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ان الذين يتلون كتاب اهللا واقامو الصالة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية " :االية
فاطر" يرجون جتارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور

بالقران مع املاهر " "ص"عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا :حديث
حديث "السفرة الكرام الربرة والذي يقرا القران وتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران 

رواه البخاري
:ثواب قارئ القران

الذي يناله قارئ القران فعن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا الثواباما عن
النقول امل .بعشر امثاهلا من قرا حرفا من كتاب اهللا تعاىل فله له حسنة واحلسنة " "ص"

.حديث رواه الترمذي" حرف ولكن الف حرف والم حرف وميم حرف
."من جاء باحلسنة فله عشر امثاهلا" "ص"قال 

: اداب قراءة القران
البينة" وما امروا اال ليعبدوا اهللا خملصني "اخالص النية هللا تعاىل لقوله -1
االستياك ويستحب ذالك-2
ذالكالطهارة ويستحب -3
حسن اهليئة عند القراءة-4
نظافة املكان الذي يقرا فيه-5
فاذا قرات القران فاستعذ باهللا من "االستعاذة باهللا عند بدابة القراءة لقوله عزوجل -6

"الشيطن الرجيم
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املزمل"ورتل القران ترتيال"الترتيل -7
حتسني الصوت عند القراءة-8
ص" ك مباركا ليدبروا اياته وليتذكر اواو االلبابكتبا انزلنه الي"التدبر عند القراءة-9

......مراعاة حق االبات كسجودالتالوة وغريها-10

قال الرسول ياريب ان قومي اختو هذا القران مهجورا "اشرح قوله تعاىل .(1س
الفرقان"

احبث عن ايات اخرى ذكر فيها فضل نالوة القران؟.(2س

 
 

التجويدمقدمة يف علم 
من اجلودة وتعين التحسني واالتقان:التجويد لغة

هو اخراج كل حرف من خمرجه مع اعطائه حقه ومستحقه:التجويد اصطالحا
: حكم علم التجويد

العلم به فرض كفاية
العمل به هو فرض عني

"ورتل القران ترتيال"قال تعاىل
رواه البخاري" من مل يتغن بالقران فليس منا" " ص"قال رسول اهللا 
:مراتب التالوة

. هو القراءة باطمئنان مع اعطاء احلروف حقها ومستحقها من التالوة: التحقيق 1
. هو االسراع يف القراءة مع مراعاة احكام التجويد: احلدر2
. وهو القراءة حبالة متوسطة بني احلدر والتحقيق: التدوير3

: االستعاذة والبسملة
صيغ االستعاذة
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باهللا من الشيطان الرجيماعوذ
التجئ واعتصم من الشيطان الرجيم: معناها

النحل" فاذا قرات القران فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم: "قال تعاىل : حكمها
:البسملة الفاظها

بسم اهللا الرمحان الرحيم
ابتدا عمي باسم اهللا الرمحن الرحيم: معناها

:اوجه قراءة االستعاذة مع البسملة
قطع اجلميع-1
وصل اجلميع-2
قطع االستعاذة ووصل البسملة باول السورة-3
. وصل االستعاذة بالبسملة وقطعهما عن اول السورة-4

: احكام البسملة
(التوبة(البسملة ثابتة يف مجيع السور ماعدا سورة براءة -
اذا قرات من اول السورة فالبد من قراءة البسملة-
اثناء السورة فلك ان تقراها او تتركهااذا قرات يف -
الجيوز لك ان تصل اخر السورة بالبسملة وتقف عليها الن البسملة الول السور -

.وليست الواخرها
مىت تقرا البسملة وما الفرق بينها وبني االستعاذة؟) س
هل قراءة االستعاذة للوجوب ام لالستحباب؟) س

03الدرس
ناحكام النون الساكنة والتنوي

تعريف النون الساكنة
هي النون اخلالية من احلركة ويتوقف النطق ا على حسب احلرف االيت بعدها

تعريف النون
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هي نون ساكنة زائدة تلحق اواخر االمساء لفظا ووصال وتفارقه خطا ووقفا
وللنون الساكنة والتنوين اربعة احكام هي

االظهار-1
االدغام-2
االقالب-3
االخفاء-4

*******************االظهار*****************
لغة االيضاح والبيان

اصطالحا هو اخراج النون الساكنة والتنوين من خمرجها من غري غنة يف احلرف املظهر 
(خا.غني.حا.عني.هاء.الف(حروف 6وحروفه هي 

ويسمى هذا االظهار اظهارا حلقيا الن حروفه خترج من احللق ولذالك تسمى حروف 
احللق
مثال

نون ساكنة*************من امن ***********اهلمزة
التنوين************عذاب اليم***********اهلمزة

