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الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى حممــد 
وآلــه الطيبــن الطاهرين.

 وبعد :
ِه َوقارًا نوح: 13. قال تعاىل: ما َلُكْم ال َتْرُجوَن لِلَّ

ــع ان  ــا، وم ــل وع ــه ج ــر الل ــن توق ــرآن م ــر الق إن توق
المســلم جيــب أن يوقــر القــرآن، إال أن اللــه جــل وعــا فــرض 
األمــر  ليكــون  الكريــم  بالقــرآن  خاصــة  رشعيــة  أحكامــًا 
ــن  ــلة األربع ــة يف سلس ــة الخامس ــي الحلق ــذه ه ــًا، وه تعبدي
حديثــًا والتــي تتعلــق بحرمــة القــرآن الكريــم وباألحــكام 
وااللتــزام  معرفتهــا  فيجــب  بقراءتــه،  الخاصــة  الرشعيــة 
ــال  ــا الح ــة فمنه ــكام الخمس ــب األح ــى مرات ــي ع ــا وه هب
الواجــب ومنهــا الحــرام، ومنهــا االســتحباب و الكراهــة 

ومنهــا اإلباحــة .
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لــذا قــام مركــز البحــوث والدراســات القرآنيــة وبتوجيــه 
مــن ســماحة الســيد مرتــى مجــال الديــن بجمــع وإعــداد 
ــات  ــن مروي ــًا م ــن حديث ــن أربع ــذي تضم ــراس ال ــذا الك ه
النبــي وأهــل البيــت والتــي جــاءت يف المصــادر 
الحديثيــة المعتــرة والمتعلقــة باألحــكام الرشعيــة لقــراءة 
القــرآن لكــي يطلــع عليهــا القــارىء الكريــم ويتعبــد هبــا 
يف قراءتــه، ولتشــكل ثقافــة  قرآنيــة ختتــص بتوقــر القــرآن 

الكريــم .

ــاب  حيــث نضــع هــذا الجهــد المتواضــع يف خدمــة الكت
ــراءه الكــرام. ــز وق العزي

نســأل اللــه العــي القديــر أن يوفــق الجميــع لخدمــة الديــن 
الحنيــف والكتــاب العزيــز أنــه نعــم المــوىل ونعــم النصــر 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة 
والســام عــى حممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن.

                   مركز البحوث والدراسات القرآنية
                                         شباط 2019م /1440هـ
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حرمة القرآن
مســتدرك الوســائل: َقــاَل  النبــي :اْلُقــْرآُن َأْفَضــُل . 1

ــْد  ــْرآَن َفَق ــَر اْلُق ــْن َوقَّ ــلَّ َفَم ــزَّ َو َج ــِه َع ــْن ُكلِّ َشْ ٍء ُدوَن اللَّ ِم
ــِه  ــِر اْلُقــْرآَن َفَقــِد اْســَتَخفَّ بُِحْرَمــِة اللَّ ــَه َو َمــْن َلــْم ُيَوقِّ ــَر اللَّ َوقَّ

ــِده)1). ــَى َوَل ــِد َع ــِة اْلَوالِ ــِه َكُحْرَم ــَى اللَّ ــْرآنِ  َع ــُة اْلُق َوُحْرَم
هني العريان عن قراءة القرآن

2 . َأَكاَن َأِمُر اْلـــُمْؤِمنَِن الكايف: ُســئل اإلمــام الباقــر
َمــا َنـَـى  ــاِم؟ َقــاَل: اَل، إِنَّ َينَْهــى َعــْن ِقــَراَءِة اْلُقــْرآِن يِف اْلَحمَّ
ــِه إَِزاٌر َفــَا  ــا إَِذا َكاَن َعَلْي ــاٌن، َفَأمَّ ُجــُل)2) َوُهــَو ُعْرَي ــَرَأ الرَّ َأْن َيْق

َبــْأَس)3).
سبعة اليقرءون القرآن

الخصــال: َعــْن أمــر المؤمنــن َقــاَل: َســْبَعٌة اَلَيْقــَرُءوَن . 3
ــاِم  اْلَحمَّ َويِف  اْلَكنِيــِف)4)  يِف  َو  ــاِجُد  السَّ َو  اِكــُع  الرَّ اْلُقــْرآَن 

َواْلَحاِئــُض))). َواْلُجنُُب)))َوالنَُّفَســاُء 
)1) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: ج 4، ص )23.

)2) الحكم يشمل الرجل والمرأة.
)3) الكايف: ج )، ص02)ح32.
)4) موضع قضاء البول والغائط.

