينبغي إذا أراد القراءة أف يُنظِّف فمو بالّسواؾ وغَته، وخيتار يف السِّواؾ األراؾ، وجيوز بكل ما يُنظِّف كاػبرقة اػبشنة 
واآلشنػاف، وال حيصل باألصابع اػبشنة على األصح، وقيل حيصل إف   جيد غَتىا، ويستاؾ عرضاً مبتدياً باعبانب األدين 
من فمو، وينوي اإلتياف بالسُّنة، ودير بالسواؾ على ظاىر األسناف، وباطنها، ودير على سقف حلقو إمراراً لطيفاً، ويستاؾ 

، فإف كاف فمو قبساً فينبغي أف يغسلو، فإف قرأ !بعود متوسط بُت اليابس والرّطب، وال بأس باستعماؿ سواؾ غَته بإذنو 
 . الُقرآف قبل غسلو فهو مكروه ويف ربرديو وجهاف

 

  صه 

ُيستحب أف يقرأ ُمتطهراً، فإف قرأ ؿُبِدثاً جاز بإصباع اؼبسلمُت وال لو مكروه، ويقاؿ تارؾ األفضل، فإف   جيد اؼباء تيمم، 
واؼبستحاضة يف الزمن احملكـو بأنَّو طهر حكمها حكم احملدث، وأما اعبنب واغبائض فيحـر عليهما قراءة القرآف سواء 
كاف آية أو أقل منها، وجيوز ؽبما إجراء القرآف على قلوهبما من غَت لفظ، وجيوز ؽبما النظر يف اؼبصحف، وإمراره على 
القلب، وأصبع اؼبسملوف على جواز التسبيح، والتهليل، والتحميد والتكبَت والصبلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 وغَت ذلك من األذكار للجنب واغبائض 

وكذا ما أشبهو إذا   يقصد القرآف، وكذا يقوؿ عند ركوب . ((ُخِذ الِكتاَب ِبٌقوة  ))قاؿ أصحابنا جيوز أف يقوؿ لغَته 
ابة  عاء ((ُسْبحاف الَِّذي َسّخَر لََناَ َىَذاَ َوَماَ ُكنَّاَ َلُو ُمْقرِِنُت )): الدَّ نياَ َحَسَنًة َويف اآلِخرِة َحَسَنًة  ))، وعند الدُّ رَبػََّناَ آتَِناَ يف الدُّ

 (. (َوِقَناَ َعَذاَب النَّار 

إذا   يقصد القراءة، فإف قصدىا يف شيء من ىذا أُث، وجيوز للُجنب واغبائِض " بسم اهلل، واغبمُد هلل "وجيوز أف يقوؿ 
 قراءة ما ُنسخت تبلوتو كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارصبومها 

 

 



  صه 

إذا   جيد اعبنب أو اغبائض ماًء تيمم وتُباح لو القراءة والصبلة وغَتىا، فإف أحدث ُحرمت عليو الصبلة و  رُبـر القراءة، 
سواء تيمم يف اغبضر أو يف السَّفر، وقيل إف تيمم يف اغبضر   ربل لو القراءة خارج الصبلة، والصواب من القراءة وصبيع 

 . ما حيـر على اعبنب حىت يغتسل

أما إذا   جيد ماء وال تراب فُيصلي ورُبـر عليو القراءة خارج الصبلة، وحيـر أف يقرأ يف الصبلة ما زاد على الفاربة، وجيب 
 . قراءة الفاربة على اؼبذىب الصحيح اؼبختار، وقيل حيـر ؛ بل يأِت بدؽبا باألذكار، والصواب األوؿ

 فصل 

ُيستحب أف تكوف القراءة يف مكاف نظيف، واستحب العلماء القراءة يف اؼبسجد لكونو جامعاً للنظافة وشرؼ البقعة 
وؿبصبًل لفضيلة أخرى وىو االعتكاؼ فإنو ينبغي لكل جالٍس يف اؼبسجد أف ينوي االعتكاؼ سواء قلَّ لبثو أو قلَّ، 

وأما القراءة يف اغبماـ فليست مكروىة عند أصحابنا، وبو قاؿ عطاء والنخعي ومالك، .وينبغي أف ينويو أوؿ دخولو
 . وذىب أبو حنيفة وطائفة من العلماء إىل كراىتها

 . اغبماـ، وبيت اغبش، وبيت الرحا وىي تدور: وقاؿ الّشعيب ُتكره قراءة الُقرآف يف ثبلث مواضع 

وأما القراءة يف الطريق فاؼبختار أهنا ليست مكروىة إذا   يلتو صاحبها، وروى كبو ىذا عن أيب الدرداء، وعمر بن عبد 
 . العزيز وكرىها مالك

 

  صه 

ُيستحب للقارئ يف غَت الصبلة أف يستقبل القبلة، وجيلس متخشعاً بسكينة ووقار ُمطرقاً رأسو، ويكوف ُجلوسُو وحده يف 
ربسُت أدبو كجلوسو بُت يدي معلمو، فهذا ىو األكمل ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو يف فراشو أو على غَت ذلك من 

 . األحواؿ جاز، ولو أجر ذلك دوف األوؿ، ودالئل ىذا كلو يف الكتاب والسُّنة مشهورة

  صه 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم، فإف قاؿ أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم فبل : إذا أراد القراءة استعاذ فقاؿ 
 . بأس بو، ولكن اؼبختار الذي عليو اعبمهور ىو األوؿ

والتعوذ ليس بواجب ؛ بل ىو مستحب لكل قارئ سواء كاف يف الصبلة أو خارجها، وُيستحب يف الصبلة يف كل ركعة 
ا ُيستحب يف األوؿ، فعلى ىذا ؼبن تركو يف األوىل أتى بو يف الثانية، وُيستحب التعوذ عقب التكبَتة  على األصح، وقيل إَّنَّ

، وىل جيهر بو يف الصَّبلة اليت جُيهر هبا يف !األوىل من صبلة اعبنازة على األصح، وجُيهر بالتعوذ إذا قرأ خارج الصبلة 
 . القراءة فيو وجهاف

  صه 

وينبغي أف حيافظ على قراءة بسم اهلل الرضبن الرحيم يف أوىل كل سورة، سوى براءة فإف أكثر العلماء قالوا أهنا آية حيث 
كتبت، وقد ُكتبت يف اؼبصحف يف أوائل السور سواء براءة، فإف قرأىا كاف متقناً قراءة اػبتمة أو السورة اليت قرأىا، وإذا 

تركها كاف تاركاً بعض القرآف عند األكثرين، وإف كانت القراءة يف وظيفة عليها جعل كاألسباع واألجزاء اليت عليها أوقاؼ 



ا  كاف االعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقيناً ؛ فإنو إذا أخلَّ هبا   يستحق شيئاً من الوقف عند القائلُت بأهنَّ
 . آية، وىم األكثروف، وىذه دقيقة يتساىل فيها الناس فينبغي االعتناء هبا وإشاعتها

  صه 

فإذا شرع يف القراءة فليكن شأنو اػبشوع والتدبر واػبضوع فهو اؼبقصود واؼبطلوب، وبو تنشرح الصدور، وتستنَت القلوب 
بروا آياتو )): قاؿ تعاىل   . ((..كتاٌب أنزلناَُه إلَيَك ُمبارٌؾ لِيدَّ

 . ((أفبل يَػَتَدبَّروف الُقرآف  )): وقاؿ تعاىل 

واألحاديث واآلثار يف ىذه كثَتة، وقد كاف من السَّلف خبلئق ال حُيصوف يبيت أحدىم يردد اآلية صبيع الليل أو معظمو 
للتدبر، وقد ُصعق صباعات من السَّلف عند قراءة القرآف، ومات صباعات منهم بسبب القراءة، وقد ذكرت يف التبياف 

