آداب تالوة القرآن اليت تسبق التالوة وهي:
-1استحباب الطوارة وع القراءة.
-2استخدام السواك.
-3استقباه القبمة.
-4التعوذ والبسىمة قبن البدء بالتالوة.

التعوذ والبسىمة قبن البدء بالتالوة.
قال تعؿال ٔت

:
.

ّؾيتأبٖتُشٗشة
ب غنت تفِْتأجزم)

تقال ت:تقال تسعاْ ت ت

(  :كا تأهاشترٕتبال تبتٗ اذأت

هيت غٌةت بعتؿلرةتّ غولةتؾٌذت تالّة.تهيت غٌةت بعاتؿلرةتق ا ت اتالّة ت
ّ ألص تفٖتر كتقْ َتعؿل ٔ :ت
.تّهيت غٌةتهلتسّ ٍتأبْتعؿ٘ذت خذسٕتقل :تكان رسٌل اهلل صلى
اهلل علَهههى ًسهههل ق م ا هههال كهههم اقلَه ه كه ه

ه ه ٍ هههٌل( :سهههنكاال اقلهههو

ًحبمدك ًتنارك امسلق ًتعاىل جهدكق ً مقهى كه ك) ه ٍ هٌل( :
مقى م اهلل) ال اًق

ٍ ٌل (:اهلل أك كن اً) ال اً ( أعٌ باهلل اقشهمَع

ت ٌح
ت سّ ٍتأبْتد ّدتّ بيتهلجَ ّ ٌغلئٖ.
تتت ٌح ت:ت89ت

اقعلَ كم اقشَطان اقرجَ كم همزي ًافخى ًافثى )

ٍ هرأ .تفتحصا ت ٌالت

هيت ٗٙةتّ حذٗثتص٘غتلىت العتؿلرةت.ت
تتتت -تأؾْرتبل تهيت ش٘طلىت شج٘ن.ت
تتتت -تأؾْرتبل ت غو٘ؽت ؿل٘نتهيت ش٘طلىت شج٘نتهيتُوضٍتًّفخَتًّفثَ.ت
تتتت -أؾْرتبل غو٘ؽت ؿل٘نتهيت ش٘طلىت شج٘ن .ت
تتتتف٘غاااتحلت لىااالسٓعتأىتٗؿوا ا تبِااازٍتُّااازٍت.تّفلئاااذةت بعاااتؿلرة:ت ٘كاااْىت
ش٘طلىتبؿ٘ذًتؾيتقلالت واشع تُّاْتٗتلاْتكتالحت تحتأتٗحصا ت اَتباز كت
عااذبشت ىااشوى تّعفِاانتهؿلً٘ااَ تّ بًتفاالؼتبااَقتألىتٌُاالتتفااش تباا٘يتأىتعىااشأت
ىشوىتّقل كتحلضشتّب٘يتأىتعىشأتّقل كتبٍ تقل َت بيتؾث٘و٘يت ت.ت
تّأهاالت باايت ااضسٕتسحوااَت تفىااذتركااشته وْؾااةتهاايت صاا٘ ت تااٖتّسد ت
هٌِلت:ت
تأؾْرتبل تهيت ش٘طلىت اشج٘نت.تُّاٖت صا٘غةت وختالسةت و٘اؽت ىاش عتهيتح٘ثت شّ ٗةتكولتّسدتفٖتعْسةت ٌح ت.ت
تتتُوضٍت:تُوضَت ش٘طلىت إلًغالىتُواضًت:تُواظتفاٖتقل اَتّعْ عالًت.تُّواض ت شا٘طلتى:خطش عاَت
)هلدة:تُوضت.ت
تٖتُٗخطشُلتبىللت إلًغلىت( غلىت ؿشح/ :
تتتتًفخَت:ت ٌفخت:ت ك ْشتفٖتقْ َ:تأؾْرتبكتهيتُوضٍتًّفخَتًّفثَت...تألىت وتك شتٗتؿلغنتّٗ وؽت
ً ْفغََتًّ َفغََتف٘حتلجتأىتٌٗفخت.ت( لغلى) / :تهلدة:تًفخت.ت
تتتتًفثَت:تّأهلت ٌفثتفتفغ٘شٍتفٖت حذٗثتأًَت شؿشقتقل تأبْتؾ ٘ذ:تّإًولتعوٖت ٌفثتشاؿشًتألًاَت
كل شٖعتٌٗفثَت إلًغلىتهيتفَ٘ تكل شق٘ةت.ت لغلى) 8 / :تهلدة:تًفثت.ت
)تّقل ت أل لًٖتصح٘حت.تّقل ت بيتكث٘ش:تقذتسّ ٍتأُ ت غٌيت ألسبؿةت...ت
تتتتسّ ٍتأبْد ّدت(
ّقل ت تشهزٕتُْ:تأشِشتشاٖعتفاٖتُاز ت الحتتتتتت(تعفغا٘شتت ىاشوىت ؿػا٘نت)ت( ) /تط.تهكت اةت
حشه٘يت.ت
تتترُكش تُزٍت ص٘غةتؾٌذتأبٖتد ّدتبشقن( ) 9تّ انتٗصاححت أل الًٖتُازٍت شّ ٗاةت.تّ عتشاِذت
بِلت بيتؾث٘و٘يتفٖتت ششحت ووتؽتؾلٔتص دت وغتىٌؽ تهولتٗذ تؾلٔتث ْعِلتؾٌذٍت.ت ًػاشت شاشحت
( ) /تط.تهؤعغةتوعلمت.تت
تتت ششحت ووتؽت( /