))) من كان عى جنابة للرجل والمرأة.
))) الخصال: ج 2، ص7)3 ح42.
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الزائد يف القرآن ملعون
ـــِه: إِنِّ َلَعنْــُت َســْبَعًة . 4 المحاســن: َقــاَل َرُســوُل اللَّ

ـــُه َتَعــاىَل َوُكلُّ َنبِــيٍّ ُمَــاٍب)1) ِقيــَل: َمــْن ُهْم؟َيــا  َلَعنَُهــمُ  اللَّ
ـــِه...  )3).  اِئــدُ )2) يِف ِكَتــاِب اللَّ ـــِه َقــاَل: الزَّ َرُســوَل اللَّ

أجران للقارئ بمشقة
ــال:  )إِنَّ . ) ــادق ق ــام الص ــن اإلم ــال: ع ــواب األعم ث

ــِة ِحْفــٍظ َلــُه  ٍة ِمنـْـُه، َوِقلَّ ــِذي ُيَعالـِـُج)4) اْلُقــْرآَن لَِيْحَفَظــُه بَِمَشــقَّ الَّ
ــَراِن...( ))).  َأْج

حرمة أخذ األجرة عىل تعليم القرآن
ُم اَل . ) اإلســتبصار: َعــن اإلمــام الصــادق َقــاَل: اْلـــُمَعلِّ

ــَة إَِذا ُأْهــِدَي إَِلْيــِه...))). ــُم بِاأْلَْجــِر، َوَيْقَبــُل اْلَهِديَّ ُيَعلِّ

)1) يعني كل نبي مستجاب الدعوة.
)2) معنــاه من يدخل فيه ما ليــس منه او يتأوله والزيادة يف القرآن كفر وتأويله بما خيالف 

الكتاب والسنة بدعة. 
)3) المحاسن: ج 1، ص11ب )ح33.

)4) حياول التعلم 0.
))) ثواب األعمال و عقاب األعمال: ص102.

))) اإلستبصار فيما اختلف من األخبار: ج 3، ب 218-1 ص)).
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النهي عن رضب)1) القرآن بعضه ببعض
جامــع األخبــار: َعــن  اإلمــام الصــادق َقــاَل: َمــا . 7

ُجــُل)2) اْلُقــْرآَن َبْعَضــُه َعــَى َبْعــٍض إاِلَّ َكَفــَر)3). َب الرَّ َضَ
إستحباب اإلفصاح يف القراءة وهتذيبها من اللحن

 بحــار األنــوار: َعــن اإلمــام الصادق َقــاَل: َأْعــِرِب)4) 8. 
ُه َعــَرِبٌ  ))).  اْلُقــْرآَن َفإِنَّ

إستحباب القراءة مابني القراءتني وإسماع األهل
 الــكايف: َعــْن َأِب َبِصــٍر َقــاَل: ُقْلــُت لإلمــام الباقــر إَِذا 9. 

َمــا  ــْيَطاُن َفَقــاَل إِنَّ َقــَرْأُت اْلُقــْرآَن َفَرَفْعــُت بـِـِه َصــْوِت َجــاَءِن الشَّ
ــٍد اْقــَرْأ ِقــَراَءًة  مَّ ــَذا َأْهَلــَك َو النَّــاَس َقــاَل: َيــا َأَبــا حمَُ ُتَراِئــي))) هبَِ

َمــا َبــْنَ اْلِقَراَءَتــْنِ ُتْســِمُع َأْهَلــك)7) .
)1) كما يســتفاد من روايات أخر هو أن يأخذ الرجل ببعض اآليات المتشاهبة التي ربما 
يوافق ظاهرها- يف نفســها مع قطع النظر عن ســائر اآليات- مذهبه الفاسد و يأول سائر 
اآليــات عى طبقها و حيملها عليها دون ان يتدّبر فيها و يفّسها بســائر اآليات قال تعاىل: 

.ِه َلَوَجُدوا فِيِه اْختِافًا َكثِرا ُروَن اْلُقْرآَن َو َلْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغْرِ اللَّ َأ َفا َيَتَدبَّ
)2)  الحكم يشمل الرجل والمرأة.

)3) جامع األخبار)للشعري(، ص: 49.
ْعَراُب : بكس الهمزة: اإلبانة و اإليضاح .  )4) اإلِْ

))) بحار األنوار: ج 89، ص 107.
))) هو الرياء.

)7) الكايف: ج 2، ص 17).
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حكم قراءة األعجمي
ُجــَل)1) . 10 الرَّ إِنَّ   :  النَّبِــيُّ  َقــاَل  الشــيعة:  وســائل 

َفُعــُه  َفَتْ بَِعَجِميَّــٍة  اْلُقــْرآَن  َلَيْقــَرُأ  تِــي  ُأمَّ ِمــْن   (2( اأْلَْعَجِمــيَّ
َعَربِيَّــٍة)3).  َعــَى  اْلَمَاِئَكــُة 

ٍة َل َمرَّ َواِد َكَما ُكتَِب َأوَّ ُيْكَتُب اْلُقْرآُن بِالسَّ
الــكايف: ُعــِرض َعــَى اإلمــام الصــادق ِكَتابــًا فِيــِه . 11

