آداب تالوة القرآن اليت تسبق التالوة وهي:
-1استحباب الطوارة وع القراءة.
-2استخدام السواك.
-3استقباه القبمة.
-4التعوذ والبسىمة قبن البدء بالتالوة.
استحباب الطوارة وع القراءة
ًّستتب أن ينّأتتل نآنأتتل ينًىتتٌنل تتَنؼيتتمحدناتتجين تتل ن ت من تتم ن
بج متتمقنآنمست مْألنًآيثمفّتتكناْتتونروْتتلدن ملًات نلن تتم نال تتم نآن تتل ْألنً ن
ّأتتم نآحب تتأن لًىتتمنبتتكنىتتٌنبتتمح نن اعتتكنلناتتجيننتتدنّلتت نآنمتتم نبتتْمدن
ًآنمسب مظ ت ناتتِنآنتتم ألنآنم تتٌ نب حتتونًآاتتانث ميتتمنث تتدنآنم ت نً تتمن
آنلنأنًآن مئطناجحونّ ل نل ْيممن لآ دنآنأل ي ن
نًرذآنآنمسب مظ ناِنآنم ألنآنم ٌ نب حونؼيلىمن
ً نب لهنآنألآ دنن م
ً تمنآنلنتأن ًآن تمئطناب تل نل ْيمتمنآنأتلآ دنن .حمتدنّلتٌ ننيمتمنآننفتلنناتِن
آنمص فنًال لآحهنل َنآنأ أنن.
ًالذآنللضنن أمحئنحّحنا ْمسكنلألنآنألآ دنثبَنّب م كنخلً ون دنّمٌف
النَنآنألآ دنًرذنكنالذآنبئم بن سكنلنيتمن ّعتمنثبتَنّنأعتِنآنبوتمنبنً ين
ّأل ناِن مي حفْفنً اع ونآنمستل نبرتلؼونًنب صتكناعتْ نآالب تم ن
ًىٌن فبنثسألنن.
ينّ ٌينل َنؼيمحدن ألنآن ْأللنامنؽيمحدن ألنآنلنمب نًآن تْطنًآنناتم ن
الضننألآ دنآنأل ين ًن س آنمص فنًثم و.
قال تعااى

:

نننhttp://www.quransite.com/qrn05.htmن
ن ابحنآن لّدنآنمنميناِن فآبنثم نآنأل ين/نل ِنآنعبمقن
نننhttp://www.eyelash.ps/adaab/showid.php?start=23
ن ننآنٌآ م ن()78-87ن