 . صُبلة من أخبار ى الء رضي اهلل عنهم

قراءة القرآف بالتدبر، وخبلء البطن، وقياـ الليل، والتضرع عند السَّحر، : دواء طبسة أشياء : وقد قاؿ إبراىيم اػبواص 
 . وؾبالسة الصاغبُت

 

  صه 

وخيروف  )): اعلم أف البكاء عند قراءة القرآف مستحب وىو صفة العارفُت، وشعار عباد اهلل الصاغبُت، قاؿ اهلل تعاىل 
 ( (لؤلذقاِف يَػْبُكوف ويزيدىم ُخشوعاً 

وطريقو يف ربصيل البكاء أف يتأمل ما يقرأه من التهديد " التبياف"واألحاديث واآلثار فيو كثَتة أشرت إىل بعضها يف 
والوعيد والوثائق والعهود، ُث يُفكر يف تقصَته فيها، فإف   حيضره حزف وبكاء، فليبك على فقد ذلك ؛ فإنَُّو من 

 . اؼبصائب

  صه 

 . ((ورَّتِل الُقرآَف تَػْرتِيبًل  )): ينبغي أف يرتل قراءتو، وقد اتفق العلماء على استحباب الًتتيل، قاؿ اهلل تعاىل 

وثبت يف األحاديث الصحيحة أف قراءة النَّيب صلى اهلل عليو وسلمكانت ُمرتلة مفسرة، وكذا قراءة السَّلف، وقد هنى عن 
 . اإلفراط يف اإلسراع ويسمى اؽبذّ 

 . قالوا وقراءة جزء بًتتيل أفضل من جزأين يف ذلك الزمن بغَت ترتيل

 . والًتتيل مستحب للتدبر ؛ ولكنو أقرب إىل اإلجبلؿ والتوقَت، وأشد تأثَتاً يف القلب: قاؿ العلماء 

 . وؽبذا ُيستحب الًتتيل للعجمي الذي ال يفهم معناه

  صه 

وُيستحب إذا مر بآية رضبة أف يسأؿ اهلل تعاىل من فضلو، وإذا مر بآية عذاب أف يستعيذ من العذاب أو من الشر أو 
سبحانو وتعاىل، أو تبارؾ وتعاىل، : اللهم إين أسألك العافية، أو كبو ذلك، وإذا مر بآية تنزيو هلل تعاىل نزىو فقاؿ : يقوؿ 

أو جلَّت عظمة ربنا، وىذا مستحب لكل قارئ سواء كاف يف الصبلة أو خارجاً، وسواء فيو اإلماـ واؼبأمـو واؼبنفرد، وقد 
 . ثبت ذلك يف صحيح مسلم من فعل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم



  صه 

ال ذبوز قراءة القرآف بالعجمية سواء أحسن العربية أـ   حُيسنها، وسواء كاف يف الصبلة أو خارجاً عنها، فإف قرأ هبا يف 
الصبلة   تصح صبلتو، ىذا مذىب مالك، والشافعي، وأضبد، وداود، وجوزىا أبو حنيفة وجوزىا صاحباه أبو يوسف، 

 . وؿبمد ؼبن   حيسن العربية

وذبوز القراءة بالقراءات السبع اؼبشهورة اجملمع عليها، وال جيوز القراءة بغَت السبع، وال بالروايات الشاذة اؼبنقولة عن القراء 
السبعة، فإف قرأ بالشاذ يف الصبلة بطلت إف كاف عاؼباً، فإف كاف جاىبًل   تبطل، و  ربسب قراءتو، وإذا ابتدأ القارئ 
الُقرآف على قراءة أحد السبعة ؛ فينبغي أف يدـو عليو ما داـ الكبلـ مرتبطاً، فإذا انقضى ارتباطو فلو أف يقرأ بقراءة آخر 

 . من السبعة، واألوىل، دوامو على القراءة األوىل يف ىذا اجمللس

  صه 

قاؿ العلماء رضبهم اهلل االختيار أف يقرأ على ترتيب اؼبصحف، فيقرأ الفاربة، ُث البقرة ُث آؿ عمراف، ُث النساء إىل أف 
سواء قرأ يف الصبلة أـ خارجاً عنها، ويستحب أيضاً إذا قرأ سورة أف يقرأ بعدىا السورة  ((ُقْل أَعوذ برِب النَّاس  ))خيتم بػ 

يقرأ يف الثانية من البقرة، ودليل ىذا الفصل أف ترتيب  ((ُقْل أَعوذ برِب النَّاس  )): اليت تليها، ولو قرأ يف الركعة األوىل 
 ))اؼبصحف غبكمة، فينبغي أف حيافظ عليها إال فيما ورد الشرع باستثناء كصبلة الصبح يـو اعبمعة يقرأ يف الركعة األوىل 

وصبلة العيدين قاؼ واقًتبت وغَت ىذا فبا سيأِت يف الباب الثامن إف شاء اهلل (( َىْل آَتى )) ويف الثانية ( (أ  تَنزيل 
 . تعاىل

ولو خالف الًتتيب فقرأ سورة ُث قرأ اليت قبلها أو خالف اؼبوالة فقرأ قبلها ما ال يليها جاز وكاف تاركاً لؤلفضل، وأما قراءة 
 . السورة من آخرىا إىل أوؽبا فمتفٌق على منعو وذمِّو ؛ فإنو يُذىب بعض أنواع اإلعجاز، ويزيل ِحكمة الًتتيب

 . وأمَّا تعلم الصِّبياف من آخر اؼبصحف إىل أولو فحسٌن ليَس من ىذا الباب لتفاصلها يف أياـ

  صه 

القراءة من اؼبصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب ؛ ألهنا ذبمع القراءة والنظر يف اؼبصحف، وىو عبادة قالو 
أصحابنا، والسَّلف، و  أر فيو خبلفاً ؛ ولعلهم أرادوا بذلك يف حق من يستوي خشوعو، وحضوره يف حاليت القراءة يف 
 . اؼبصحف، وعن ظهر القلب، أما من يزيد خشوعو وتدبره، وينجمع فكره بالقراءة عن ظهر القلب فهي أفضل يف حقو

 

  صه 

 يف استحباب قراءة اعبماعة ؾبتمعُت، وفضل جامعهم لذلك، وحاضري ؾبلس القراءة من القارئُت والسامعُت 

 اعلم أف قراءة اجملتمعُت مستحبة، وكذلك حضور حلقهم، 

وأما اؼبتسبب يف صبعهم لذلك فأجره عظيم، وفضلو جسيم، وىو من الساعُت يف نصحة كتاب اهلل تعاىل والقياـ حبق من 
 . حقوقو، وكل ىذا ثابت بالدالئل

نَػُهم  ): َعِن النَّيب صلى اهلل عليو وسلم أنَّو َقاَؿ  ُلوَف ِكَتاَب اهلِل تَػَعاىل َويَػَتَداَرُسونَُو بَػيػْ َماَ اْجَتَمَع َقوـٌ يف بَػْيٍت ِمْن بُيوِت اهلل يَػتػْ
بلَِئَكة، َوذََكَرُىُم ِفيَمْن ِعْنَده

َ
 . (إالَّ نَػزََلت َعَلْيِهُم السَِّكيَنة َوَغِشيُتهُم الرَّضبة، َوَحّفتُهُم اؼب



 : صبلة من األحاديث واآلثار يف ىذا الفصل ُث ؽبم يف القراءة ؾبتمعُت طريقاف حسناف " التبياف"وقد ذكرت يف 

 . أف يقرءوا كلهم دفعة واحدة: إحدامها 

أف يقرأ بعضهم جزء، أو غَته، ويسكت بعضهم مستمعُت، ُث يقرأ الساكتوف جزءاً ويستمع األولوف ويسمى ىذا : الثانية 
 . اإلدارة