َهــِب  َو ُكتِــَب يِف آِخــِرِه ُســوَرٌة  ))) بِالذَّ ُقــْرآٌن ُمَتَّــٌم)4) ُمَعــرشٌَّ
ــْرآِن  ــَة اْلُق ــْيئًا إاِلَّ ِكَتاَب ــِه َش ــْب فِي ــْم َيِع ــاُه َفَل ــُه إِيَّ ــِب َفَأَرْيُت َه بِالذَّ
ــَواِد  ــْرآُن إاِلَّ بِالسَّ ــَب اْلُق ــي َأْن ُيْكَت ــاَل اَل ُيْعِجُبنِ ــِب َو َق َه بِالذَّ

ٍة ))). َل َمــرَّ َكَمــا ُكتِــَب َأوَّ

)1) الحكم يشمل الرجل والمرأة.
)2) العجمّية: المراد أنه ال يوافق لهجته أو ال يراعى حمســنات القراءة أو يقرأ الغلط من 

غر علم مع بذل الجهد. 
)3) وسائل الشيعة: ج )، ص 221.

)4) : المخّتم: ما كان من عامة ختم اآليات فيه بالذهب و يمكن أن يراد به النقش الذي 
يكون يف وسط الجلد أو يف االفتتاح و االختتام أو يف الحواشى للزينة.

))) المحى آخره بالذهب.
))) الكايف : ج 2، ص 30).
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حرمة اإلتيان بكتاب بعد القرآن
ــاَل: ... َفَمــِن . 12 َضــا َق علــل الرشائــع: َعــن  اإلمــام الرِّ

ــاٌح  ــُه ُمَب ــاٍب َفَدُم ــْرآِن بِِكَت ــَد اْلُق ــى َبْع ــا، َأْو َأَت ــَد َنبِيِّنَ ــى َبْع َع ادَّ
ــُه)1). ــَك ِمنْ ــِمَع َذلِ ــْن َس ــُكلِّ َم لِ

النهي عن تسمية القرآن مصيحف
الجعفريــات: َعــن َعــِيِّ ْبــِن َأِب َطالـِـٍب َقــاَل: )..َواَل . 13

ى اْلـــُمْصَحُف مصيحف( )2). ُيَســمَّ

النهي عن قراءة القرآن )منكوسًا ()3).
الجعفريــات: عــن اإلمــام الســجاد َقــاَل: َكاَن َرُجــٌل . 14

َيْقــَرُأ اْلُقــْرآَن َعــَى َعْهــِد َعــِيِّ ْبــِن َأِب َطالـِـٍب َمنُْكوســًا، َفُأِتَ 
ــِب،  ــوُس اْلَقْل ــَذا َمنُْك ــاَل: َه ــٍب  َفَق ــُن َأِب َطالِ ــِيُّ ْب ــِه َع بِ
يَمــاِن، ُثــمَّ َقــاَل:  َفاْعِرُفــوُه، َوُهــَو إىَِل النَِّفــاِق َأْقــَرُب ِمنْــُه إىَِل اإْلِ

ـــَه َتْقــَرُأ اْلُقــْرآنَ  َمنُْكوســًا)4). ــاُف اللَّ ــَك َأَمــا خَتَ َلــُه َوحْيَ

)1) علل الرشائع: ج 1، ص122-123 ب101 ح2.
)2) الجعفريات: ص241.ومصيحف هو تصغر مصحف وهو يوجب التوهن.

)3) القراءة المنكوســة: أن يقرأ من ناية اآلية إىل بدايتهــا، حيث تضيع المعان وكذلك 
القراءة من ناية القرآن إىل أوله إال إذا كان لغرض التعليم .

)4) الجعفريات: ص239باب الر وسخاء النفس.
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إستحباب وجود مصحف يف البيت
ــُه . )1 َوإِنَّ  ...(  :الَباِقــِر اإلمــام  َعــن  الديــن:  أعــام 

تِــي  َلُيعِجُبنِــي َأْن َيُكــوَن يِف اْلَبْيــِت ُمْصَحــٌف، َوإِنَّ اْلُبقَعــَة الَّ
ــا،  ــُر َبَرَكُتَه ــا َتْكُث ــاىَل فِيَه ــُه َتَع ـ ــُر اللَّ ــرآُن، َوُيْذَك ــا اْلُق ــَرُأ فِيَه ُيق
ــِل  ــِي ُء أِلَه ــيَطاُن، َوُت ــا الشَّ ــَمَاِئَكُة، َوَيُْجُرَه ــا اْلـ َه َوَتُضُ
ــَت  ــِل اأْلَرِض، َوإِنَّ اْلَبْي ــُب أِلَْه ــِي ُء اْلَكَواِك ــا ُت ــَماِء َكَم السَّ
ــلُّ  ــاىَل َتِق ــُه َتَع ـ ــِه اللَّ ــُر فِي ــْرآُن َواَل ُيذَك ــِه اْلُق ــَرُأ فِي ــِذي اَل ُيق الَّ
ــيَطاُن، َوَمــْن َقــَرَأ  ُه الشَّ َبَرَكُتــُه َوَتُجــُرُه اْلـــَمَاِئَكُة َوحَيــُضُ
ــِه،  ــِه َوَدِم ــرآُن بَِلحِم ــَط اْلُق ــٌن اخَتَل ــابٌّ ُمْؤِم ــَو َش ــرآَن، َوُه اْلُق
الُقــرآُن  َوَكاَن  َرِة،  الــَرَ الِكــَراِم  ــَفَرِة  السَّ َمــَع  ـــُه  اللَّ َوَجَعَلــُه 

َحِجــرًا)1) َعنــُه َيــوَم الِقَياَمــة()2).