ًلألنل ِ

م  (:رأيت رسول اهلل

توضأ ثم قرزأ يرا م رل اآنرزثم ثرم

قمل :نكذا ملل آاس جبنب فأ م اجلنب فال وال ثية (ن
ًّستتب أن ينب تتٌينآنأتتلآ دناتتِن تتمينحفْتتفن سبتتمحنًنيتتذآنآ تتب أن
ممل ن ألنآنم مم نآنألآ دناِنآنمسل نن ٌحتون م متمنن نفمات نً تل نآنبأمت ن
ً صالنناعْ ن خلٍنًىِنآ لب م ناجحونّنبغِنن كن منسناتِنآنمستل ن
آ لب م ن ٌآ ن رولناِن ٌ تون ًن تكنبتكنّنبغتِن ً نفخٌنتونآنمستل ن ين
ّنتتٌُنآ لب تتم نًىتتذآنآيفبنّنبغتتِن ينّمبنتتِنبتتونًّرتتمقنذرتتلهنًّملاتتون
آنصتتتتتتتتتتتتتتتتغمحنًآنمتتتتتتتتتتتتتتت ٌآ ناجحتتتتتتتتتتتتتتتتون متتتتتتتتتتتتتتتتمنّغاتتتتتتتتتتتتتتتتكنلنتتتتتتتتتتتتتتتتو ن.
آداب وس املصحف ومحمى وكتابتى ن
نًنٌن صغلن سن ِ ن أل آنمص فنًثم ونًرذآن
نن ّ ل نل َنآنم
سنخلّؽ نًصن ًقناْيممن ص فنبرلغن ينّ ٌحمن م ّألننونًرذآن تسن
لال ن ئأ نبونبرلغن ينّ ٌينل ْيتمنآنمصت فنًرتذآنّ تل نل ْتون تسن تمن
ربأنن حآ نًنٌنبمط ر ٌحنًلال بونًّلأن نكنآنملنتٌينًآنصتبِنآنتذُن
نّمْمن ألن سون سما نآحبيم نثل بونن.
ً منآنصبِنآنممْمناالنّمنكن ألن تسن صت فنًنتٌحنن حآ ت نًبم تدن
ً نّ ف بمنؽيمحدننذنكنخٌ نآنمرأ ن مننبم ْدنًغْتلهناتالنّلتٌ ننتونذنتكن
ًن ألن ابَنآا م نآبأل ثللنب حونّسم حننمؤفبنآيؼام نآنذُن نّستنبؽْكن ين
ّأْدنل َنآنؽيمحدناِن سنآينٌآح نممناْون ألنآنمرأ نن نونّبْمدنًىٌن ًنَنن.
ًّمنتتكنآن تتمالنببمبتتمن تتألن تتسنآنمصت فنر تتون ًنبمعتتونً نّمنتتكن تتألن
ممق آنأل ينًّلٌ نبم ْمونالينح َنال ال ونن.
نّمسنآنمص فنال نؼمىل.ننآيصكناْون ٌنونبمتمنَن:
7ن.ن ًآننيِنلألن سونال ننمبؽيتلن تم ن صتلثمنبتوناتِنآن بتمبنآنتذُن
ن حًآهن ثم نً بٌنّم َ.
ننننhttp://www.quransite.com/qrn05.htmن
8نننابحنآن لّدنآنمنميناِن فآبنثم نآنأل ين/نل ِنآنعبمقن
ن
7
ننآنٌآ م ن:نن78-88نن

رببونآننبِنص َنآهللنل ْونً دننمملًنبألنثم نًاْو(:أم ال ميس اآنرزثم الال
طمنز) .ن

مسأىت :هل يجوز حمل اىقرآن إذا كان بعالقتا
؟

أو بانه قماها ىحمثا

ننننآنلٌآب:نحمدن.نّلتٌ نثمتكنآننأتل ينبمال بتونلنيحتوننتْسنبمتسننتونن تم ن
ْخنآا ال نآبألنبْمْ :نً ألنرمين متون صت فنا تون ينّ م تونبتْألن مم تون.ن
ًاِنخل ونًثم ولن ٌآ نرتمينذنتكنآنأمتمرننل تكن ًنآ تل هن ًنصتبِنًالين
رمينآنأممرناٌ ون ًنب بونلنًآهللن ل د .ن
ننننامئ د:نثمكنآنمص فنبمنلْأن مئملنً نّلٌ ن ينّ خكنآنرسصن مين
عم نآن م نً مون ص فنبكنّلمكنآنمص فناِن مين ئانبونبمفْمتمن
ن بمبنآهللنًآثبلآ مننولنن ألنالذآنآظؽلنالنَنآن خٌ نبونخٌاتمن تألن ينّستلقن
الذآنبلرونخمح من م ننونآن خٌ نبونن علًحد .ن
استخدام السواك