)ت

فىااذتحكاأت باايتعااْ ستّ ىالًغااٖتّف٘شُواالت بعفاال تؾلاأتُااز ت لفااعتبؿٌ٘ااَت ت
ّقل ت غخلّٕتفٖتكتلبَ ت(جول ت ىش ع)ت:تأًَت زٕتؾلَ٘تإجولؼت ألهةتت.ت
ّقل تأبْتؾوشّت ذ ًٖت:تأًاَتُاْت وغاتؿو تؾٌاذت حاز تدّىتف٘اشٍت.تُّاْت
وأخْرتبَتؾٌذتؾلهةت فىِلعتكل شلفؿٖتّأبٖتحٌ٘فةتّأحوذتّف٘شُنت.ت
ّأىت زٕتعْ عشتؾيت ٌ ٖتصلٔت تؾل٘اَتّعالنتفاٖت تؿاْرت لىاش عةتّ غالئشت
عؿْٗز عَتهيتسّ ٗل تبتعحصٔتُْت فعتأؾاْرت تُّاْت ازٕتأهاشٍت تعؿال ٔت
ت ت ت تّ
بَتّؾلواَتإٗالٍتفىال ت
ت ت .ت
ّأهلت ضٗلدةتفىذتّسد تفٖتأ فلظتهٌِلتهلتٗتؿلقتبتٌضَٗت تعؿل ٔت:ت
أؾْرتبل ت غو٘ؽت ؿل٘نتهيت ش٘طلىت شج٘ن تًصتؾلِ٘لتأبْتؾوشّت ذ ًٖتفٖتجلهؿَتّقل ت:إىتؾلٔت عاتؿول َتؾلهاةتأُا ت
ألد عتهيتأُ ت حشه٘يتّ ؿش ق٘٘يتّ شلمتتت
أؾْرتبل ت ؿػ٘نتهيت ش٘طلىت شج٘نتركشٍت ذ ًٖتفٖتجلهؿَتؾيتأُ تهصشتّ وغشحت تّقال تإًاَت عاتؿولَتهاٌِنت
أكثشتأُ ت ألد عت.ت
أؾْرتبل تهيت ش٘طلىت شج٘نت.تإىت تُْت غو٘ؽت ؿل٘نتركشٍتأبْتهؿششتؾيتأُ تهصشتّ وغشحت تّ ِز ٖتؾيتأباٖتجؿفاشتّشا٘ ةت
ًّلفؽت.ت
أؾْرتبل ت ؿػ٘نت غو٘ؽت ؿل٘نتهيت ش٘طلىت شج٘نتسّ ٍت خض ؾٖتؾيتُ ٘شةتؾيتحفصت تّركشٍت ِز ٖتؾيتّسػت.ت
أؾْرتبل ت ؿػ٘نتهيت ش٘طلىت شج٘نتإىت تُْت غو٘ؽت ؿل٘نت.تسّ ٍت ِز ٖتؾيت ضٌٗ ٖتؾيت بيتكث٘شت.ت
أؾْرتبل ت غو٘ؽت ؿل٘نتهيت ش٘طلىت شج٘نتوىت تُْت غو٘ؽت ؿل٘نت.تركشٍت ألُْ صٕتؾيتجولؾةت.ت
أؾْرتبل تهيت ش٘طلىت شج٘نتّأعتفتحت تُّْتخ٘شت فلعح٘يت.تسّ ٍت خ لصٕتؾيتإدسٗظتؾيتخلفتؾيتحوضةت.ت
-9أؾْرتبل ت ؿػ٘نتّبْجَِت كشٗنتّعلطلًَت ىاذٗنتهايت شا٘طلىت اشج٘نت ت
.ت
9تتجول ت ىش عتّكول ت إلقش عت لغخلّٕت
8تت فلقت( )ت
تت ٌلطت( )ت
تتتسّ ٍتأصحلحت غٌيت ألسبؿةتّأحوذت.ت
ت) ت
سّ ٍتأبْتد ّدت(