 

  صه 

 يف آداب الُقراء ؾبتمعُت 

اآلداب اليت حيتاجوف إليها كثَتة ال ديكن حصرىا يف ىذا اؼبوضع، ولكن نشَت إىل بعضها تبييناً على الباقي، فجميع 
آداب القارئ وحده آداب اجملتمعُت، ونزيد يف آداهبم أشياء فبا يتساىل فيو بعض اعباىلُت، فمن ذلك أف يتغٌتَّ ؽبم أف 

يتجنبوا الضحك، واللغط، واغبديث يف حالة القراءة، إال كبلماً يضطر إليو، ومن ذلك العبث باليد وغَتىا، والنظر إىل ما 
يُلهي، أو يُبدد الذِّىن، وأقبح من ىذا ُكلو النَّظر ما ال جيوز النَّظر إليو، كاألمرد وغَته، فإف النَّظر إىل األمرد اغبسن حراـ 
سواء كاف بشهوة أو بغَتىا، وسواء أمن الفتنة أـ   يأمنها، ىذا ىو اؼبذىب الصحيح اؼبختار عند احملققُت من العلماء، 

ُقل للم منُت يَغّضوا من أْبصارِىم  )): وقد نصَّ على ربرديو اإلماـ الّشافعّي، ومن ال حُيصى من العلماء، قاؿ تعػاىل 
؛ ألنو يف معٌت اؼبرأة ؛ بل كثَت منهم أحسن من كثَت من النساء، وَيسهل من طُرؽ الشَّر يف حقهم ( (وحيفظوا ُفروَجُهم 

 . ما اليُتسهل يف النساء فهم بالتحرمي أوىل، وأقاويل السلف يف التنفَت منهم أكثر من أف رُبصى

واعلم أنو جيب على كل حاضر ؾبلس القراءة أف ينكر ما يراه من ىذه اؼبنكرات وغَتىا فينكر بيده ؛ فإف   يستطع 
 . فبلسانو ؛ فإف   يستطع فلينكره بقلبو

 

  صه 

 يف رفع الصوت بالقراءة 

اعلم أنَُّو جاءت أحاديث كثَتة يف الصَّحيحُت وغَتمها دالة على استحباب الصوت . ىذا فصٌل مهم ينبغي االعتناء بو
بالقراءة، وجاءت أحاديث دالٌة على اآلثار دالة على استحباب اإلخفاء وخفض الصوت وكاف يف السلف رضي اهلل 

 . عنهم من خيتار اإلخفاء وفيهم من خيتار اعبهر

قاؿ العلماء وطريق اعبمع بُت اآلثار اؼبختلفة يف ىذا الفصل أف اإلسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل يف حق من خياؼ 
الريػاء، فإف   خيفو فاعبهر، ورفع الصوت أفضل ؛ ألف العمل فيو أكثر وألف فائدتو تتعدى إىل غَته، والنفع اؼبتعدي 
أفضل من البلـز وألنو يوقظ قلب القارئ، وجيمع مهَّو إىل الفكر فيو ويصوف ظبعو إليو ويطرد النـو ويزيد يف النشاط، 
ويوقظ غَته من نائٍم، أو غافٍل وينشطو قالوا فمهما حضره شيء من ىذه النِّيات فاعبهر أفضل، فإف صبُعت كلها 

تضاعف األجر، ىذا إذا   خيف رياًء وال إعجاباً، وال غَتمها من القبائح، و  ي ذ صباعة يلبس صبلهتم، وزبليطها عليهم 
صُبلة من األحاديث واآلثار الواردة " التبياف"؛ فإف كانت القراءة من صباعة ؾبتمعُت تأكد استحباب اعبهر وقد ذكرت يف 

 . يف ىذا الباب



 

  صه 

 يف ربسُت الصوت بالقراءة 

أصبع العلماء من الصحابة والتابعُت فمن بعدىم على استحباب ربسُت الصوت بالقراءة وأقواؽبم، وأفعاؽبم يف ىذا 
 . مشهورة، واألحاديث الصحيحة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مستفيضة عند اػباصة والعامة

ُيستحب ربسُت القراءة وتزينها دبا   خيرج عن حد القراءة بالتمطيط ؛ فإف أفرط حىت زاد حرفاً، أو إخفائو : قاؿ العلماء 
أو مد ما ال جيوز مده فحراـ على فاعلو، وسامعو إف سبكَّن من إنكاره، و  ينكره ألنو عدؿ بو، هنجو القومي إىل االعوجاج 

 . ((ُقرآناً عربياً غَت ذي ِعوج  )): واهلل تعاىل يقوؿ

من ىذا النوع ما يقرأه بعض اعبهلة على اعبنائز ويف ؾباؿ الوعاظ وغَتىا، وىي بدعة ؿبرمة ظاىرة، نسأؿ اهلل الكرمي 
 . تعجيل زواؽبا خبَت للمسلمُت

 . أفضل القراءة ما كاف حدراً وربزيناً، فاغبدر درج القراءة والتحزين القراءة بالًتقيق: قاؿ الّشافعي وغَته 

 . وقرأ أبو ىريرة رضي اهلل عنو ربزيناً شبو لرثاء

 . وإذا   يكن القارئ حسن الصوت حسنو ما استطاع

 

  صه 

 يف استحباب القراءة من حسن الصوت 

اعلم أف صباعات من السلف رضي اهلل عنهم كانوا يطلبوف من القارئ اغبسن الصوت أف يقرأ عليهم وىم يستمعوف، 
وىذا متفق على استحبابو، وىو عادة األخيار واؼبتعبدين، وعباد اهلل الصاغبُت، وىو ُسنَّة ثابتة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 . عليو وسلم

 (اْقرأ َعليَّ الُقْرآف، َفِإينِّ أُحبُّ أَْف َأظْبََعُو ِمْن َغَْتِي): ففي الصَِّحيحُت أنَُّو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لعبد اهلل بن مسعود 
َناَ ِبَك َعلى َى الء َشِهيدا )): فقرأ علْيِو من ُسورة النِّساء حىّت بلغ قولو : ، قاؿ ((َفَكيَف ِإذاَ ِجئَناَ ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئػْ

َناُه َتْذرَِفاف. (َحْسُبَك اآلف)  . رواه البخاريُّ ومسلم.فالتفُت إليو َفِإَذاَ َعيػْ

وقد مات صباعة من الصَّاغبُت بسبب قراءة من سألوه القراءة، واستحب العلماء افتتاح . واآلثار يف ىذا كثَتة ومشهورة
ؾبلس حديث النيب وختمو بقراءة قارئ حسن الصوت، ما تيسر من الُقرآف، وينبغي أف يكوف القارئ يف ىذه اؼبواطن ما 

يتعلق باجمللس، ويناسب اغباؿ، وأف يكوف قراءتو يف آيات اؼبواعظ والزُىد، والًتغيب والًتىيب وقصر األمل ومكاـر 
 . األخبلؽ

 

 



  صه 

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غَت آخرىا أف يبتدئ من الكبلـ اؼبرتبط بعضو ببعض، وأف يقف 
 )): على انتهاء اؼبرتبط، وال يتقيد باألعشار، واألجزاء فإهنا قد تكوف يف وسط الكبلـ اؼبرتبط اعبزء يف قولو تعاىل 

حصَناُت ِمَن النِّساء 
ُ
ويف قولو (( إِلَْيِو يُػَردُّ ِعلُم الّساعة : ))ويف قولو تعاىل (( َوَماَ أُبَرُِئ نَفسي : )) ويف قولو تعاىل ( (واؼب