نننحًآهن منكناِن ٌؼ هن() 7ن ًىذآنآن بمبنآنتذُنرببتونآننبتِنصت َنآهللنل ْتونً ت دننممتنلنبتألن
ثم نالنَن ىكنآنْمألناِنآنسنألنًآنالآئطنًآن ّمتن م نلنونآبألنلب نآنبل:نربمبن ريٌحنلن ن ىكن
)نغ.نفآحنؼْب ن.نًص حنآينبمحِن
آنم دن ملً لنّسبغنَنبريلبونلألنآا نمفن(نآنبميْ ن/ 8
)ن ًذرتتلن ينآ تتم ن ثم ت نآثتتبأنبتتونلنً ينآ ت مقنبتتألنحآىٌّتتون
ىتتذآنآن ت ّكنا تِنننآاحًآ ن(
ص ون.ن(ن ) 7/نغ.نآنم بأنآا ال ِ.نن
 8ننآنمِال لنبمن سل:ن لٍال نآنسْفنًآنسٌغلنًلٍال ت نآنستٌغن تمناتِن أبعتون تألنآنستْللنًرتذنكن
لال نآنأ حنًآنمص فنًآنأٌ نً من بونذنكلنوأعقنآنسٌغنًآنمص فنًآنسْفنًآنأ ح:ن مكن
)ن مفد:نل ان.ن
نيمنلال ن.ن(نسمينآنملب/ 8:
نننآحفلنابٌٍنآن لن نآن آئم نح دن() 8ن( )8 /
نننابمًُنآننسم ن(ص )نغ.فآحنآنأ دن.ن
)ن( ) 8/ن
نننابٌٍنآن لن نآن آئم ن(

ًّسب أنن أمحئنالذآن حآفنآنألآ دن ينّنففنامهنبمنسال ن دنبمنسٌآ ن ًنح ٌه
ألنركن منّنفف نن.
ًّنبغِنالذآن حآفنآنألآ دن ينّنففنامهنبمنسٌآ نًغْتلهنًآ خبْتمحناتِن
آنستتٌآ ن ينّ تتٌينبمتتٌفن تتألن حآ نًّلتتٌ نبستتمئلنآنمْ ت آينًب تتكن تتمنّنفتتفن
رمنسل ت نآنسرتتن نً ملتتٌينآي تتنمينًغْتتلنذنتتكنلنًّستتبم نللظتتمن بب ت ئمن
بمنلمحأنآيّمألن ألنامونًّنتٌُنبتونآابْتمينبمنستن ن تم نبمتطنآنم متم نّأتٌ ن
لن نآا بْم نآن يدنبمح ننِناْونّمن حثدنآنلآثمْألن.نن
م نآنممًحفُن ألن صت مبنآنرتمامِنًّستب أن ينّستبم ناتِنـتمىلن
نن
آي تتنمينًبمؼنيتتمنًّمتتلنآنستتٌآ نل تتَن ؼتتلآ ن تتنمحونًرلآ تتِن ظلآ تتون
ً أفنث أونال لآحآنحاْأمن.نن
لألن بِن ٌّبنآيحصمحُن:نلألنح ٌ نآهللنص َنآهللنل ْونً ت دن تم ن
:ن(أربع ل سنل املزسلني اآتعطز واآنكمح واآسواك واحلامء) .ن
لألنلمئر ن نآنمؤ نْألنحظِنآهللنلنيمن:ن(نلألنح ٌ نآهللنصت َنآهللن
ررمر و س ر
ل ْتتونً ت دن تتم ن:ن(عشررز ررل اآ طررزل قر اآشررمرا وقر ا
اآررجا م والع ررمء اآلواررة واآسررواك واالستنشررمط وحتر ا بر و لر اآعمحررة
واحتنررما املررمء قررمل

ررعب  :وحسررات اآعميررزل الال أم تكرروم امل

ررةن.ن

حًآهن س دناِنآنص ْحنلألن بِنب لنبألن بِن تْب نًغْتلهنلتألنًرْتكنً تم ن
اِنآن ّكنلن ن ٌنونًآحبأمصنآنمم نّمنِنآ تبنلم نبمنمتم ن .).ن ينآننبتِن
ص َنآهللنل ْونً دن م ن:ن(آوال أم أي على أ يت زتهم بتأخري اآعشرمء
اآلخزل واآسواك عند ك صاللن).نىذآنناؿنث ّكنآبألنلْْن ن.ن
ح دنابٌٍ :
لنٌآينابٌٍ:

8
نثلجنل َنآنصمئدناِنآ بممم نآنسٌآ .