حرمة مس القرآن للمجنب والبأس بمس الورق
ـــِه، َوِقَراَءِة . )1 فقــه اإلمــام الرضــا: )...اَل َبــْأَس بِِذْكــِر اللَّ

َتْســُجُد فِيَهــا،  تِــي  الَّ اْلَعَزاِئــَم،  َوَأْنــَت ُجنُــٌب)3) إاِلَّ  اْلُقــْرآِن 

)1) حاجزًا له عن النار.
)2) أعام الدين يف صفات المؤمنن: ص101.

)3) من كان عى جنابة للرجل والمرأة.
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ــوَرُة  ــُم، َوُس ــْجَدُة)2)، َوالنَّْج ــم السَّ ــٌل )1)، َوح ــم َتنِْزي ــَي: ال َوِه
ــَك ، َواَل َتَمــسَّ اْلُقــْرآَن إِْذا ُكنـْـَت ُجنُبــًا، َأْو ُكنـْـَت  اْقــَرْأ بِاْســِم َربِّ

َعــَى  َغــْرِ ُوُضــوٍء َوَمــسَّ اأْلَْوَراق ...))3).

إستحباب اإلستياك للقراءة
ُفــوا َطِريــَق  اْلُقْرآِن، . 17 ـــِه: َنظِّ المحاســن: َقاَل َرُســوُل اللَّ

ــْم،  ــاَل: َأْفَواُهُك ــْرآِن؟ َق ــُق اْلُق ــا َطِري ــِه َوَم ـ ــوَل اللَّ ــا َرُس ــَل َي ِقي
ــَواكِ )4). ــال: بِالسِّ ــاَذا؟ َق ــَل: بَِم ِقي

جواز القراءة عىل غري وضوء مع عدم مس الكتابة
يِف . 18 َقــَرَأ  ــْن  َعمَّ  :الصــادق اإلمــام  ُســئل  الــكايف: 

اْلـــُمْصَحِف َوُهــَو َعــَى  َغــْرِ ُوُضــوٍء؟ َقــاَل: اَل َبــْأَس، َواَل 
َيَمــسَّ اْلِكَتــاَب))).

)1) : سورة فصلت.
)2) : سورة السجدة.

)3) فقه اإلمام الرضا: ص84-)8 ب3.
)4) المحاسن: ج 2، ص8))ب123ب123ح 928.

))) الكايف: ج 3، ص0) باُب اْلُجنُب يْأُكُل و يرْشُب و يْقرُأ و يْدُخُل اْلمْسجد و خْيتضُب 
و يّدهُن و يّطي و حْيتجم  ح).
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حكم قراءة الجنب والحائض
تذيــب األحــكام: َقــاَل اإلمــام الباقــر: )اْلُجنُــُب . 19

َواْلَحاِئــُض)1) َيْفَتَحــانِ  اْلـــُمْصَحَف  ِمــنْ  َوَراِء الثَّــْوِب،  َوَيْقــَرآِن 
ــْجَدَة()2). ــاَءا إاِلَّ السَّ ــا َش ــْرآِن َم ــَن اْلُق ِم

الطامث تسجد إذا سمعت العزائم
َعــِن . 20  :الباقــر اإلمــام  ُســئل  األحــكام:  تذيــب 

ــْجَدَة؟ َقــاَل: إِْن َكاَنــْت ِمــَن اْلَعَزاِئِم  الطَّاِمــِث)3) َتْســَمُع السَّ
.(4( َســِمَعْتَها  إَِذا  َفْلَتْســُجْد 

وجوب الطهارة من األحداث والجنابات
تذيــب األحــكام: َعــِن اْلَباِقــِر  يِف َتْفِســِر َقْولـِـِه َتَعــاىَل  . 21

ــَداِث  ــَن اأْلَْح ُروَنالواقعة)79) َأْي ِم ــُمَطهَّ ــُه إاِلَّ اْلـ ال َيَمسُّ
ــاِت))). َواْلَجنَاَب

)1) المرأ ة أثناء الدورة الشهرية.
)2) تذيب األحكام :ج 1، ص371 ب17 ح1132-)2.

)3) الطامث: الحائض.
)4) تذيب األحكام  : ج 1، ص128ب)ح44.
))) تذيب األحكام : ج 1، ص128ب)ح)4.
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ثواب من نظر يف المصحف
الــكايف: َعــن اإلمــام الصــادق:)...  َوَمــْن َقــَرَأ َنَظــرًا . 22

ـــُه َلــُه بـِـُكلِّ َحــْرٍف َحَســنًَة، َوحَمـَـا َعنُْه  ِمــْن َغــْرِ َصــْوٍت  َكَتــَب اللَّ
َســيَِّئًة َوَرَفــَع َلــُه َدَرَجــة...()1).