ْرَسُلوف  )): تعاىل 
ُ
 . ((َفَماَ َخْطُبُكم أَيػَُّهاَ اؼب

قراءة سورة قصَتة أفضل : وما أشبهو ينبغي أالَّ يُوقف عليو وال يُبتدأ بو، وال يُغًَت بكثرِة الفاِعلُت لو، وؽبذا قاؿ العلماء 
من قراءة بعض سورة بقدر القصَتة فإنو قد خيفى االرتباط، وكاف السَّلف رضي اهلل عنهم يكرىوف قراءة بعض اآلية واهلل 

 . أعلم

 

  صه 

 يف أحواؿ ُتكره فيها القراءة 

اعلم أف القراءة ؿببوبة على اإلطبلؽ إال يف أحواؿ ـبصوصة جاء الشرع ببياهنا وأنا أُشَت إىل ما حضرين اآلف منها فتكره 
يف حالة الركوع والسجود والتشهد وغَتىا من أحواؿ الصبلة، سواء القياـ، وُتكره يف حاؿ القعود يف اػببلء، ويف حالة 
النعاس وإذا استعجم عليو القرآف، ويف حالة اػبطبة ؼبن ظبعها وال يُكره ؼبن   يسمعها بل تستحب لو على اؼبذىب 

الصحيح اؼبختار، ويُكره للمأمـو قراءة ما زاد على الفاربة يف الصبلة اعبهرية إذا ظبع قراءة اإلماـ، ويستحُب لو إذا   
 . ديسمعها، وال يُكره يف حاؿ الطواؼ

 . وقد تقدـ بياف القراءة يف اغبماـ، والطريق، وقراءة من فمو قبس

  صه 

ومن البدع اؼبنكرة ما يفعلو جهلة اؼبصلُت بالنَّاس بالًتاويح من قراءة سورة األنعاـ بكماؽبا يف الركعة األخَتة يف الليلة الرابعة 
ومن البدع اؼبشاهبة ؽبذه قراءة يعض جهلتهم يف الصبح " التبياف"معتقدين استحباهبا، فيجمعوف هبذا أنواع منكرة بينتها يف 

 يـو اعبمعة سجدة غَت سجدة 

ا السُّنة قراءة سجدة ( (أ   ))  . يف الثانية(( ىل أتى )) بكماؽبا يف الركعة األوىل، و(( أ  تَػْنزِيل )) قاصداً ذلك، وإَّنَّ

  صه 

 يف آداب تدعوا اغباجة إليها 

 . منها أنَّو إذا كاف يقرأ فعرضت لو ريح فينبغي أف دُيسك عند القراءة حىت يتكامل خروجها، ُث يعود إىل القراءة

 . ومنها أنو إذا تثاءب أمسك عن القراءة حىت ينقضي التثاؤب ُث يقرأ

ِسيُح اْبُن اهلل . وقالت اليهود ُعزَيٌر اْبُن اهلل )): ومنها أنَّو إذا قرأ قولو تعاىل 
َ
َوقالت اليَػُهوُد يَُد اهلِل  ))، ((وقاَلت النَّصاَرى اؼب

وكبو ىذا من اآليات يستحب لو أف خيفض هبا صوتو كذا كاف إبراىيم النخعي (( َوَقالوا ازبَذ الرضبُن َوَلداً )) ، ((َمْغُلولة
 . يفعل



: صلى اهلل عليو وسلم ػ اآلية، يستحب لو أف يقوؿ  ((إفَّ اهلل وَمبلَِئَكِتِو ُيصلوَف َعلى النَّيب  )): ومنها إذا قرأ قولو تعاىل 
 . صلى اهلل عليو وسلم تسليماً 

بلى وأنا : ُيستحب أف يقوؿ (( أَليَس َذِلَك بَقادٍر َعلى أْف حُييي اؼبْوَتى ( ))(ومنها إذا قرأ أليَس اهلل بَأحكِم اغبَاِكمُت 
َسبِِّح اسم رَبَِّك  ))وإذا قرأ . آمنت باهلل: قاؿ ((فَِبَأيِّ َحِديٍث بَػْعَدُه يُػْ ِمُنوف  )): على ذلك من الشاىدين، وإذا قرأ

 . وىذا كلو مستحب أف يقولو القاري يف الصبلة وغَتىا(( َوُقِل اغَبمُد هلل الَّذِي  َْ يَػتَِّخذ َوَلَداً : )) وإذا قرأ ( (األعلى 

  صه 

أُْدُخلوىا َسبَلـ  ))اختلفوا يف كراىة قراءة القرآف يراد هبا الكبلـ، وأما إذا استأذف اؼبصلي على إنساف فقاؿ اؼبصلي 
 . فقاؿ أصحابنا إف أراد التبلوة األذف   تبطل صبلتو وإف أراد األذف أو   ربضره نية بطلت صبلتو( (آمنُت

  صه 

إذا كاف يقرأ ماشياً على قـو سلم عليهم ُث رجع إىل القراءة، ولو أعاد التعوذ كاف حسناً، ولو قرأ جالساً فمر عليو غَته 
األوىل ترؾ : وقاؿ اإلماـ الواحدي من أصحابنا . فاألظهر أنو يستحب لو أف يسلم عليو، وجيب على القارئ الرد باللفظ

فإف سلم عليو رد باإلشارة، أما إذا عطس حاؿ القراءة يستحب أف يقوؿ اغبمد هلل، وكذا لو كاف يف : السبلـ، وقاؿ 
 . اغبمدهلل: الصبلة قاؿ 

يرضبك اهلل، ولو ظبع اؼب ذف أو اؼبقيم قطع القراءة وتابعو، ولو طلبت منو حاجة وأمكن : يستحب للقارئ أف يقوؿ 
اعبواب باإلشارة لفهمو وعلم أنو ال يشق ذلك على السائل اسُتحبَّ أف قبيبو باإلشارة، وال يقطع القراءة فإف قطعها 
جاز، وإذا ورد عليو من لو فضيلة بعلم أو صبلح أو شرؼ أو سن أو والدة، أو والية فبل بأس بالقياـ لو لبلحًتاـ 

 . واإلعظاـ

  صه 

 : ال بأس باعبمع بُت سور يف ركعة واحدة ويستحب لئلماـ يف الصبلة اعبهرية أف يسكت يف القياـ أربع سكتات 

 . بعد تكبَتة اإلحراـ بقراءة وعاـ التوجو، وليحـر اؼبأموموف: أحدىا 

 . سكتة لطيفة جداً بُت آخر الفاربة وآمُت لئبل يُتوىم أف آمُت من الُقرآف: والثانية 

 . بعد آمُت سكتو طويلة حبيث يقرأ اؼبأموموف الفاربة: والثالثة 

 . بعد الفراغ من السورة يفصل هبا بُت القراءة وتكبَتة الركوع: والرابعة 

  صه 

 : لكل قارئ يف الصبلة أو غَتىا أف يقوؿ عقب الفاربة آمُت وفيها لغات أربع 

 . اؼبد والقصر مع التخفيف فيهما

 . اؼبد مع اإلمالة حكاىا الواحدي عن ضبزة والكسائي: والثالثة 

اؼبد مع تشديد اؼبيم حكاىا الواحدي عن اغبسن البصري، واغبسُت بن الفضل، وأنكر اعبمهور التشديد ُث أف : والرابعة 
مثل أين وكيف ويف معناىا قريباً من طبسة عشر قواًل، أشهرىا . النوف يف آخرىا ساكنة فإف وصلت دبن بعدىا فتحت

 . وأظهرىا معناه



، ويستحب أف يكوف تأمُت اؼبأمـو مع  ، واؼبنفرد، وجيهر اؼبأمـو اللَُّهمَّ استجب ويستحب التأمُت يف الصبلة لئلماـ واؼبأمـو
 . تأمُت اإلماـ ال قبلو وال بعده