نننابحنآن لّدنآنمنميناِن فآبنثم نآنأل ين/نل ِنآنعبمق
نننث ت ّكنح تتد:ن 88نن تتمأنآ ّمتتمين>نآنلآبتتكنًنآنسمستتٌين تتألن تتمأنآاّمتتمينًنىتتٌنبتتمبن
آن ْم نباصٌنون
نننث ت ّكنح تتد:ن 8 8نن تتمأنآ ّمتتمين>ن بتتمبنآنمرتتلًين تتألن تتمأنآاّمتتمينًنىتتٌنبتتمبناتتِن
آنؽيمحآتن

16صالن8

بمحّخنآنابٌٍ:
آنسؤآ
ىكنآ بس آ نآنسٌآ نّبؽكنآنصْم ؟نثْكنالي آاحسمينلن منّسلجنآنسٌآ ن ألن
امونّ ٌينل ْتوننممبتونًلنت ىمنّصتبحنآن متمبن تمفدن تألنختمحجن ستمونايتكنالذآن
صنًآبب كنآن ممبنّاؽلن ن ؟.
ابٌٍ
آن مت نهللنًآنصتتالدنًآنستتال نل تتَنح تتٌ نآهللنًل تتَن نتتونًصت بون تتم بمت :
ام بممم نآنصتمئدنآنستٌآ ناتِنآننيتمحن نّعتلنً نّتؤ لنل تَنصت نآنصتٌ لن
يي آننبتِنصت َنآهللنل ْتونً ت دنثتكنآي ت نلن تَنآنستٌآ ناتِنرتكنً تملنًنتدن
ّسبوألنً منآنصٌ نً غْلهلنا نذنكنل َن حونغْتلن عتلنبمنصتٌ ن.ن تمنالذآن
فخ توناتِنامتونثبتَنبب تكنبلّأتولن تدن خل تون تألنامتولن تدنحفهنالنتَنامتون تلدن
خلٍلن دنآبب كنآنب كنآنذُنرمينل َنآنسٌآ لناجحو ّاؽلنالذآنامكنذنتكن بممت آن.ن
تتمنالينامتتكنذنتتكنخؽت ن ًنحستتْمحمناتتالنّعتتلهلنرمتتمن نّعتتله لتتلفنآنب تتكناتتِن
آنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌآ .
ًآهللن ل د.
لرمنآنابٌٍنبج لآ نف.لب آهلل آناأْو
آنمابـــِ :
ن
ن
ن
ح دنابٌٍ 8 8 :
لنتٌآينابتٌٍن
ٌآ ن ىكنآنم دناِنآنسٌآ نن صمئد
:
بمحّخنآنابتٌٍن
 27ح عمين
:
آنسؤآ
آ بممم نآنسٌآ نبم نآنمًآ ن كنذرل آن نْك؟
ابٌٍ
آن م نهللنًآنصالدنًآنسال نل َنح تٌ نآهللنًل تَن نتونًصت بون تمن بمت ن :

