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1ٌتعرف الطالب على كٌفٌة جمع المرآن الكرٌم، الكٌفٌة التً تم بها ترتٌب  ــ

 . السور واآلٌات

2ٌتعرف الطالب على األحكام المتعلمة بؤسباب نزول آٌات وسور المرآن  ــ

 .الكرٌم

3ٌلم الطالب بعلم تفسٌر المرآن وأهمٌته وأنواعه وعناٌة السلف به ــ. 

4ٌتعرف الطالب على أنواع التفاسٌر، والمولف من اإلسرابٌلٌات فً علم  ــ

 .التفسٌر

5ٌتعرف الطالب على نماذج من التفسٌرات المروٌة عن الرسول  ــ.   



 جـمع الـمـرآن الـكـرٌـم 

 (.الكتابة/ الحفظ فً الصدور) زمن الرسول •

 .الجمع فً عهد أبً بكر الصدٌك  •

 .الجمع فً عهد عثمان  •

 .أهم خصابص الجمع فً عهد عثمان •

  .جمع المرآن على حرف واحد ــ1•

   .مرتَّب السور، كما هو مشاهد اآلن ــ2•



 الذي لتل وهو ٌمرأ فٌه مصحف عثمان 

 



 ترتٌب الـمـرآن الـكـرٌــم 

 .ترتٌب اآلٌات، تولٌفً، بإجماع العلماء :أوال•

 :األدلة•

   [.رواه مسلم]( أما تكفٌن آٌة الصٌَّف التً فً آخر النساء) ــ1•

(  من حفظ عشر آٌات من أول سورة الكهف، ُعصم من الدَّجال) ــ2•
 [.رواه مسلم]

   (.الناس)إلى ( الفاتحة)ترتٌب السُّور من  :ثانٌا •





زول    أسبـاب الـنُـّ

 .ما نزل لرآن بشؤنه ولت ولوعه: معناه•

 :فابدة معرفة أسباب النـزول•
 .معرفة الِحكمة الباعثة على تشرٌع الُحكم، وكٌف راعى الشرع مصالح األمة -1•

 فهم معانً المرآن الكرٌم، وما ٌتضمنه من أحكام -2•

 االستفادة من أسباب النـزول فً مجال التربٌة والدعوة؛  -3•

 .كتب أسباب النزول•

 .نوعا سبب النـزول•
 (.ٌسؤلونن: )، فٌنـزل المرآن جواباً فٌهسإال ٌُسؤل عنه الرسول  -1•

 .  ، وهو الغالبحادثة تمع فً حٌاة الرسول  -2•

 :صٌغة سبب النـزول•
 (. سبب نزول هذه اآلٌة كذا: )الصرٌحة ـ1•

 (.نزلت هذه اآلٌة فً كذا: )المحتملة ـ2•

 (.ثالث حاالت: )تعدد الرواٌات الثابتة فً سبب نزول آٌة واحدة•

   .العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب•





 تـفسـٌر الـمرآن الكرٌم
 فً كتابه الكرٌم، بمدر الطالة البشرٌة، وتستخرج أْحَكامه وِحَكمه هو علم ٌُفهم به كالم هللا  :التفسٌر•

 .هو التفسٌر وبٌان المعنى :التؤوٌل•

 .أهمٌة علم التفسٌر•

 .شروط المفسر•

 .عناٌة السلف بالتفسٌر•

 .والتابعٌن أشهر المفسرٌن من الصحابة •

 :أنواع التفسٌر•

 .ـ تفسٌر المرآن بالمرآن1•

 .ـ التفسٌر بالمؤثور2•

 (.حكمه)ـ التفسٌر بالرأي 3•

 .ـ التفاسٌر الفمهٌة4•

 .ـ التفاسٌر الحدٌثة5•

 .اإلسرابٌلٌات، والمولف منها•

 :تفسٌرات مروٌة عن الرسول •

ةً َوَسًطا ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس : ــ لوله تعالى1•  .َوَكَذِلَن َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

 .َوالشَّْمُس تَْجري ِلُمْستَمَّرٍ لََها  :ــ لوله تعالى2•





1مه ــ  .ٌتعرف الطالب على جملة من فضابل وأحكام المرآن الكرٌم لٌعّظِ

2ٌتعرف الطالب على فضابل تالوة وحفظ المرآن الكرٌم، جملة من  ــ

 .آداب وطرق تحسٌن تالوة المرآن، والممومات األساسٌة للحفظ

3ٌتعرف الطالب على صور من عناٌة السلف بالمرآن الكرٌم ــ.   