  صه 

 يف سجود التبلوة 

 . فقد أصبع العلماء على األمر بو وإَّنا اختلفوا يف أنَّو إجياب أـ استحباب. وىو فبا يتأكد االعتناء بو

 . فقاؿ أبو حنيفة ىو واجب

وقاؿ عمر اػبطاب وابن عبَّاس، وسلماف الفارسي، وعمراف بن اغبصُت، واألوزاعي، ومالك، والشافعي وأضبد، وإسحق، 
 . وىو سنة ليس بواجب. وأبو ثور، وداود وغَتىم

  صه 

، "والنجم"، "واغبج سجدتاف"، "ومرمب"، "وسبحاف"، "والنحل"،"والرعد"،"األعراؼ"وسجدات التبلوة أربعة عشر يف 
 ". واقرأ"، ((إذا السماء انشقت))و

 . فسجدة شكر ليست من عزائم السجود أي متأكداتو" ص"فهذه عزائم السجود، وأما سجدة 

فإف مذىب أيب حنيفة والشافعي، وأضبد،  {حم}وؿبل ىذه السجاد معروؼ، وال خبلؼ يف شيء منها إال يف اليت يف 
 . ((وىم ال يسأموف  ))وصباعات من السلف أهنا عقيب قولو 

إف ُكنتم إياه  )): ومذىب مالك وصباعات من السلف منهم عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو أهنا عقيب قولو تعاىل 
 (. (تعبدوف 

 . وىو وجو لبعض أصحاب الشَّافعّي والصحيح األوؿ، وىو أحوط

 . ((رب العرش العظيم  ))فالصواب اؼبشهور اؼبعروؼ أهنا عقيب قولو " النمل"وأما سجدة 

وأدعى أف ىذا يعلم مذىبنا،  ((ويعلم ما خيفوف وما يعلنوف  ))وقاؿ العبدرى من أصحابنا ىي عقيب قولو تعاىل 
 . ومذىب أكثر الفقهاء، وليس كما قاؿ والصواب ما قدمناه

  صه 

خارج الصبلة استحب لو السجود، وإف قرأىا يف صبلة اـ يسجد فإف خالف فسجد وىو جاىل  ((ص))إذا قرأ سجدة 
أو ناس   تبطل صبلتو، ولكنو يسجد للسهو، وإف كاف عاؼباً بطلت صبلتو على الصحيح من الوجهُت وؿ اتبطل ىف 

من العزامي واؼبأمـو ال يعتقدىا فبل يتابعو بل يفارقو أو ينتظره " يعتقدىا"لكونو  ((ص))ولو سجد أمامو ىف . الوجو الثاين
 . قائما

  صه 

 . حكم سجود التبلوة وحكم صبلة النفل فيشًتط فيها الطهارة عن اغبدث والنجس واستقباؿ القبلة وسًت العورة

 فصل 

 مسائل ـبتلفة من سجود التبلوة 

 . وقاؿ أبو حنيفة يقـو. ال يقـو الركوع مقاـ سجود التبلوة يف حاؿ االختيار عند الشافعي واعبماىَت: أحدىا 



 . إذا قرأ السجدة على دابتو يف السفر سجد باإلدياء لو كاف يف اغبضر   جيز اإلدياء: الثانية 

 . لو قرأ السجدة بالفارسية   يسجد، وقاؿ أبو حنيفة يسجد: الثالثة 

 . ال يُكره سجود التبلوة يف األوقات اليت هنى عن صبلة النافلة فيها: الرابعة 

 . إذا سجد اؼبستمع مع القارئ ال يرتبط بو وال ينوي االقتداء بو، بل لو الرفع قبلو: اػبامسة 

 . ال ُتكره عندنا السجدة لئلماـ يف الصبلة اعبهرية، وال يف السرية: السادسة 

 . وقاؿ أبو حنيفة ُتكره يف السرية. يُكره: وقاؿ مالك 

إذا قرأ آية السجدة يف الصبلة قبل الفاربة سجد خببلؼ ما لو قرأىا بالركوع أو السجود، فإنو ال جيوز أف : السابعة 
يسجد ألف القياـ ؿبل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد ُث شك ىل قرأ الفاربة فإنو يسجد للتبلوة ُث يعود إىل 

 . القياـ فيقرأ الفاربة

 . اختلفوا يف اختصار السجود وىو أف يقرأ آية أو آيتُت ُث يسجد: الثامنة 

حكى ابن اؼبنذر عن الشعيب واغبسن البصري، وؿبمد بن سَتين، والنخعي، وأضبد بن حنبل، وإسحق أهنم كرىوا ذلك، 
 . وعن أيب حنيفة، وؿبمد، وأيب ثور أنو ال بأس بو وىو مقتضى مذىبنا

  صه 

 فيمن ُيسنُّ لو سجود التبلوة 

اعلم أنو ُيسنُّ للقارئ اؼبتطهر باؼباء أو الًتاب حيث جيوز سواء كاف يف الصبلة أو خارجها، ويسن للمستمع، وُيسن أيضاً 
للسامع غَت اؼبستمع، وسواء كاف القارئ يف الصبلة أو خارجاً، وسواء سجد أـ   يسجد يسن ؼبستمعو وسامعو 

 . وقيل ال يسجد السامع أصبلً . السجود

 . وقيل ال يسجد السامع وال اؼبستمع إال أف يسجد القارئ وقيل ال يسجداف لقراءة من يف الصبلة

والصواب ما قدمناه، سواء كاف الرجل مسلماً بالغاً متطهراً رجبًل أو كافراً أو صبياً أو ؿبدثاً أو امرأة، وقيل ال يسجد 
 . لقراءة ى الء، وهبذا قاؿ بعض أصحابنا يف غَت اؼبرأة، والصواب األوؿ

 . يف وقت سجود التبلوة

  صه 

 يف وقت سجود التبلوة 

قاؿ العلماء ينبغي أف يقع عقيب قراءة السجدة اليت قرأىا أو ظبعها، فإف آخر و  يطل الفصل سجد وإف طاؿ فات 
 . السجود، واؼبشهور أنو ال يقضي كما ال يقضى صبلة الكسوؼ

 . وقيل يقضي كما يقضي سنن الصلوات على األصح

ولو كاف حاؿ القراءة ؿبدثاً ُث تطهر على القرب سجد وإف طاؿ الفصل   يسجد على الصحيح اؼبشهور، وقيل يسجد، 
 . وال اعتبار يف طوؿ الفصل باؼبعروؼ على اؼبختار

 

 



  صه 

وإذا قرأ سجدات سجد لكل واحدة ببل خبلؼ فإف كرر آية السجدة الواحدة يف ؾبلس سجد لكل مرة ببل خبلؼ، 
وإف كررىا يف ؾبلس واحد مراراً نظر إف   يسجد عن اؼبرة اآلخَتة كفاه عن اعبميع سجدة، وإف سجد لؤلوىل فهل 

 . األصح أف يسجد لكل مرة: يسجد للثانية وما بعدىا فيو ثبلثة أوجو

 . ال يسجد ؼبا عدا األوىل: الثاين 

إف طاؿ الفصل وإال فبل، لو كرر السجدة الواحدة يف الصبلة إف كاف يف ركعات فهي كاجملالس يسجد لكل : والثالث 
 . مرة ببل خبلؼ، وإف كاف يف ركعة كاجمللس الواحد ففيو األوجو الثبلثة

 

  صه 

إذا كاف مصلياً منفرداً سجد لقراءة نفسو فلو ترؾ سجود التبلوة وركع ُث أراد أف يسجد للتبلوة   جيز، فإف فعل مع العلم 
بالتحرمي بطلت صبلتو، وإف كاف قد ىوى إىل الركوع و  يصل إىل حد الراكعُت جاز أف يسجد للتبلوة، ولو ىوى 
لسجود التبلوة ُث بدا لو، ورجع إىل القياـ جاز، ولو أصغى اؼبنفرد لقراءة غَته   جيز أف يسجد، فإف فعل مع العلم 