اْلٌ نن صمئدن ينّسبم ناِنركنآننيمحلننممتٌ نثت ّكنآنصت ْ ْألن:ن"نتٌ ن
تتتتتانل تتتتتَن بتتتتتِني تتتتتلبيدنبمنستتتتتٌآ نلنتتت ت نرتتتتتكنصتتتتتالدن".
ي
ًنممنحًآهنلم لنبألنحبْم نلألن بْو م :ن"ح ّمنح ٌ نآهللنص َنآهللنل ْون
ً دنّسبم نًىٌنصمئدن م ن ل ُّنً ن ثصِ"نحًآه بٌنفآًفنًآنبل تذُن .
ً تم نآنبل تذُن:نثت ّكنثستألن.نً تم نآبتألنآنأتْدناتِنبم ْأتونل تَن تنألن بتِن
فآًفلنًنٌنآثبُأنل ْون( ُنل َن رتلًلْ نآنستٌآ نن صتمئدن ؽ أتمن)نبممتٌ ن
ٌنتتونصت َ آهللنل ْتتونً ت د:ن"ي تتلبيدنبمنستتٌآ نلنت نرتتكنصتتالد"نن محتتمن
ثلت لنًبنأٌنتون:ن"آنستٌآ ن ؽيتلدن ن اتدلن لظتمدنن تلبن"نً تمئلنآيثمفّتكن
آنملغبت ناتِنآنستٌآ ن تألنغْتلنباصتْكلنًنتدنّلتِ ناتِن نتكن آنصتمئدن نتون
ث ّكنص ْح.نآحبيَ .
ًبيتذآن تم ن ميتٌحنآنم متم لنًذىتأنآنرتمامِنالنتَنرلآىت ن آنستٌآ نن صتمئدن
خلنآننيمحن سب نبممناِنآنمٌؼ نًآنص ْ ْألن ألنث ّكن بِنىلّلد:ن ي
آننبِنص َنآهللنلْونً دن م :ن"نس ٌ نادنآنصمئدن ؼْأنلن نآهللن ألنحّحن
آنمسك"ن م :اصمحنآنس ٌ ن م ًثمن للملناالنّنبغِنال آنبونبمنسٌآ .ن
ًآنس تتٌ :نىتتٌنبغْتتلنحآئ تت ن اتتدنآنصتتمئدنالذآنخ تتمن م بتتون تتألنآيرتتكن.
م نآنبم ِناِنآنمنبأَ:نً نّذىأنآنس ٌ بمنستٌآ لنيحيتمنحآئ ت نآنتنانسن
آنسمحجن ألنآنمم دلنًالحممنّذىأنبمنسٌآ ن منرميناتِن آي تنمين تألنآنبغْتلن.ن
.
آحبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ
ًبممنذرلهنآنبم ِنّم دن حون نف ن ناِنآن ّكننمم ذىأنالنْونآنرتمامِن تألن
رلآىْ نآنسٌآ نن صمئدن خلنآننيمح .
ًآهللن ل د .
آنمابـــِ :

لرمنآنابٌٍنبج لآ نف.لب آهلل آناأْو

ن
ام تبمممن آنستٌنآ ن تألنآنسصتم نآن مْت دنآنبتِنثتكنآا تال نل ْيتمننلن
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فوائد السواك العمىية
آربرتتتفنآنم متتتم ن ملتتتمدناتتتِن تتتللدنآيحآ ن(آنستتتٌآ )لناأت ت ن رتتت ن
آنبمثوٌينآنغلبٌْين منّ بٌّونآنسٌآ ن ألناٌآئ نصت ْ نن تنمينلنً ًحفتن
ل نآنمل ن أم نن ممندنحًفآتن-ن ّلن مي نآنللآ ْدنًآيًبئ ناتِن م مت ن
حً بٌ نب نممحْمن-نّأٌ ناْو:ن
ن ل تنلألنآنسٌآ نآنذُنّسبس ونآنمس مٌينال مدن تنميناتِنربتمبن
نلثمن ن آحنآنبالفنآا تال ْ ننلنًلتلضنآن مبتأنآي تلنب ت ٌبن تمالن ذقن
آبستتذهنفنتتْالننل تتِنب ت خلنىتتؤ نآننتتم نآنتتذّألنّنفاتتٌين تتنمحيدنبأؽم ت ن تتألن
آنسرتتأن-ناتتِنآنأتتلينآنمرتتلّألنلناا تتلتنً تتمن:ننمتتمذآن نّ تتٌينًحآ نىتتذهن
آنأؽم ت ن تتألنآنسرتتأن-نًفلنتتِن تتمْيمنال تتمدنآي تتنمينآا تتال ْ ن-نثأْأ ت ن
ل مْ .نن
ًاتتٌحآنب ت تن ب تتم ِنل ْي تمننلناس ت أبيمنًب بيتتمنًًظتتممنآنمس ت ٌقن
آنمب كنل َن مآحقنآنللآ ْدلنافيلتنل تنَنآنمتمآحقن تمحنرب تكنآنبتِنّأتٌ ن
بيتتمنآنبنس ت ْألن ُن ينىنتتم نث م ت ن تتألنآ تتبممم نآنمس ت مْألنآنستتٌآ نبم ت نب تتون
بمنمتتم نلنيينآ تتبمممنون ما تمنن نّتتنلحنآنممتتكننمتتمنّ ٌّتتون تتألن تتمفدن عتتمفدن
ن للآ ْدلن منآن م نآيخلُنايِنبغْتلنآنستٌآ ن تألنثتْألنٓختلنيحتونّاأت ن
مفبونآنمأمً نن للآ ْدنبؽٌ نآ بممم ن.ن
نرمتتمن ببتتمنآيب تتم ن ينآنستتٌآ نآنم ت خٌذن تتألن تتللدنآيحآ نغنتتِن
بتتمنمٌآفنآنمؽيتتلدنًآنمنفات نلنًآنأمبعت نًآنممحمت نن نتتم نآنت ٌُنًآنماٌحت ن
ًآنأمب نن للآ ْدلنثْكنالينآنسٌآ نّ بتٌُنل تِنآنماتصن ًنثمتطننآنبمحْتكن
Tannic Acidنًنيتتذهنآنمتتمفدنب ت ْلن عتتمفنن بمانتتمتنًآا تتيم تنلنرمتتمن
ّمببلنآنماصن ؽيلآنًنونآ بممم تن ريٌحدنظ نحتم نآنت نلنرمتمنّؽيتلن
آن و نًآي نمينلنًّراِن لًثيمنآنصغْلدنًّمنكنحم نآن ن نيم.نن
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ن نحًآه آنبسمحُن