 عظمـة المـرآن الكرٌـم

 .بٌن مظاهر عظمة المرآن الكرٌم: س•

 فضابل المرآن الكرٌم                        

هدى، وموعظة للمتمٌن، وُمخرٌج من الظُّلمات إلى النور، وهادي إلى  :أوالُ •
 .المستمٌم  صراط هللا

• ً  .بٌاٌن، وِشفاٌء، ورحمة، وبُشرى للمإمنٌن :ثانٌا

ق وُمهٌمن على ما لبله من  :ثالثا• بصابر وتذكرة، وهو بشٌر ونذٌر، وُمصّدِ
 الكتب

• ً  .نور، وفُرلان، وروح منه  :رابعا

• ً  .ومٌراثه الذي تََركه ألمته  أن هذا المرآن هو وصٌّة النبً :خامسا

 فضل تالوة المرآن الكرٌم، وأهله العاملٌن به•





 فضابـل تـالوة الكتـاب الكرٌـم وحفظـه
 .وخاصته أهل المرآن هم أهل هللا  ــ1•

 .منـزلة لاربه فً الجنة ــ2•

 .تالوته عبادة وطاعة تزٌد اإلٌمان ــ3•

 .  أمر تعالى بتالوته وترتٌله، والتغنًِّ به ــ4•

متعلِّم المرآن ومعلِّمه فازا بالخٌرٌة على  ــ5•
 .  لسان خٌر البرٌة 

 .ٌرفع أصحابه العالمٌن العاملٌن به ــ6•

تالً المرآن ٌُإجر بكل حرف عشر  ــ7•
 .درجات

ارتماء لارئ المرآن إلى درجة المالبكة  ــ8•
 . األبرار

   .اغتباط صاحب المرآن ــ9•

لراءة المرآن خٌٌر من تحصٌل متاع  ــ10•
 .الدنٌا

نٌُل من اجتمع على مدارستة األجَر  ــ11•
العظٌم، ونزول السكٌنة والرحمة، وتحفهم 

 .فٌمن عنده المالبكة، وٌذكرهم هللا 

االستشفاء بالمرآن من األمراض البدنٌة  ــ12•
 .والنفسٌة

تمدٌم لارئ المرآن على غٌره فً إمامة  ــ13•
 .الصالة، وٌُمدَّم فً المبر

 .إكرام أهل المرآن، والنَّهً عن إٌذابهم ــ14•

 .المرآن ٌحاج عن أهله العاملٌن به ــ15•

إلباس صاحبه تاج وِحلَّة الكرامة،  ــ16•
 .علٌه ٌوم المٌامةورضوان هللا  



 مصــاحــف مـزعـومــــــة
  ((الفرلان الحك))لرآن جدٌد ٌوزع اسمه       

وٌوزع علً .. صفحة من المطع المتوسط ومترجم الً اللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة 366مصحف الفرلان الحك المزعوم ٌمع فً 
 .. المتفولٌن من ابنابنا الطلبة فً المدارس األجنبٌة الخاصة

 -الصَّلب  -المارلٌن  -الثالوث  -المسٌح  -المحبة  -ومن اسماء تلن السور المفتراة الفاتحة .. سورة مختلمة وخاتمة 77ٌتؤلف من 
 .  إلخ .. الشهٌد -العبس  -األضحً  -الجنة  -التحرٌف  -التنزٌل  -الكافرٌن  -األساطٌر  -اإلنجٌل  -الرعاة  -الماكرٌن  -الزنً 