 . بطلت صبلتو

أما اؼبصلي يف صباعة فإف كاف إماماً فهو منفرد، وإذا سجد اإلماـ لقراءة نفسو وجب على اؼبأمـو أف يسجد معو، فإف 
زبلف بطلت صبلتو، لكن يستحب إذا فرغ من الصبلة وال يتأكد، ولو سجد اإلماـ و  يعلم اؼبأمـو رأسو من السجود 
فهو معذور يف زبلفو، وال جيوز أف يسجد ولو علم اإلماـ بعد السجود، فلو ىوى يسجد فرفع اإلماـ وىو يف اؽبوي رفعو 
معو، و  جيز أف يسجد وكذا الضعيف الذي ىو مع اإلماـ فرفع اإلماـ قبل بلوغ الضعيف السجود يرجع مع اإلماـ، وال 
جيوز لو السجود، وأما اؼبأمـو فبل جيوز أف يسجد لقراءة نفسو، وال غَت إمامو، فإف سجد بطلت صبلتو، ويكره لو قراءة 

 . السجدة واإلصغاء إىل غَت إمامو

 

  صه 

 يف صفة سجود التبلوة 

 . ىذا الفصل أحكامو كثَتة جداً ولكٍت أرمز إىل أصوؽبا وأُبالغ يف اختصارىا مع إيضاحها

 : اعلم أف الساجد للتبلوة لو حاالف 

 . أف يكوف خارج الصبلة: أحدمها 

 . أف يكوف فيها: الثاين 

فإذا أراد السجود نوى سجود التبلوة وكرب لئلحراـ، ورفع يديو حذو منكبيو كما يفعل يف تكبَتة اإلحراـ يف : أما األوؿ 
 . الصبلة ُث يكرب أخرى للهوي إىل السجود وال يرفع فيها اليد وىذه التكبَتة الثانية مستحبة ليست بشرط

 : أما األوىل ففيها ثبلثة أوجو 

 . الصحيح وقوؿ صبهور أصحابنا أهنا ركن ال يصح السجود إال هبا



 . أهنا مستحبة ويصح السجود بدوهنا: الثاين 

ليست مستحبة ُث إف اؼبريد للسجود قائماً كرب لئلحراـ يف قيامو، ُث كرب للسجود يف اكبطاطو إىل السجود، وإف : الثالث 
 : كاف قاعداً فهل يستحب لو القياـ، يسجد من قياـ فيو وجهاف 

يستحب وبو قطع صباعات من أئمة أصحابنا منهم الشيخ أبو ؿبمد اعُبَويٍت، والقاضي حسُت وصاحباه، : أحدمها 
 . صاحب التهذيب، والتتمة، واإلماـ احملقق أبو القاسم الرَّافعيّ 

ال يستحب وىذا اختيار إماـ اغبرمُت وىو ظاىر إطبلؽ األكثرين، و  يثبت يف القياـ ىنا شيء عن النيب : والوجو الثاين 
 . صلى اهلل عليو وسلم، وال عمن يُقتدى بو، واهلل أعلم

 . ُث إذا سجد ينبغي أف يراعي أدب السجود يف اؽبيئة والتسبيح

أما اؽبيئة فيضع يديو حذو منكبيو على األرض ويضم أصابعها وينشرىا جهة القبلة وخيرجها من كميو ويباشر هبا وجببهتو 
موضع السجود، وجيايف مرفقيو عن جنبيو ويرفع بطنو عن فخذيو إف كاف رجبًل، وإف كانت امرأة أو خشي   جياؼ، 

 . ويرفع الساجد أسافلو على رأسو وديكن جبهتو وأنفو من موضع السجود، ويطمئن

 . وأما التسبيح فأي شيء يسبح بو حصل أصل التسبيح، ولو ترؾ التسبيح صح السجود ولكن يفوتو الكماؿ

اللهم : سبحاف ريب األعلى، ُث يقوؿ : ويسبح تسبيحات السجود يف الصبلة وبغَتىا فيقوؿ ثبلث مرات : قاؿ العلماء 
لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقو وصوره وشق ظبعو وبصره حبولو وقوتو تبارؾ اهلل أحسن 

 . اػبالقُت

 . ُسبّػوٌُح قدوٌس ربِّ اؼببلئكة والروح: ويقوؿ 

اللهم اكتب يل هبا عند أجراً واجعلها يل عندؾ زُخراً، وضع عٍت هبا وزراً واقبلها مٍت كما قبلتها من عبدؾ داود : ويقوؿ 
 . صلى اهلل عليو وسلم

فُيستحب أف جُيمع بُت ىذه األذكار كلها ويدعوا معها دبا شاء من  ((ُسْبحاَف رَبػَِّناَ إْف َكاَف َوْعُد رَبػَِّناَ َلمفُعواًل  )): ويقوؿ 
أصحهما عند : أمور اآلخرة والدنيا، ُث إذا فرغ من التسبيح رفع رأسو مكرباً، وىل يفتقر إىل السبلـ ؟ فيو قوالف للشافعّي 

 . صباىَت أصحابو أف يفتقر

 : ال يفتقر فعلى األوؿ ىل يفتقر إىل التشهد فيو وجهاف : والثاين 

 . ػػ الصحيح أنو ال يفتقر ىذا كلو يف السجود خارج الصبلة

السجود يف الصبلة فبل يكرب لئلحراـ، ويستحب أف يكرب للسجود، وال يرفع يديو، ويكرب للرفع من : ػػ اغباؿ الثاين 
 . السجود، ىذا ىو الصحيح اؼبشهور، وقيل ال يكرب للسجود، وال للرفع

وأما آداب السجود من اؽبيئة والتسبيح فكما تقدـ إى أنو إذا كاف إماماً فبل يطوؿ إال برضى اؼبأمومُت، ُث إذا رفع من 
السجود قاـ وال جيلس لبلسًتاحة ببل خبلؼ، ُث رفع رأسو من سجود التبلوة فبل بد من االنتصاب قائماً، واؼبستحب إذا 

 . انتصب أف يقرأ شيئاً ُث يركع فإف انتصب فركع من غَت قراءة جاز

  صه 

 يف األوقات اؼبختارة للقراءة 



أف تطويل القياـ يف الصبلة من تطويل السجود، وأفضل األوقات . أفضلها ما كاف يف الصبلة، ومذىب الشافعيُّ وغَته
الليل والنصف األخَت، وأفضل القراءة بُت اؼبغرب والعشاء ؿببوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها بعد الصبح، وال كراىة يف 

 . شيء منها

 . ونقل عن بعض السَّلف كراىة القراءة بعد العصر وليس ىذا بشيء وال أصل لو

وخيتار من األياـ اعبمعة واالثنُت واػبميس ويـو عرفة، ومن األعشار العشر األخَت من رمضاف، واألوؿ من ذي اغبجة 
 . ومن الشهور رمضاف

 

  صه 

وإذا وقف القارئ فلم يدري ما بعد اؼبوضع الذي انتهى إليو وأراد أف يسأؿ عنو غَته فيستحب أف يتأدب دبا قالو عبد اهلل 
أي شيء بعد ىذا، وإذا : طيف يقرأ كذا وكذا بل يقرأ قبل مقصوده ُث يقوؿ : بن مسعود وغَته من السلف وىو يقوؿ 

 . اهلل تعاىل يقوؿ كذا وال كراىة يف شيء من ىذا: قاؿ اهلل تعاىل، ولو أف يقوؿ : أراد أف يستدؿ بآية فلو أف يقوؿ 