ن
تركيب السواك
ًبا صن مفدنآنسٌآ نً ن حيمنببلرأنرْمْمئْمن ألن نْم نآنست ْ ٌ نلن
ًبمتتطنآنمّتتٌتنآنؽْتتمحدنً تتألنحآبتتنأنلؽتتلُنلنً تتالحن م حْتت ن ىميتتمن:ن
ر ٌحّ نآنصٌفٌّ ن( حنآنؽمم )نلنًر ٌحّت نآنبٌبم تٌْ نً رستم تنآنلْتلنلن
نذنكنامنسٌآ نال تمدنؼبْمْت نل ًفتنبت الحن م حْت نً تٌآفنلؽلّت نبستمل ن
ل ِنبنفْفنًبؽيْلنًثاؿنآنادن.نن
كيف يستخدم السواك ؟
لنتت نآ تتبس آ نآنستتٌآ نّلتتأن لآلتتمدن تتلّألنظتتلًحّْألننالحباتتمقنبامئ بتتون
آنمؽيلدنًنسيٌن نآ بمممنو-:نن
نبكنآنسٌآ نبمنمم ننظتتلًحدنآ تتبب آ ن ختتلن ّ ت نبتتونرتتكنابتتلدننالثباتتمؾنباٌآئ ت هنآنبتتِنبتتمً نب حّلْمن كنآ بمممنوننم دنؼٌّ ن.ن
نن
السواك يف السنة النبوية
ًىذآن من ر هنآنل ٌ نص َنآهللنل ْونً دن نذن رولن ألن حبم نلرتلن
لحتتتمناأتتتم نصت تنَنآهللنل ْتتتونً ت ت دن(:نآررروال أم أير ر علرررت أ ررريت رررزتهم
بمآسواك عند ك صالل)نً م نصتنَنآهللنل ْتونً ت دن(:ناآسرواك طهرزل
آل م زضمل آلزا)نن
ً م ناِنص ْحن س دن حونصتنَنآهللنل ْتونً ت دن:نرتمينالذآنفختكنبْبتون
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نبمنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌآ ن.نن
ً م نآبألنآنأْدناتِنآنؽتأنآننبتٌُنن: 7ننً صت حن تمننآبستذنآنستٌآ ن تألنخرتأن
آيحآ نًح ٌهنلنً نّنبغِن ينّؤخذن ألن للدن ليٌن نلنالبمتمنرمحتمن تممن
لنًّنبغِنآنأص ناِنآ تبمممنوننلناتجينبتمنفناْتونالبمتمن ذىتأنؼتالًدنآي تنمين
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ننننآبألنآنأْدناِنآنؽأنآننبٌُنن