 .   (موحد التثلٌث ما تعدد.. مثلث التوحٌد.. بسم األب الكلمة الروح اإلله الواحد األوحد)وٌفتتح بالبسملة بمولهم
 . وهكذا.. ثم السالم.. ثم سورة النور.. ثم تؤتً سورة الفاتحة

والذٌن اشتروا الضاللة وأكرهوا عبادنا بالسٌف لٌكفروا بالحك وٌإمنوا بالباطل أولبن هم أعداء ) :ومن آٌات سورة السالم
 .  (الدٌن المٌم وأعداء عبادنا المإمنٌن 

   (ثم نحٌٌكم بنور الفرلان الحك.. ٌا أٌها الناس لمد كنتم أمواتا فؤحٌٌناكم بكلمة اإلنجٌل الحك)
 !!.  (لمد افترٌتم علٌنا كذبا بؤنا حرمنا المتال فً الشهر الحرام ثم نسخنا ما حرمنا فحللنا فٌه لتاال كبٌرا )

وما كان لكم ان تجادلوا عبادنا المإمنٌن فً إٌمانهم وتكفروهم بكفركم فسواء تجلٌنا واحدا او ) :ومن آٌات سورة التوحٌد
 .   (ثالثة أو تسعة وتسعٌن فال تمولوا ما لٌس لكم به من علم وإنا أعلم من ضل عن السبٌل

 .   (وزعمتهم بؤن اإلنجٌل محرف بعضه فنبذتم ُجلَّه وراء ظهوركم) :ومن آٌات سورة المسٌح
   (وهذا لول المنافمٌن.. ومن ٌبتغ غٌر ملتنا دٌنا فلن ٌمبل منه.. آمنا باهلل وبما أوتً عٌسً من ربه، ثم تلوتم منكرٌن: وللتم)

 (.إنما صلبوا عٌسً المسٌح ابن مرٌم جسدا بشرا سوٌا ولتلوه ٌمٌنا) :وفً سورة الصلب لالوا
 ( . ونحن هللا الرحمن الرحٌم ثالوث فرد إله واحد ال شرٌن لنا فً العالمٌن) :وفً سورة الثالوث

إن أهل الضالل من عبادنا اشركوا بنا شركا عظٌما فجعلونا تسعة وتسعٌن شرٌكا بصفات متضاربة وأسماء لإلنس والجان )
وافتروا علٌنا كذبا بؤنا الجبار المنتمم المهلن المتكبر المذل، وحاشا لنا ان نتصف .. ٌدعوننً بها وما أنزلنا بها من سلطان

 (.. . بإفن المفترٌن ونزهنا عما ٌصفون
وزعمتم بؤنا للنا لاتلوا فً سبٌل هللا وحرضوا المإمنٌن علً المتال وما كان المتال سبٌلنا وما كنا لنحرض المإمنٌن علً )

 ( .  المتال إن ذلن إال تحرٌض شٌطان رجٌم لموم مجرمٌن
ٌا أٌها الذٌن ضلوا من عبادنا هل ندلكم علً تجارة تنجٌكم من عذاب ألٌم تحابوا وال تباغضوا وأحبوا ) :وفً سورة الصالح

 ( .  وسكوا سٌوفكم سككا ورماحكم مناجل ومن جنً اٌدٌكم تؤكلون.. وال تكرهوا أعداءكم، فالمحبة سنتنا وصراطنا المستمٌم
   ( .كلوا مما غنمتم حالال طٌبا واتموا هللا إن هللا غفور رحٌم: وال تطٌعوا أمر الشٌطان وال تصدلوه إن لال لكم)

وما كان النجس والطمث والمحٌض والغابط والتٌمم والنكاح والهجر والضرب والطالق إال كومة ركس ) :وفً سورة الطهر
 .(لفظها الشٌطان بلسانكم وما كانت من وحٌنا وما أنزلنا بها من سلطان

 

 سورة النورٌن والوالٌة ( اإلمامٌة)    