إستحباب القراءة يف المصحف
جامــع األخبار: عن الصــادق:) اْلِقَراَءُة يِف اْلـــُمْصَحِف . 23

َأْفَضــُل ِمَن اْلِقــَراَءِة َظاِهــرًا )2))  )3) .

البسملة تسرت بني السماء واألرض
ــَزَل . 24 ــاٍب َن ُل ُكلِّ ِكَت ــر : َأوَّ ــام الباق ــن اإلم ــكايف: َع ال

ــَرْأَت   ــإَِذا َق ــِم، َف ِحي ــِن الرَّ ْح ــِه الرَّ ـ ــِم اللَّ ــَماِء بِْس ــَن السَّ ِم
ــَتِعيَذ، َوإَِذا  ــاِل َأالَّ َتْس ــَا ُتَب ــِم َف ِحي ــِن الرَّ ْح ــِه الرَّ ـ ــِم اللَّ بِْس
ــْنَ  ــا َب ْتَك فِيَم ــَتَ ــِم َس ِحي ــِن الرَّ ْح ــِه الرَّ ـ ــِم اللَّ ــَرْأَت  بِْس َق

َواأْلَْرِض)4). ــَماِء  السَّ

)1) الكايف: ج 2، ص12) باب قراءة القرآن يف المصحف ح).
)2) ظاهرًا : اي حفظًا عن ظهر قلب ، الن النظر يف المصحف عبادة.

)3) جامع األخبار: ص41.
)4) الكايف: ج 3، ص313 باب قراءة القرآن ح3.
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إستحباب القراءة التي تؤدي إىل اللني والرقة والدمعة 
والوجل

األمال)للصــدوق(: َعــن اإلمــام اْلَباِقــِر َقــاَل: ُقْلــُت . )2
ُثــوا بـِـِه َصِعــَق  ــُروا بـِـَيْ ٍء ِمــَن اْلُقــْرآِن َأْو ُحدِّ َلــُه إِنَّ َقْومــًا إَِذا ُذكِّ
َعــْت َيــَداُه َوِرْجــَاُه َلــْم َيْشــُعْر  ــُه َلــْو ُقطِّ ــى ُيــَرى َأنَّ َأَحُدُهــْم َحتَّ
ــَذا ُأِمُروا  ــْيَطاِن َمــا هِبَ ـــِه َذاَك ِمــَن الشَّ بَِذلـِـَك، َفَقــاَل: ُســْبَحاَن اللَّ

ْمَعــُة َواْلَوَجــل )1). ــُة َوالدَّ قَّ ــُن َوالرِّ َمــا ُهــَو اللِّ إِنَّ

قراءة القرآن يف الصالة أفضل
ـــِه :   ِقــَراَءُة اْلُقــْرآِن يِف . )2 المحاســن: َقــاَل َرُســوُل اللَّ

ــَاِة )2). ــَاِة َأْفَضــُل ِمــْن ِقــَراَءِة اْلُقــْرآِن يِف َغــْرِ الصَّ الصَّ

إستحباب استقبال شهر رمضان بالقرآن
ــْرآُن يِف . 27 ــَزَل اْلُق الــكايف: َعــن اإلمــام الصــادق :)...َن

ــْرآِن( )3). ــْهَر بِاْلُق ــَتْقبِِل الشَّ ــْن َشــْهِر َرَمَضــاَن، َفاْس ــٍة ِم ِل َلْيَل َأوَّ

)1) األمال)للصدوق(: ص))2.
)2) المحاسن: ج 1، ص: 222.

)3) الكايف: ج 4، ص))-)) باب فضل شهر رمضان ح1.
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النهي عن التغني بالقرآن
ـــِه: َقــاَل: اَل . 28 إرشــاد القلــوب: َخَطــَب َرُســوُل اللَّ

ــى ُيْقَبــَض اْلِعْلـــُم ... َفَقاُلــوا: َفَمَتــى َيُكــوُن  ــاَعُة َحتَّ َتُقــوُم السَّ
اُؤُكــْم ُأَمَراَءُكــْم ...،  ـــِه؟ َقــاَل: إَِذا َداَهــَن)1) ُقرَّ َيــا َرُســوَل اللَّ

َوَتَغنَّْيُتــمْ )2) بِاْلُقــْرآِن...()3).
رضورة سماع الهمهمة يف قراءة الصالة

ُجــُل)4) . 29 الــكايف: ســئل اإلمــام الصــادق :َهــْل َيْقــَرُأ الرَّ
يِف َصَاتِــِه َوَثْوُبــُه َعــَى فِيــِه؟ َقــاَل: اَل َبــْأَس بَِذلِــَك، إَِذا 

ــَة))). ــِه اْلَهْمَهَم ــَمَع ُأُذَنْي َأْس
وجوب السجود للعزائم كلما أعيدت آياهتا

ــن . 30 ــر: ع ــام الباق ــئل اإلم ــرش: س ــتة ع ــول الس األص
َفُتَعــاُد َعَلْيــِه ِمــَرارًا  ــُم ُســوَرًة ِمــَن اْلَعَزاِئــِم  َيَتَعلَّ ُجــِل)))  الرَّ

َما ُأِعيَدْت َعَلْيِه؟ َقاَل: َنَعْم)7). َأَيْسُجُد ُكلَّ
)1) المداهنة : المصانعة وإظهار خاف ما تضمر والتساهل يف الدين.