ًصأمنبيمنًىْ ىمن بتٌ نآيبستلدنآنمبصتمل دن تألنآنممت دنًآيً تم نلنً بتِن
آ بممكنبملب آ ن َنآي نمينً ؼ انآن سمينلنً نكنآن اللنًؼْأنآنن يت نلنن
ً ٌفهن منآ بممكن ب ٌ نبمم نآنٌحفنلنًاِنآنسٌآ نل دن نماك:نايٌنّؽْأن
آنادنلنًّر نآن و نلنًّأؽكنآنب غدنلنًّل تٌنآنبصتلنلنًّتذىأنبتمن النلنًّصتحن
آنمم دلنًّصاِنآنصٌتنًّمْألنل ِنىعدنآنؽمم نلنًّنرػنن ألآ دنًآنذرلن
ًآنصالدنًّؽلفنآننٌ لنًّلظِنآنلبنلنًّملأنآنمالئ لنًّ ولنآن سنمتن
لنًّسب أنركنً ملنًّب ر نلن نآنصالدلنًآ حببمهن ألنآننتٌ نًبغْتلنحآئ ت ن
آناتتدنلنً اعتتكن حتتٌآقنآنستتٌآ نىتتِنآنبتتِنببستتذن تتألن تتللدنآيحآ ناأ ت نرتتمين
ٌآ نح تٌ نآهللنصت ِنآهللنل ْتونً ت دنلتٌفنآيحآ نلنًّؤختذنآنستٌآن ن تألن
ذًحنآيحآ نآنبمنغ ن ألنآنمملنآنسنبْألن ًنآنوال  .ن
ن
استقباه القبمة
ّسب أنن أمحئن ينّل سن سبأبال آنأب نالذآنبم ألن ألنذنكلنيحتونًحفن
(نخْلنآنملمنسن منآ بأبكنبونآنأب ). 8نًّسب أنن أمحئناتِنغْتلنآنصتالدن
ينّستتبأبكنآنأب تت نًّل تتسن بسرتتممنبستت ْن نًً تتمحن ؽل تتمنح تتونًنّ تتٌين
ٌ ونًث هناِنب سْألن فبونًخعٌلونرل ٌ ونبْألنّت ُن م متونايتذآنىتٌن
آيرمتتكنًنتتٌن تتل ن مئمتتمن ًن عتتؽلممن ًناتتِنالآ تتون ًنل تتَنغْتتلنذنتتكن تتألن
آيثٌآ ن م نًنون لنًن ألنفًينآيً ن.ن
جواز تالوة اىقرآن قائماً أو ماهناً أو مضطجعاً أو راكباً .
ًآيصكناتِنذنتكن ٌنتونبمتمنَن

وقوى تعااى
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نن(آنرب نآا ال ْ )نحٌحنآني ٍن م ن
ننننحًآه آنؽبلآحِن
ننن نلملآين

وقوى تعااى

ًآنستن ن تم تنبيتذآنر تتولنامتألنثت ّكنلبت نآهللنبتألن غاتكن-حظتتِنآهللن
لنو-ن حون م :ن(نرأيت رسول اهلل صرلى اهلل علارو وسرلم يروح فرت كرة ونرو
ينزأ على را لتو سورل اآ ت ن) ن.ننن
ً ألنث ّكنلمئر -ن نآنمؤ نْألنحظتِنآهللنلنيتمن-ن منتمن:ن(نالم اآرن
صلى اهلل علاو وسرلم كرمم يتكرىء ج

رزن وأحرم رميق ثرم ينرزأ اآنرزثم

) ن.ن منآنمم ِناجحونّأم نل َنآنلآرأنً نالقن.ن
ننننامئ د:ناِنث ّكنلمئر -نحظِنآهللنلنيم-نفنْكنل َن ٌآ ن لآ دنآنأل ين
اِنثللنآن مئطنًآنناسم .نًآنملآفنبم ب م نىنم:نًظكنآنل ناِنآن لل.ن
م نآبألنثلل:نًاْون ٌآ نآنألآ دنبألبن كنآننلم لن منونآننًٌُ .
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