ٌا أٌها الذٌن آمنوا آمنوا بالنورٌن أنزلناهما ٌتلوان علٌكم آٌاتً وٌحذرانكم عذاب ٌوم عظٌم }
نوران بعضهما من بعض وأنا السمٌع العلٌم إن الذٌن ٌوفون ورسوله فً آٌات لهم جنات 

والذٌن كفروا من بعد ما آمنوا بنمضهم مٌثالهم وما عاهدهم الرسول علٌه ( كذا)النعٌم 
ٌمذفون فً الجحٌم ظلموا أنفسهم وعصوا الوصً الرسول  أولبن ٌسمون من حمٌم إن 

هللا الذي نور السموات واألرض بما شاء واصطفى من المالبكة وجعل من المإمنٌن 
اولبن فً خلمه ٌفعل هللا ما ٌشاء ال إله إال هو الرحمن الرحٌم لد مكر الذٌن من لبلهم 

برسلهم فؤخذهم بمكرهم إن أخذي شدٌد ألٌم إن هللا لد أهلن عاداً وثمود بما كسبوا 
وجعلهم لكم تذكرة فال تتفون وفرعون بما طغى على موسى وأخٌه هارون أغرلته ومن 

تبعه أجمعٌن لٌكون لكم آٌة وإن أكثركم فاسمون إن هللا ٌجمعهم فً ٌوم الحشر فال 
ٌستطٌعون الجواب حٌن ٌسؤلون إن الجحٌم مؤواهم وأن هللا علٌم حكٌم ٌا أٌها الرسول بلغ 
إنذاري فسوف ٌعلمون لد خسر الذٌن كانوا عن آٌاتً وحكمً معرضون مثل الذٌن ٌوفون 

بعهدن أنً جزٌتهم جنات النعٌم إن هللا لذو مغفرة وأجر عظٌم وإن علٌاً من المتمٌن وإنا 
لنوفٌه حمه ٌوم الدٌن ما نحن عن ظلمه بغافلٌن وكرمناه على أهلن أجمعٌن فإنه وذرٌته 

لصابرون وأن عدوهم إمام المجرمٌن لل للذٌن كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زٌنة الحٌاة 
الدنٌا واستعجلتم بها ونسٌتم ما وعدكم هللا ورسوله ونمضتم العهود من بعد توكٌدها ولد 

 ضربنا لكم األمثال لعلكم تهتدون

 الكتاب األلدس عند البهابٌة



  الكرٌم صور من عناٌة السَّلف بالمرآن

اء كانوا هم الممدَّمون فً مجالس الخلفاء :أوالً •  . المُرَّ

• ً  .كانوا ٌحِرصون على تعلُّم المرآن الكرٌم وحفظه لبل تعلُّم أي علم آخر :ثانٌا

• ً ر فً الجٌوش وعلى البلدان :ثالثا  .صاحب المرآن ٌإمَّ

• ً  .كثرة ما نمل عن السلف من البكاء والتؤثر بكالم هللا تعالى :رابعا

• ً كانوا ٌتلون المرآن آناء اللٌل والنهار، وٌزهدون فً فرشهم  :خامسا

 .ونومهم، وٌمومون به لٌلهم

• ً نمل عن كثٌر من السلف أنهم كانوا ٌكرهون أن ٌمضً ٌوم أحدهم،  :سادسا

 .، ٌتلو آٌاته وٌتدبر معانٌهوهو لم ٌمرأ أو لم ٌنظر فً كتاب ربه 

• ً تلمًَّ ما فً المرآن الكرٌم على أنه منهج عْلِمً عَمِلً فً كافة  :سابعا

 .مناحً الحٌاة، ولٌس مجرد تالوة



 إهانة المرآن

 الكرٌــم



 أحكـام المـرآن الكرٌـم
 .ٌحرم على المحدث حدثاً أكبر وأصغر مُس المصحف -1•

 .من المحدث حدثاً أصغراً ( حفظ)ال بؤس بالتالوة والمراءة عن ظهر للب  -2•

 ٌُسن للمارئ أن ٌسجد سجود التالوة إذا مّر بآٌة فٌها سجدة، والمستمع تبع له -3•

 .تندب االستعاذة لبل الشروع فً التالوة مطلما -4•

 .البسملة ٌإتى بها بعد االستعاذة فً أول كل سورة إال سورة التوبة -5•

 .األصل فً لراءة المرآن هو التَّلفظ والنطك بآٌاته، وال ٌكفً مجرد إمرار اآلٌات فً النفس -6•