)2) التغني بالقرآن : هوالتطريب بالقراءة عى الحان أهل الغناء وليس اإلستغناء .
)3) إرشاد القلوب إىل الصواب : ج 1 ص))-7).

)4) الحكم يشمل الرجل والمرأة.
))) الكايف: ج 3، ص)31 باب قراءة القرآن ح)1.

))) الحكم يشمل الرجل والمرأة.
)7) األصول الستة عرش: ص3)3.
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سور العزائم أربعة
الــكايف: َعــن اإلمــام الصــادق : إَِذا َقــَرْأَت َشــْيئًا ِمــَن . 31

ــَل ُســُجوِدَك، َوَلِكــْن  ْ َقْب ــي ُيْســَجُد فِيَهــا َفــَا ُتَكــرِّ تِ ــِم الَّ اْلَعَزاِئ
ــْجَدُة )1)،  ُ ِحــَن َتْرَفــُع َرْأَســَك، َواْلَعَزاِئــُم َأْرَبــٌع: حــم السَّ ُتَكــرِّ

ــَك)3).  َوَتنِْزيــٌل)2)، َوالنَّْجــُم، َواْقــَرْأ بِاْســِم َربِّ

جواز السجود لسماع آيات العزائم من دون طهارة
ــِرَئ َشْ ٌء . 32 ــاَل: إَِذا ُق ــادق َق ــام الص ــن اإلم ــكايف: ع ال

ُكنْــَت َعــَى   َوإِْن  َفاْســُجْد،  َفَســِمْعَتَها  اأْلَْرَبــِع  اْلَعَزاِئــِم  ِمــَن 
َغــْرِ ُوُضــوٍء، َوإِْن ُكنْــَت ُجنُبــًا، َوإِْن َكاَنــِت اْلـــَمْرَأُة اَل ُتَصــيِّ ، 
َوَســاِئُر اْلُقــْرآِن َأْنــَت فِيــِه بِاْلِخَيــاِر إِْن ِشــْئَت َســَجْدَت َوإِْن 

ــُجْد)4).  ــْم َتْس ــْئَت َل ِش

)1) سورة السجدة.
)2) سورة فصلت.

)3) الكايف: ج 3، ص317 باب عزائم السجود ح 1.
)4) الكايف: ج 3، ص318 باب عزائم ح2.
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ال جيب السجود للعزائم إاِلَّ لمن َيُكون ُمنِْصتًا لِِقَراَءتِِه 
ُمْسَتِمعًا َلَها

الــكايف: ُســئل اإلمــام الصــادق َعــْن َرُجــٍل)1) َســِمَع . 33
ــْجَدَة ُتْقــَرُأ؟ َقــاَل: اَل َيْســُجُد إاِلَّ َأْن َيُكــوَن ُمنِْصتــًا  السَّ
َيُكــوَن  َأْن  ــا  َفَأمَّ َ بَِصَاتِــِه  ُيَصــيِّ َأْو  َلَهــا،  ُمْســَتِمعًا  لِِقَراَءتِــِه 
ــُجْد  ــَا َتْس ــَرى َف ــٍة ُأْخ ــيِّ يِف َناِحَي ــَت ُتَص ــٍة َوَأْن ــيِّ يِف َناِحَي ُيَص

ــِمْعَت)2). ــا َس لَِم

اإليماء للسجود الواجب للمأموم إذا لم يسجد اإلمام
َمــَع . 34 ْيــَت  َصلَّ إِْن   :الصــادق اإلمــام  َعــن  الــكايف: 

ــِذي َخَلَقالعلق)1)،  ــَك الَّ َماُماْقــَرْأ بِاْســِم َربِّ َقــْوٍم)3) َفَقــَرَأ اإلِْ
ــَأْوِم  ــُجْد َف ــْم َيْس ــِه َوَل ــْن ِقَراَءتِ ــَرَغ ِم ــِم، َوَف ــَن اْلَعَزاِئ ــْيئًا ِم َأْو َش

ــْجَدَة)4).  ــِمَعِت السَّ ــُجُد إَِذا َس ــُض َتْس ــاًء، َواْلَحاِئ إِيَم

)1) الحكم يشمل الرجل والمرأة.
)2) الكايف: ج 3، ص318 باب عزائم ح3.