ت
ّأهلتهلتٗتؿلقتبشتنت ش٘طلىتفوٌِلت
أؾْرتبل تهيت ش٘طلىت شج٘نتهيتُوضٍتًّفخَتًّفثَ ت.تسّ ٍت بيتهلجةت.تُوضٍتٌْ :ىت تًّفثَت:ت شؿشت تًّفخَ :ك شتت.ت
ت
ّأهلت ٌىصت:تأؾْرتبل تهيت ش٘طلىت ت.تتت
قااال ت ؿ اااشٕتفاااٖتشاااشحتقاااْ ت شااال ٖت(ّ ىتعاااضدت شباااكتعٌضِٗااالتفلغاا ت
ه ِال) تُزٍت ضٗلدةتّ ىتأ لىِلتّخصاِلتفِاٖتهى٘اذةتبل شّ ٗاةتّؾلهاةتفاٖت
ف٘شت تٌضَٗت.ت
تتتتأهلت غولةتفِٖتعٌة:ت
تفىذتسّٓتأًظت-سضٖت تؾٌَ-تأًاَتقال ت:تبٌ٘واتلتسعاْ ت تصالٔت تؾل٘اَت
ّعلنتر تْٗمتتب٘يتأغِشًل تإرتأففٔتإففلعة.تثانتسفاؽتسأعاَتهت غاولًت.تفىلٌالت:ت
هلتأضحككتٗلتسعْ ت !تقال ت(:تأًض ا تعلهُ نافهاً سهٌر ) ف هرأت ت
ت

الحديث .

فاائىتأس دت شااشّؼتفااٖت ىااش عةت عااتؿلرتفىاال تأؾااْرتباال تهاايت شاا٘طلىت
شج٘نتُكز تقل ت وِْستهيت ؿلولعتّقل تبؿضت ؿلولعتٗتؿْرتبؿذت ىش عةت
ىْ َتعؿال ٔت
ت  9تّعىاذٗشت ٗٙاةتؾٌاذت وِاْستإر تأسد ت
ىش عةتفلعتؿزتثنتٗش دت تؿْرتكولتركشًلٍتّكالىتجولؾاةتهايت غالفتٗىْ اْىت
أؾْرتبل ت غو٘ؽتت ؿل٘نتهيت ش٘طلىت شج٘نتّبتباأطتبِاز تّ كايت بخت٘الست
ُااْت ألّ تثاانتإىت تؿااْرتهغااتحلتّ اا٘ظتبْ جاالتُّااْتهغااتحلت كا تقاالسات
)ت تصاح٘حت بايتح الىت(8
سّ ٍت بيتهلجةت( 9ت)ت تصح٘حت بيتخضٗوةت(
ت)ت تهغٌذتأبْتٗؿلٔت وْصلٖت(  88ت)ت.ت
أبٖتد ّّد(
تسّ ٍتأبْتد ّدتهيتحذٗثتج ٘شتبيتهطؿنت
تحشصت ألهلًٖتّّجَت تِلًٖت/ت شل ٖت
تت كْثشت:ت  -ت
)ت
تتتسّ ٍتهغلنت(
 9تتت ٌح ت

)ت تعاٌيت

عْ عتكلىتفٖت صالةتأّتفٖتف٘شُلت تٌّٗ غٖتأىتٗحلفعتؾلٔتقش عةتبغنت ت
شحويت شح٘نتفٖتأّ تك تعْسةتعْٓتبش عةتفائىتأكثاشت ؿلوالعتقال ْ تإًِالت
وٗةتح٘ثتعكتلتفٖت وصحفتّقذتكت تفٖتأّ ئا ت غاْستعآْتباش عةتفائر ت
قشأُاالتكاالىتهت٘ىٌ الًتقااش عةت ختوااةتأّت غااْسةتفاائر تأخ ا تبل غااولةتكاالىتعلسك الًت
ا ؿضت ىااشوىتؾٌااذت ألكثااشٗيتفاائر تكلً ا ت ىااش عةتفااٖتّغ٘فااةتؾتلِ٘االتجؿ ا ت
كلألع لؼتّ ألجش عت تٖتؾلِ٘لتأّقلفتّأسص تكالىت بؾتٌالعتبل غاولةتأكثاشت
ت٘ىيتقش عةت ختوةتفئًَتإر تعشكِلت نتٗغتحقتش٘ئلتهيت ْقفتؾٌاذتهايتٗىاْ ت
غولةتوٗةتهيتأّ ت غْسةتُّزٍتدق٘ىةتًف٘غةتٗتأكذت بؾتٌلعتبِلتّإشلؾتِلت.ت
8ت

8

تتتhttp://www.quransite.com/qrn05.htmت