 . ىذا ىو الصواب الذي عليو عمل السلف واػبلف، وجاءت بو اآلثار، وروى عن مطرؼ كراىة الثاين وليس بشيء

  صه 

 يف آداب اػبتم 

قد تقدـ أنو يستحب أف يكوف اػبتم أوؿ النهار أو أوؿ الليل وأنو يستحب أف يكوف ختمو أوؿ النهار، وأخرى آخره 
وأنو إذا كاف يقرأ وحده يستحب أف خيتم يف الصبلة، واستحب السلف صياـ اػبتم، فقد كاف السلف من الصحابة 

وغَتىم يوصوف عليو ويقولوف يستجاب الدعاء عند اػبتم ويقولوف تنزؿ الرضبة عند اػبتم، وكاف أنس رضي اهلل عنو إذا 
أراد اػبتم استحباباً متأكداً، فقد جاءت فيو أثار، وينبغي أف يُلح يف الدعاء، وأف يدعوا باألمور اؼبهمة، وأف يكثر من 

ذلك يف صبلح اؼبسلمُت وصبلح سلطاهنم وسائر والهتم وخيتار الدعوات اعبامعة ويكوف فيها من دعوات الرسوؿ صلى 
 . اهلل عليو وسلم

، ويستحب إذا ختم أف يشرع يف ختمة أخرى عقيب اػبتم، فقد استحبو "التبياف"وقد صبعت دعوات ـبتصرة جامعة يف 
  [اغبديث اؼبذكور ضعيف جداً ]. السلف غبديث ورد فيو واهلل أعلم

 
 ف رداب الهاس إين  مع القطرآ : الباب السابع

 

يُن النَِّصيحة، قُلنا): ثبػت يف صحيػح مسلم عن سبيم الداري رضي اهلل عنو أف النيب قاؿ صلى اهلل عليو وسلم  -23 : الدِّ
ْسلِمَُت َوَعامَِّتهمْ 

ُ
ِة اؼب  . (ؼبن؟ قاؿ هلل َوِلِكَتابِو َولرُسولو، وألئمَّ

النَّصيحة لكتاب اهلل تعاىل ىي اإلدياف بأنو كبلـ اهلل تعاىل وتنزيهو ال يشبهو شيء من كبلـ اػبلق، وال : قاؿ العلماء 
يقدر اػبلق على مثلو، وتعظيمو وتبلوتو حق تبلوتو وربسينها واػبشوع عندىا، وإقامة حروفو بالتبلوة والذب عنو لتأويل 

احملرِّفُت وتعّرض اؼبلحدين والتصديق دبا فيو والوقوؼ مع أحكامو وتفهم علومو، وأمثالو، واعتبار دبواعظو، والتفكر يف 



عجائبو والعمل دبحكمو، والتسليم ؼبتشاهبو، والبحث عن عمومو وخصوصو، وناسخو ومنسوخو، ونشر علومو والدعاء 
 . إليو، وإىل صبيع ما ذكرنا من نصيحة

  صه 

أصبع اؼبسلموف على وجوب تعظيم القرآف على اإلطبلؽ، وتنزيهو وصيانتو، وأصبعوا على أف من جحد حرفاً ؾبمعاً عليو 
أو زاد حرفاً   يقرأ بو أحد وىو عا  بذلك فهو كافر، واصبعوا على أف من استخف بالقرآف أو شيء منو أو باؼبصحف، 
أو ألقاه يف القاذورة أو كذب بشيء فبا جاء بو من حكم أو خرب، أو نفى ما أثبتو أو أثبت ما نفاه وىو عا  أو شك يف 

 . شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إف جحد شيئاً من كتب اهلل تعاىل كالتوراة واإلقبيل وأنكر أصلو فهو كافر

 

  صه 

وحيـر تفسَته بغَت علم والكبلـ يف معناه ؼبن ليس من أىلو، وىذا ؾبمع عليو، وإما تفسَته بغَت علم، وللعلماء جائز 
حسن باإلصباع، وحيـر اؼبراء فيو واعبداؿ بغَت حق، ومن ذلك أف يظهر لو داللة ىي لآلية على شيء خيالف مذىبو 

 . فيصَت إىل خبلؼ ظاىرىا إتباعا ؽبواه ومذىبو، ويناظر عليو وأما من ال يظهر لو ذلك فمعذور

 

  صه 

ىذه سورة البقرة، وسورة آؿ عمراف، : يُكره أف يقوؿ نسيت آية كذا ؛ بل يقوؿ أُنسيتها أو أسقطتها، وجيوز أف يقوؿ 
وسورة النِّساء، وكذا الباقي، وال كراىة يف شيء من ىذا، واألحاديث الصحيحة يف ىذا كثَتة جداً، وكاف بعض السلف 
 . يكره ىذا ويقولوف إَّنا يُقاؿ السورة اليت فيها البقرة، وكذا ما أشبهها، والصواب أنو ال يُكره، وال يُكره أف يُقاؿ قراءة ضبزة

 . وأيب عمرو وقرأه ضبزة وغَتمها وكره ذلك بعض السلف والصواب األوؿ، وعليو عمل السلف واػبلف

  صه 

 . ال يُكره النفث مع القراءة للرقية وىو نفخ لطيف ببل ريق

 . وقاؿ صباعة من السلف يُكره وىو مذىب أيب جحيفة الصحايب، واغبسن البصري، والنخعي رضي اهلل عنهم

 . واؼبختار األوؿ فقد ثبت يف الصحيحُت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف يفعل ذلك

ويُكره نقش اغبيطاف والثياب بكتب القرآف يف قبلة اؼبسجد، ولو كتب القرآف على حلواء أو طعاـ فبل بأس بأكلها، ولو 
 . كاف على خشبة كره إحراقها، ولو كتبو يف إناء ُث غسلو وسقاه اؼبريض

 . ال بأس بو وكرىو النخعي: فقاؿ اغبسن وؾباىد وأبو قبلبة واألوزاعي 

أما اغبروز اؼبكتوبة من القرآف وغَته إذا جعلت يف قصبة حديد أو جلد أو كبو ذلك فبل حيـر كتابتها ويف كراىتها 
 . خبلؼ

 

  صه 

 . ال دينع الكافر من ظباع القرآف، ودينع من مس اؼبصحف

 : وىل دينع من تعلم القرآف فيو وجهاف 



 . أصحهما جوازه: ال جيوز تعليمو القرآف إف كاف ال يرجى إسبلمو وإف رجى فوجهاف 

 
...   ف اآلإات والسُقور ال سلحبة  ف  وقات و ووال مخصوصة: الباب الثامم

 

اعلم أف ىذا الباب واسع جداً ال ديكن حصره لكثرة ما جاء فيو، ولكٍت أشَت إىل كثَت منو بعبارات وجيزة فمن ذلك 
السُّنة كثَتة االعتناء بتبلوة القرآف يف شهر رمضاف، ويف العشر األخَت آكد ويف أوتاره، ويف عشر ذي اغبجة ويـو عرفة 

، و اؼبعوذتُت، ((ُقْل ُىَو اهللُ أَحْد  ))اؼبلك، و . ويـو اعبمعة ويف الليل، وبعد الصبح، وحيافظ على يس، والواقعة، وتبارؾ
وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يـو اعبمعة وليلتها، وقيل يقرأ يـو اعبمعة أيضاً سورة آؿ عمراف، و ىود ويقرأ بعد الفاربة يف 

، ((ُقْل ُىَو اهللُ أَحْد  )): ، ويف الثالثة ((ُقل يَاأيُّها الكافروف  )): ركعيت الفجر سنة الصبح يف األوىل بػ َسبِّح، ويف الثانية 
و اقًتبت وإف شاء قرأ يف  (ؽ)ويف العيد  {اؼبنافقُت }ويف الثانية  {اعبمعة  }و واؼبعوذتُت، ويقرأ يف صبلة اعبمعة سورة 