 .لراءة المرآن فً غٌر الصالة من المصحف أولى، أما فً الصالة فالمراءة عن ظهر للب أفضل -7•

 .، سواء فهم معانٌه أم الالمسلم ٌإجر على تالوة كتاب هللا  -8•

 .ال ٌنبغً رفع الصوت بالمراءة فً المسجد، إذا كان حوله من ٌشغله ذلن من المصلٌن والمّراء -9•

 .، أنه ال ٌؤثممن نسً مما كان ٌحفظ من كتاب هللا  -10•

 .األصل أن لراءة المرآن فً الصالة تكون حسب ترتٌب السور فً المصحف -11•

 . ال بؤس بحمل المصحف إلى بالد الكفار لالنتفاع به هنان والحفظ والتِّالوة والدعوة، بشرط المحافظة علٌه -12•

لة التً تحوي تالوات لرآنٌة، ال تؤخذ حكم المصحف من حٌث المس -13•  .األشرطة المسجَّ

 .ال بؤس بالسَّالم على لارئ المرآن، وعلٌه رد السَّالم -14•

ى المرآن بما سماه ُمنـزله  -15•  .؛ كمنهاج وذكر وموعظة، أما تسمٌته بدستور أو لانون ونحوه، ال ٌنبغًٌُسمَّ

 .  ، والحلف باآلٌات المرآنٌةال بؤس بالحلف بالمرآن الكرٌم، والحلف بالمصحف إذا لصد به ما فٌه من كالم هللا  -16•

 .تجوز الرلٌة بالمرآن -17•

 .  ٌرى بعض أهل العلم جواز كتابة شا من المرآن فً إناء بزعفران ونحوه، ثم ٌغسل وٌسمى للمرٌض -18•

 .هجر المرآن أنواع -19•

 .أُْنِسٌتُها: نَسٌُت آٌة كذا، بل ٌمول: ٌكره أن ٌمول -20•





•21-  ً  .ٌجب تنـزٌه المصحف ِحسٌَّاً ومعنوٌَّا

لٌة فال بؤس فٌه -22•  .ال ٌجوز لمارئ المرآن أخذ أجرة على لراءته، أما األجرة على تعلٌم المرآن أو الرُّ

 .التَّماٌل أثناء المراءة، إن لم ٌكن تدٌناً وإنما من باب تسهٌل الحفظ، فال بؤس به -23•

 .لراءة المرآن على المبور بدعة -24•

 .عدم جواز تغٌٌر رسم المصحف العثمانً -25•

 .ُكتب ترجمة معانً المرآن الكرٌم، وُكتب التفاسٌر، ال تؤخذ حكم المصحف من حٌث المس على طهارة -26•

 .ال بؤس بحرق أوراق المصحف، أو دفنها فً أرض طٌبة -27•

 .ال بؤس بتعلٌك بعض اآلٌات واألحادٌث فً المنازل والمكاتب ونحوها، بمصد التذكٌر والتعلٌم -28•

 .  ال ٌجوز إهانة أوراق المصحف، أو إلمابها فً الممامات، أو الطرلات -29•

 .ما ٌفعله البعض من تمبٌل المصحف، ووضعه على الوجه ال أصل له -30•

 .أنه كان ٌمرأ المرآن على أرواح األموات، وال أنه ٌهب ثواب لراءته لألموات لم ٌُنمل عنه  -31•

 .ال ٌجوز تعلٌك التمابم، حتى ولو كانت من المرآن فً المول الراجح -32•

 .فً نهاٌة المراءة، ال أصل له( صدق هللا العظٌم: )التزام لول -33•

 .وضع المصحف فً السٌارات أوفً المجالس؛ لكونه حرزاً من الشٌاطٌن، أو الجن، أو التَّبرن به، ال أصل له -34•