)3) حرمــة قــراءة العزائم يف الصاة الواجبة النا  تزيد ســجودا عنــد االمامية ، لكن اذا 
صى االمامي مع العامة وقراء االمام احد العزائم فان المأموم االمامي يومئ للسجود .

)4) الكايف: ج 3، ص318 باب عزائم ح4.
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اَل َتْقَرْأ يِف اْلـَمْكُتوَبِة بَِشْ ٍء ِمَن اْلَعَزائِِم
ــَمْكُتوَبِة )1)  . )3 ــَرأْ يِف اْلـ ــادق: اَل َتْق ــام الص ــن اإلم ــكايف: َع ال

ــَمْكُتوَبِة)2). ــاَدٌة يِف اْلـ ــُجوَد ِزَي ــإِنَّ السُّ ــِم؛ َف ــَن اْلَعَزاِئ ــَيْ ٍء ِم بِ

جوازالسجود عىل ظهر الدابة)3) عند قراءة السجدة
ُجــلِ  )4) َيْقــَرُأ . )3 علــل الرشائــع: ســئل الصــادق َعــنِ  الرَّ

ــُث  ــُجُد َحْي ــاَل: َيْس ــهِ ؟ َق تِ ــِر َدابَّ ــَى َظْه ــَو َع ــْجَدَة، َوُه السَّ
ــِه،  ــَى َناَقتِ ــيِّ َع ــِه َكاَن ُيَص ـ ــوَل اللَّ ــإِنَّ َرُس ــِه؛ َف ــْت بِ َه َتَوجَّ
ــوا َفَثــمَّ  ـــُه َتَعــاىَل  َفَأْينَمــا ُتَولُّ َوُهــَو ُمْســَتْقبُِل اْلـــَمِدينَِة َيُقــوُل اللَّ

ــِهالبقرة: ))11)))). ـ ــُه اللَّ َوْج
إستحباب وجود مصحف عند النزع

فقــه اإلمــام الرضــا: ...َفــإَِذا َحــَضَ َأَحَدُكُم اْلـــَمْوُت  . 37
ــَاِة َعــَى َرُســوِل  ـــِه َوالصَّ وا ِعنْــَدُه بِاْلُقــْرآنِ ، َوِذْكــِر اللَّ َفاْحــُضُ

.((()... اللَّـِه
)1) الصلوات الواجبة.

)2) الكايف: ج 3، ص318 باب عزائم ح).
)3) الدابة تشمل يف زماننا الحاض السيارات والطائرات ومجيع وسائط النقل الحديثة.

)4) الحكم يشمل الرجل والمرأة.
))) علل الرشائع: ج 2، ص9)3 ب)7 ح1.
))) فقه اإلمام الرضا: ص181 ب24.
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إْستْحباب كتابة ما تيّس من اْلُقْرآن أو اْلُقْرآن ُكّله  عىل 
اْلحربة 

38 . قــال : َأنَّ ُموَســى ْبــَن َجْعَفٍر عيــون أخبــار الرضــا
ــِماَئِة  ِس ــْنِ َوَخْ ــُه بَِأْلَف ــُتْعِمَلْت َل ٌة )1) اْس ــَرَ ــِه ِح ــٍن فِي ــَن بَِكَف ُكفِّ

ــُه )2). ِدينَــاٍر َعَلْيَهــا اْلُقــْرآُن ُكلُّ

هني القرآن عن سب المؤمن
39 . :ـــِه مشــكاة األنــوار: َعــن اإلمــام الباقــر يِف َقــْوِل اللَّ

ـاِس  لِلنَـّ ُقوُلــوا  َقــاَل  ُحْســنًاالبقرة)83)  ـاِس  لِلنَـّ َوُقوُلــوا 
اَن  ــعَّ ـ ــُض اللَّ ــَه ُيْبِغ ـ ــإِنَّ اللَّ ــْم َف ــاَل َلُك ــوَن َأْن ُيَق ــا ُتِبُّ ــَن َم َأْحَس
َش  ــُمَتَفحِّ ــَش اْلـ ــُمْؤِمنَِن َواْلَفاِح ــَى اْلـ ــاَن)3) َع ــبَّاَب الطَّعَّ السَّ
اْلَعِفيــَف  اْلَحِليــَم  اْلَحِيــيَّ  ــبُّ  َوحُيِ اْلـــُمْلِحَف)4)  ــاِئَل  َوالسَّ

ــُمَتَعفِّف ))). اْلـ

)1)  قطعة من القماش يلف هبا الميت بعد التكفن تشد من جهة رأس الميت ورجليه.
)2) عيون أخبار الرضا: ج 1، ص100ب8.

)3) الذي يتهم اآلخرين باطًا.
)4) الذي يلح يف طلب الحاجة من الناس دون مراعاة لماء وجهه.