 . فجبلمها صحيح عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ((َىْل أتَاَؾ َحِديث الَغاِشية  ))اعبمعة والعيد بػ سبِّح، و 

 

  صه 

وُيستحب اإلكثار من آية الكرسي يف كل موطن، ويقرأىا كل ليلة إذا أوى إىل فراشو، ويقرأ اؼبعوذتُت عقيب كل صبلة، 
، و اؼبعوذتُت وإف أمكنو ((قْل ُىَو اهللُ أحد  ))إىل آخرىا و ((أمَن الرسوُؿ  ))ويقرأ عند النـو آية الكرسي مع آخر البقرة 

 . فقد صحَّ أفَّ النَّيب صلى اهلل عليو وسلم كاف ال يناـ حىت يقرأىا. قراءة بٍت إسرائيل و الزمر فليفعل

إىل آخر آؿ عمراف، ويقرأ عند اؼبريض  ((.. ِإفَّ يف َخْلِق السََّمواتِ  ))والسُّّنة إذا استيقظ من النـو أف يقرأ آخر آؿ عمراف 
 . ، و اؼبعوذتُت مع الّنفث يف اليدين ومسحهما((ُقْل ُىَو اهلل أَحد))الفاربة، و

 . فقد ثبت ذلك يف الصحيحُت عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ويقرأ عند اؼببيت يس

 . وجاء عن الشعيب أف األنصار كانوا يقرأوف عند اؼببيت سورة البقرة

 
 ...  ى إلابة القطءاآ و إطاا ال صحف: الباب اللاسع

 

 . ىذا الباب منتشر جداً وقد ذكرت يف التبياف مقاصده، وأنا أختصرىا ىاىنا بأوجز العبارات الواضحات

أصبع العلماء على صيانة اؼبصحف واحًتامو، وأنو لو ألقاه يف القاذروة والعياذ باهلل كفر وحيـر توسده، بل توسد صبيع 
ـ بو عليو  . كثَتة كتب العلم، ويستحب أف يقـو للمصحف إذا ُقدِّ

واتفق العلماء على استحباب كتابة اؼبصاحف وربسُت كتابتها وتبينها وإيضاحها، وربقيق اػبط دوف مشقة وتعليقو، 
ويستحب نقط اؼبصحف وشكلو فإهنا صيانة من اللَّحن والتحريف، وال جيوز كتابتو بشيء خبس، وحيـر اؼبسافرة 

 : باؼبصحف إىل أرض العدو، أو خيف وقوعو يف أيديهم، وحيـر بيع اؼبصحف من الذمي فإف باعو ففي صحتو قوالف 

 . ال يصح: أصحهما 



يصّح ويُ مر يف اغباؿ بإزالة اؼبلك عنو ودينع اجملنوف والسكراف والصيب الذي ال دييز من ضبل اؼبصحف ـبافة : الثاين 
 . انتهاؾ حرمتو

  صه 

حدث مس اؼبصحف وضبلو سواء ضبلو بعبلقة أو بغَتىا سواء مس نفس اؼبكتوب أو الورؽ أو اعبلد أو 
ُ
حيـر على اؼب

 . الصندوؽ أو الغبلؼ أو ػبريطة إذا كاف فيهن اؼبصحف

 . والصحيح األوؿ. وقيل ال ربـر ىذه الثبلثة

ولو ُكتب القرآف يف اللوح فحكمو حكم اؼبصحف سواء قل اؼبكتوب أو كثر حىت لو كتب بعض آيو للدراسة ُحرِّـ مس 
 : اللوح، ولو تصفح احملدث أو اعبنب أو اغبائض أوراؽ اؼبصحف بعود وكبوه ففيو وجهاف 

 . أصحها جيوز

ولو لف كمو على يده وتصفح هبا قاؿ اعبمهور حـر ببل خبلؼ وقيل ال حيـر وىو غلط، ولو كتب . ال جيوز: والثاين 
حدث أو اعبنب مصحفاً إف كاف حيمل الورقة أو ديسها حاؿ الكتابة فهو حراـ، وإف   حيملها ومب ديسها ففيو ثبلثة 

ُ
اؼب

 : أوجو 

 . جيوز للمحدث دوف اعبنب :والثالث . ال جيوز: والثاين . أصحها جيوز

 

  صه 

حدث أو اعبنب أو اغبائض أو حامل كتاباً من كتب الفقو أو غَته من العلـو وفيو آيات من القرآف أو ثوباً 
ُ
إذا مس اؼب

مطرزاً بالقرآف أو دراىم أو دنانَت منقوشة أو ضبل متاعاً يف صبلتو مصحف أو ؼبس اعبدار أو اغبلوى أو اػببز اؼبنقوش 
بالقرآف فاؼبذىب الصحيح جواز ىذا أكلو ألنو ليس دبصحف وفيو وجو أنو حراـ، وقيل إف كانت عمامة أو ثوباً حـر 

 . والصواب اعبواز. لبسهما

 : أما كتب التفسَت فإف كاف القرآف أكثر حـر مسها وضبلها وإف كاف التفسَت أكثر ففيو ثبلثة أوجو 

 . ػػ أصحها ال حيـر

 . حيـر: ػػ الثاين 

 . إف كاف القرآف متميز خبط غليظ أو ضبرة أو كبوىا حـر وإال فبل: الثالث 

 . وكتب اغبديث إف كاف فيها قرآف فهي ككتب الفقو، وإف   يكن جاز مسها

 . والتوراة واإلقبيل {الشيخ والشيخة}واألوىل أف يتطهر ؽبا وال حيـر مس ما نسخت تبلوتو، كػ



  صه 

إذا كاف على موضع من بدنو قباسة غَت معفو عنها حـر مس اؼبصحف ؼبوضع النجاسة ببل خبلؼ وال حيـر بغَته على 
 . الصحيح اؼبشهور

 . وقيل حيـر وليس بشيء

  صه 

ومن   جيد اؼباء فتيمم جيوز لو مس اؼبصحف سواء تيمم للصبلة أو لغَتىا، ومن   جيد ماًء وال تراباً ُيصلي على حالو 
 . وال ديس اؼبصحف ولو كاف معو مصحف و  جيد من يودعو إياه وعجز عن الوضوء جاز لو ضبلو للضرورة

وفيما قالو نظر وينبغي أف يلزمو، ولو خاؼ على اؼبصحف من حرؽ أو . قاؿ القاضي أبو الطيب رضبو اهلل ال يلزمو التيمم
 . غرؽ أو قباسة أو كافراً مع أخذه مع اغبدث للضرورة

 فصل 

أصحهما ال : ىل جيوز على اؼبعلم والويل تكليف الصيب اؼبميز الطهارة للمصحف واللوح الذَّين يقرأ فيهما فيو وجهاف 
 . يلزمو

  صه 

 . ال حيـر عندنا بيع اؼبصحف وال شراؤه

 . وقاؿ بعض السلف يكرىاف

 . وقاؿ بعضهم يُكره البيع دوف الشراء ونص الشافعي على كراىة البيع ووافقو بعض أصحابنا

 . ال يُكره: وقاؿ بعض 

 فهذا آخر ما قصدناه يف ىذا اؼبختصر، واهلل الكرمي أسألو 

 أف جيعل النفع بو من العاـ الدائم اؼبنتشر، وحسيب اهلل 

 ونعم الوكيل، واغبمد هلل رب العاؼبُت وصبلتو 

 وسبلمو األكمبلف على سيدنا ؿبمد 

 وعلى آلو وأصحابو 

 إىل يـو الدين 