 .، أو نحو ذلن(أَِعدْ )، أو (هللا…هللا: )ال ٌنبغً التعلٌك عند المراءة، كمول بعضهم -35•

 .ال ٌنبغً التكلف فً تملٌد صوت لارئ آخر ومحاكاة تالوته -36•

عر، من البدع المحدثة -37•  .التَّلحٌن فً المراءة تلحٌن الِغناء والّشِ

 . ال ٌنبغً لراءة المرآن فً مجالس ٌُشرب فٌها الدُّخان، أو فٌها منكرات تنافً التؤدب مع كتاب هللا -38•

 .دعاء الحفظ الذي ٌُذكر فً بعض الكتب، جاء فً حدٌث ضعٌف -39•

 .ال ٌصح نسبته إلٌه -رحمه هللا-دعاء الختم المنسوب لشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة  -40•

 أحكـام المـرآن الكرٌـم (تابع)



   آداب تـالوة المـرآن الكرٌـم
أن ٌُخلص فً لراءته وٌمصد نٌَل الثواب  -1•

 . من هللا تعالى

استحباب أن ٌكون تالً المرآن على  -2•
 .  طهارة

 . أن ٌكون على أحسن حال وهٌبة -3•

 .التوبة واالبتعاد عن المعاصً عموما -4•

حضور الملب وطرد حدٌث النفس أثناء  -5•
 .التالوة

 .  ٌفضل استمبال المبلة عند المراءة -6•

التَّدبر ومجاهدة النفس لفهم واستٌعاب  -7•
 .المعانً

 .التَّفاعل مع كل آٌة بما ٌلٌك -8•

استشعار المارئ أن كل خطاب فً هذا  -9•
ه إلٌه  . الكتاب موجَّ

أن ٌتلو المرآن بلسانه وٌتغنَّى به، وأن  -10•
 . ٌتفهمه وٌتدبر معانٌه بعمله وفكره

أن ٌكون على أكمل األحوال وأكمل  -11•
 .الشمابل

أن ٌتعاهد المرآن بالمراءة وعدم تعرٌضه  -12•
 .  للنسٌان

ن صوته بالمرآن وٌرتله أن-13•  .ٌُحّسِ

ة، وٌتحاشى النظر إلى  -14• التَّبرإ من الحْول والموَّ
 .نفسه بعٌن اإلعجاب والرضا

التؤثر والتجاوب مع كل آٌة تتلى، فعند الوعٌد  -15•
 ً  .ٌتضاءل خٌفةً، وعند الوعد ٌستبشر فرحا

عدم لطع المراءة بكالم ال فابدة فٌه، واجتناب  -16•
 .  الضحن واللغط

 .اختٌار المكان المناسب للتالوة -17•

 .  اختٌار الولت المناسب للتالوة -18•

 .  تردٌد اآلٌة للتدبر والتؤثر بها -19•

البكاء أثناء التالوة، وخاصة عند لراءة آٌات  -20•
 .العذاب

من فضله عند تالوة آٌات  أن ٌسؤل هللا  -21•
ذ عند آٌات العذاب، وٌُسبح عند آٌة  الرحمة، وٌتعوَّ

 .التسبٌح، وٌسجد إذا مرَّ بسجدة



 الزبور/ الصحف المنسوبة إلى إدرٌس

 