))) مشكاة األنوار يف غرر األخبار: ص190-189.
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النهي عن هجر القرآن
َضــا  َقــاَل: ُأِمــَر . 40 وســائل الشــيعة: َعــِن اإلمــام الرِّ

ــَاِة لَِئــاَّ َيُكــوَن اْلُقــْرآُن َمْهُجــورًا  ـاُس بِاْلِقــَراَءِة يِف الصَّ النَـّ
)2) َواَل  ــلَّ ــَا َيْضَمِح ــًا)1) َف ــًا َمْدُروس ــوَن حَمُْفوظ ــًا َولَِيُك ُمَضيَّع

جُيَْهــل ...)3).
فائدة: كيفية سجدة سور العزائم

 جيــب الســجود عــى مــن قرأ إحــدى آيات الســجود يف ســور 
العزائــم األربعــة للقــاريء والمســتمع دون الســامع فتســتحب 
لــه، وال يشــتط فيهــا الطهــارة واســتقبال القبلــة ولكــن يشــتط 
فيهــا مــا يصــح الســجود عليــه، وأمــا يف غــر العزائــم فيســتحب 
الســجود فيهــا، كمــا ويســتحب الدعــاء بالمأثــور الــذي ورد عن 
ــُه  ــُه َحّقــًا َحّقــًا اَل إَِلــَه إاِلَّ اللَّ اإلمــام الصــادق :  )اَل إَِلــَه إاِلَّ اللَّ
ــًة َو ِرّقــًا َســَجْدُت َلــَك َيــا  ــهُ  ُعُبوِديَّ إِيَمانــًا َو َتْصِديقــًا اَل إَِلــَه إاِلَّ اللَّ
ــدًا َو ِرّقــًا اَل ُمْســَتنِْكفًا َو اَل ُمْســَتْكبِرًا َبــْل َأَنــا َعْبــٌد َذلِيــٌل  َربِّ َتَعبُّ

َخاِئــٌف ُمْســَتِجيٌر- ُثــمَّ َيْرَفــُع َرْأَســُه ُثــمَّ ُيَكبِّــُر()4).
)1) من الدراسة والتعليم.

)2) يعني يتك ويضيع .
)3) وسائل الشيعة:ج )، ص: 38.

)4) وسائل الشيعة: ج )، ص: )24.



ᐤᐥ
(............................................ حرمة القرآن
(............................ ني العريان عن قراءة القرآن
(.................................. سبعة اليقرءون القرآن
(.................................. الزائد يف القرآن ملعون
(................................... أجران للقارئ بمشقة
(..................... حرمة أخذ األجرة عى تعليم القرآن
7................... النهي عن ضب القرآن بعضه ببعض
7....... استحباب اإلفصاح يف القراءة وتذيبها من اللحن
استحباب القراءة مابن القراءتن وإسماع األهل.........7
8................................... حكم قراءة األعجمي
8................. ٍة َل َمرَّ َواِد َكَما ُكتَِب َأوَّ ُيْكَتُب اْلُقْرآُن بِالسَّ
9......................... حرمة اإلتيان بكتاب بعد القرآن
9....................... النهي عن تسمية القرآن مصيحف
9...................... النهي عن قراءة القرآن )منكوسًا (.



                                                                                   
أربعون حديثًا يف أحكام قراءة القرآن

ᓖᒠ22

10 .................... إستحباب وجود مصحف يف البيت
10 ....... حرمة مس القرآن للمجنب والبأس بمس الورق
11 ............................ إستحباب اإلستياك للقراءة
جواز القراءة عى غر وضوء مع عدم مس الكتابة....... 11
12 .......................... حكم قراءة الجنب والحائض
12 ..................... الطامث تسجد إذا سمعت العزائم
12 .............. وجوب الطهارة من األحداث والجنابات
13 ............................ ثواب من نظر يف المصحف
استحباب القراءة يف المصحف......................... 13
13 ..................... البسملة تست بن السماء واألرض
استحباب القراءة التي تؤدي اىل اللن والرقة............ 14
14 .......................... قراءة القرآن يف الصاة أفضل
14 ................ إستحباب استقبال شهر رمضان بالقرآن
1( ............................... النهي عن التغني بالقرآن
1( ................ ضورة سماع الهمهمة يف قراءة الصاة
وجوب السجود للعزائم كلما أعيدت آياتا............. )1
سورالعزائم أربعة...................................... )1



المحتويات                                                                                   

23 ᓖᒠ

1( ..... جواز السجود لسماع آيات العزائم من دون طهارة
1( .......... ال جيب السجود للعزائم إاِلَّ لمن َيُكون ُمنِْصتًا
17 .. اإليماء للسجود الواجب للمأموم إذا لم يسجد اإلمام
17 ................... اَل َتْقَرْأ يِف اْلـَمْكُتوَبِة بَِيْ ٍء ِمَن اْلَعَزاِئِم
18 ........ جوازالسجود عى ظهر الدابه عند قراءة السجدة
18 ................... إستحباب وجود مصحف عند النزع
18 ....... إْستْحباب كتابة ما تيّس من اْلُقْرآن أو اْلُقْرآن ُكّله  
19 ........................... ني القرآن عن سب المؤمن
19 ................................. النهي عن هجر القرآن
20 ....................... فائدة: كيفية سجدة سور العزائم




