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 آداب تالوة القرآن الكريم

 

 آداب التالوة واالستماع  :  

اعلم أخي القارئ أن من أجل األعمال وأفضلها هو قراءة القرآن الكريم؛ ألن قارئ 

القرآن الكريم يكون في معية هللا , يذكر هللا فيذكره ربه , ولذلك فال بد لقارئ القرآن أن 

 القرآن الكريم.يتؤدب مع ربه وهو يتلو 

 وإليك آداب التالوة ثم نتبعها بآداب االستماع  .

 : أوالً: آداب التالوة الخارجية

 . يستحب لقارئ القرآن أن يكون على وضوء؛ ألن القراءة عبادة هلل.1

 . ال بد وأن تكون القراءة في مكان نظيف ليس فيه أدنى نجاسة.2

 بقدر ما يستطيع.. يستحب أن يجلس القارئ مستقبالً القبلة 3

 . يسن للقارئ أن يستاك بالسواك عند القراءة تعظيًما للقرآن.4

. ال بد أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم عند البدء بالقراءة استناًدا إلى قوله تعالى: 5

ِجيِم ( . والصفة الم ْيَطاِن الره ِ ِمَن الشه ختارة هي: أَُعوُذ باهلِل )َفإَِذا َقَرْأَت اْلقُْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباهلله

ِجيِم.  ِمَن الشهيطاَن الره

 . ال بد أن يبسمل القارئ أول كل سورة إال سورة التوبة.6

. ال بد أن يقرأ القرآن بالترتيل وال يقرأ كقراءة الجرائد استناًدا إلى قوله تعالى: 7

 )َوَرتِِّل اْلقُْرآَن َتْرِتيالً(.

 المصحف.. يسن للقارئ أن يقرأ على ترتيب 8

 . يسن للقارئ إذا افتتح في سورة أن يكملها.9

. يسن للقارئ أال يقطع قراءته لمكالمة أحد إال إذا ألقى عليه السالم, فيقطع القراءة 11

 ويرد السالم ثمه يعود للقراءة, وذلك ألن الرد على السالم فرض من هللا تعالى.



 . يسن للقارئ السجود عند قراءة آية سجدة.11

 ستحب للقارئ التكبير من أول الضحى إلى سورة الناس.. ي12

 . يسن للقارئ تحسين الصوت بالقراءة وتزيينه.13

 . يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكي.14

. يستحب التوسط في القراءة بين الجهر واإلسراء, استناًدا إلى قوله تعالى: ) َوال 15

 (.3ا َواْبَتِغ َبْيَن َذلَِك َسِبيالً ))َتْجَهْر ِبَصالِتَك َوال ُتَخاِفْت ِبهَ 

 : اآلداب القلبية

ُروَن 1 . يجب على القارئ أن يتلو القرآن بتدبر وتفهم استناًدا إلى قوله تعالى: ) أََفال َيَتَدبه

 اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُها (.

ولكن يفكر في القرآن  . أن يبتعد القارئ عن موانع الفهم وهي أال يفكر في الدنيا,2

 الكريم.

. ولكي يصل القارئ إلى أعلى مراتب التدبر والمعية مع هللا فال بد من أن يمر بهذه 3

 المراحل اآلتية:

 أ. أن يقرأ القرآن وكؤنما يقرأه على رسول هللا  .

 ب. أن يقرأ القرآن وكؤنما يسمعه من رسول هللا  . 

مولى  وهذه هي أعلى مراتب الوصول إلى هللا, ج. أن يقرأ القرآن وكؤنما يسمعه من ال

كما قال رسول هللا (: من أراد أن يكلمه هللا فعليه بالقرآن, ومن أراد أن يكلم هللا فعليه 

 بالصالة.

. يسن للقارئ أنه إذا مر بآية رحمة فعليه أن يطلب الرحمة من هللا في هذه اآلية, وإذا 4

وإذا مر بآية رجاء يرجو هللا أن يغفر له  مر بآية عذاب يستعيذ باهلل من عذابها,

وللمسلمين, وإذا مر بآية كونية أو آية في خلق هللا وعظمته أن يفكر ويتدبر ويقول: ) 

اِر(. َنا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النه  َربه

 ثانًيا: آداب االستماع:



ن الكريم من أجل األعمال, وأن القارئ اعلم أخي القارئ أن االستماع إلى القرآ

والمستمع يؤخذان األجر نفسه من هللا, كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : "مثل 

القارئ والسامع كمثل الحالب والشارب", ويقول هللا جل وعال في محكم التنزيل: )َوإَِذا 

آداب ب ُتْرَحُموَن ( , ولذلك سوف نذكر قُِرَئ اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لََعلهُكمْ 

 وهي : االستماع إلى القرآن الكريم

 . أن يجلس المستمع في أدب دوًما.1

 . أن يستمع في إنصات وسكينة.2

 . أال يشغل ظاهره أو باطنه عما سوى هللا.3

 . إذا سمع آية سجدة سجد.4

 . أن يبكي, فإن لم يستطع فليتباكى.5

 بد للمستمع أن يصحح له خطؤه. . إذا أخطؤ القارئ فال6

 . إذا بالغ القارئ في قراءته وتعالى فيها فال بد للمستمع أن ينكر عليه هذه القراءة.7

  

 