ة للحفـظ  ُممّومـات أساسٌَـّ

، وإصالح المصد إخالص النٌِّة هلل  ــ1•
 .وتجنب المعاصً والذنوب

 .الدَّفع الذاتً، والهمة العالٌة ــ2•

 .تنظٌم الولت وتوزٌعه ــ3•

 .تصحٌح النطك والمراءة ــ4•

تحدٌد نسبة الحفظ، لكل ٌوم بما ٌناسب  ــ5•
 .الممدرة

عدم مجاوزة الممرر الٌومً من الحفظ،  ــ6•
 .إال بعد إجادته

 . المحافظة على رسم واحد للمصحف ــ7•

الفهم للمعانً وربط اآلٌات بعضها  ــ8•
 .ببعض

عدم تجاوز سورة معٌنة، إال بعد إتمانها  ــ9•
 .وربط آٌاتها أولها بآخرها

التسمٌع الدابم وعرض الحفظ على  ــ10•
 .حافظ آخر

المتابعة الدابمة لهذا الحفظ؛ ألن المرآن  ــ11•
 .ٌتفلَّت 

 .االعتناء بالمتشابهات المرآنٌة اللفظٌة ــ12•

 .  اغتنام سنوات الحفظ الذهبٌة ــ13•

تمسٌم اآلٌات إلى مماطع ٌربطها  ــ14•
 .موضوع واحد

االستعانة ببعض األخوة، فً مراجعة  ــ15•
 .ثنابٌة دابمة

لراءة اآلٌات المحفوظة فً الصالة  ــ16•
 .ولٌام اللٌل

 .االلتحاق بحلمات التحفٌظ ــ17•

التردٌد والتكرٌر مع النفس، أو مع  ــ18•
د  .شرٌط لمارئ متمّنٍ مجّوِ



 صـحـف مـوسـى

 





1دة ــ  .ٌمرأ الطالب المرآن بصورة مجوَّ

2ٌتعرف الطالب وٌطبك أحكام النون والمٌم الساكنة، والتنوٌن،  ــ

 .والمٌم والنون المشددتٌن

3ٌتعرف الطالب وٌطبك أحكام المد وألسامه ــ. 

4ٌتعرف الطالب وٌطبك أحكام الراء والالم، ومخارج وصفات  ــ

 .الحروف

5ٌتعرف الطالب على اصطالحات وعالمات الولف فً المصحف ــ. 



 ممدمـة وتمهٌــد
 :أهمٌة التجوٌد•

   [.5:المزمل] َوَرتِِّل اْلمُْرآَن تَْرتٌِالً : لال تعالى•

 [.رواه البخاري]( لٌس ِمنَّا من لم ٌتغَنَّ بالمرآن: )ولال •

 :  معنى الترتٌل•

لراءة المرآن الكرٌم بتإدة وطمؤنٌنة، مع تدبر المعانً ومراعاة أحكام •
 .  التجوٌد

   :حكم تعلم التجوٌد•

 (.أنَّ العلم بالتجوٌد فرض كفاٌة، والعمل به فرض عٌن: )لال أهل العلم•

 :  معنى التجوٌد•

 . التحسٌن واإلتمان :لغة•

 .إخراج كل حرف من مخرجه، مع إعطابه حمه ومستحمه :اصطالحا•



 ِصْف َذا ثَنَا َكْم َجاَد َشْخٌص لَْد َسَما                              ُدْم َطٌِّبَـا ِزْد فً تُمَـى َضـْع َظاِلَمــا
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 حتى ال تكون 

 !!مثل برٌان؟؟





 الم االسم والفعل

   (:الم االسـم: )أوال

 .اإلظهار مطلما :حكمها

 :مثاله

، (أْلوانكم)، (سْلطان)
 (.أْلسنتكم)، (ِغْلمان)

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (:الم الفعـل: )ثانٌا

 :حكمها

اإلظهار عند جمٌع  ــ1
 .الحروف

 : مثاله

 (.  أرسلنا)، (جعْلنا)

(  ر/ ل)اإلدغام مع  ــ2
  :مثاله

 ، (لُْل َربِّ )

، (لُْل الَّ أملن لنفسً)
 (.وٌجعْل لَّكم جنات)

ٌْمهَ )  ن وَخْف َعِم ل َرِحَماً تَفُْز ِضْف ذا نِعَْم      َدْع ُسـوَء َظـْن ُزْر َشـَرفَاً  /// //(اْبغِ َحجَّ ْْ ِطْب ثُمَّ ِص

  ِللََكـَرمْ 



 



 





 بعـض اصطالحـات المصحـف الشَّرٌــف

 الداللـة األمثـلة المصطلــح

ً ) فوق حرف ِعلَّة( °)دابرة خالٌة الوسط   ال ٌنطك الحرف ال فً الوصل وال الولف (أُْولَبِنَ ( )ٌَتْلُواْ ُصُحفا

ُ َربًِّ اْ لَِّكنَّ )، (َخٌرٌ  اْ لَاَل أَنَ ) فوق ألف بعدها متحرن( o)دابرة لابمة مستطٌلة خالٌة الوسط   زٌادته الحرف ولفاً ال وصالً   (ُهَو َّللاَّ

ٌْرٍ ِمن )،(َسِمعَ  دْ لَ ) فوق الحرف ( حـ)رأس خاء صغٌرة بدون نمطة   سكون الحرف (َخ

 (كامالً )إدغام األول فً الثانً  (ممكُّ أَلَْم نَْخلُ )، (ابِفَةٌ طَّ  تَوإِْذ لَالَ )   الحرف التالً( تشدٌد)تعرٌة الحرف من عالمة السكون مع 

ً )إدغام األول فً الثانً  (تَ َسطبَ )، (مْ طتُ فَرَّ )، (الٍ وَ  نمِ )   تشدٌد الحرف التالً( عدم)تعرٌة الحرف من عالمة السكون مع   (نالصا

 (إلالب)للب النون أو التنوٌن مٌماً مخفاةً  (َوِمن بَْعدِ )، (ِكَرام بََرَرةٍ )   بدل السكون مع عدم تشدٌد الباء التالٌة( م)وضع مٌم صغٌرة 

ً ) الحروف الصغٌرة كَّى)، (ِعَظـما بوا( )لَعَلَّهُ  ٌَزَّ   أعٌان الحروف المتروكة، ووجوب النطك بها (الّرِ

 لزوم مده مداً زابداً على المد الطبٌعً (مةآالط( )لةآالح( )~الم) فوق الحرف ( ~)عالمة 

 السكت فً حال وصله بما بعده (َكالَّ بَْل  َرانَ ( )َولٌَِل  َمْن َراقٍ ) فوق الحرف األخٌر( س)حرف 

ى َسْلَسبٌِالً ( () عالمة   بداٌة األجزاء واألحزاب وأنصافها وأرباعها (َوٌَُطوفُ  ( 18)تَسمَّ

 موضع السجدة ( َكالَّ اَل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْلتَِرْب ) فوق كلمة( ـــــــ ) بعد كلمة، وخط أفمً ( )عالمة 

 م
 م

 ا ا و

 س س





 عالمـات الـولــف

 األمثـلــة الداللــة العالمة

 (إِنََّما ٌَْستَِجٌُب الَِّذٌَن ٌَْسَمعُوَن  َواْلَمْوتَى ٌَْبعَثُُهُم َّللّاُ ) الولف الزم (مـ)

 (َوٌَْغِفْر لَُكْم  َوَّللّاُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظٌمِ ) أولى( الولف)الولف جابز مع كون  (للً)

نَسانُ ) الطرفٌن( مستوى)الولف جابز جوازاً  (ج)  (َوِجًَء ٌَْوَمبٍِذ بَِجَهنََّم  ٌَْوَمبٍِذ ٌَتََذكَُّر اإْلِ

 (َكالَّ بَل   الَّ تُْكِرُموَن اْلٌَتٌِمَ ) أولى( والوصل)عالمة الولف الجابز  (صلً)

ْرَضى  َوآَخُروَن ٌَْضِربُوَن فًِ اأْلَْرِض ) عالمة الولف الممنوع (ال)  (َسٌَُكوُن ِمنُكم مَّ

(   ) ْلُمتَِّمٌنَ ) ٌمف على أحد الموضعٌن دون اآلخر ٌَْب  فٌِِه  ُهًدى لِّ  (َذِلَن اْلِكتَاُب الَ َر

 مـ

 للً

 ج

 صلً

 ال
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