تعريف الغنة
صوت خيرج من اخليشوم ال عمل للسان فيه واملطلوو استمرارها مقدار حركتني 

حسب مرتبة التالوة
********************االدغام*****************

دخالااللغة
ادخال حرف ساكن حبرف متحرك حبيث يصريان حرفا واحدا مشددا من اصطالحا

جنمعها يف كلمة برملون6جنس الثاين وحروفه هي 
وينقسم االدغام اىل قسمني
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ادغام بغنةوحروفه اربعة جممعة يف كلمة يومن
مثال
نون ساكنة***********من يقول***********الياء
التنوين*********يصدريومئذ ***********الياء

ادغام بغري غنة وحروفه هي االم والراء
مثال
النون الساكنة**********لئن مل ينته*********االم
التنوين*********هدى للمتقني********االم

******************القالبا****************
هو حتويل الشيئ عن وجههلغة

نوين اىل ميما ساكنة خمفاة بغنة عند الباءوحرفه هو قلب النون الساكنة او التاصطالحا
الوحيد هو الباء

مثال
نون ساكنة*************من بعد *************الباء
التنوين*********مسيعا بصريا *************الباء

*********************االخفاء***************

السترلغة
او التنوين على صفة بني االظهار واالدغام هو النطق باحلرف النون الساكنةاصطالحا

حرف15مع بقاء الغنة وحروفه هي 
ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ

مثال
النون الساكنة************من مثرة***********ث

احكام امليم الساكنة
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تعريف امليم الساكنة
االخفاء االظهارهي امليم اليت ال حركة هلا وهلا ثالثة احكام هي االدغام 

االخفاء الشفوي/ اوال
حرفه الباء

القاعدة
اذا وقعت الباء بعدامليم الساكتة ختفى امليم وتراعى الغنة مبقدار حركتني ويسمى هذا 

االخفاء اخفاءا شفويا خلروج امليم والباء من الشفتني
/مثال

ترميهم حبجارة من سجيل
االدغام الشفوي/ثانيا

وحرفه امليم
القاعدة

اذا وقعت ميم متحركة بعد امليم الساكنة وجب ادغام امليم الساكنة يف امليم اليت تليها 
ويلزم االتيان بكامل /ادغام مثلني صغري /حييث تصريان ميما مشددة وهو مايسمى 

التشديد واظهار الغنة
/مثال

باذن رم من كل امر
االظهار الشفوي/ثالثا

ماعدا امليم والباءوحروفه كل حروف اهلجاء 
القاعدة

اذا وقع بعد امليم الساكنة اي حرف من حروف اهلجاء ماعدا الباء وامليم وجب اظهار 
امليم الساكنة عند القراءة ويسمى هذا االظهار اظهارا شفويا خلروج امليم من الشفتني

مالحظة
وهم فيها /لني جيب االنتباه اىل اظهار امليم عند الواو والفاء مثل عليهم والالظا
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خالدون
الما يشاركان امليم يف كوما حرفني شفوين فيخشى ان يسبق اللسان اخفاء امليم او 

ادغامها ومسى بعض العلماء االظهار عند الواو والفاء اشد االظهار
/مثال

حسنم اايك/االلف

حكم النون وامليم املشددتني
حيث وقعتا وتستمر الغنة مقدار حركتني تغىن النون املشددة وكذالك امليم الشددة 

تقريبا سواء وقعتا وسط الكلمة ام يف اخرها وسواء يف حالة الوصل او الوقف
تعريف الغنة

هي الترمنلغة
هي صوت له رنني خيرج من اخليشوماصطالحا

ومقدار احلركة هي قبض االصبع او بسطه
/امثلة
اظهار الغنةوجوب *****ملا****النون املشددة *****ان 

وجوب اظهار الغنة*****مث****النون املشددة ***اجلنة

***********************ملدا********************
لغة هو الزيادة ويقابله القصر

اصطالحا هو اطالة زمن جريان الصوت حبرف من حروف املد واللني عند مالقاة سبب 
من اسباب املد

حبروف املد حركتان وتقدر بزمن النطق باحلرف مرتنيواقل زمن يستغرقه النطق 
حروف املد

االف الساكنة املفتوح ماقبلها/1
الواو الساكنة الضموم ماقبلها/2
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الياء الساكنة املكسور ماقبلها/3
وهذه احلروف هي حروف العلة بالطبع/ نوحيها/وقد اجتمعت يف قوله 

قراءة النيب ص فقالسال انس بن مالك رضي اهللا عنه كيف كانت 
كانت مدا مث قرا بسم اهللا الرمحن الرحيم ميد ببسم اهللا وميد بالرمحن وميد بالرحيم

ويف رواية كان ميد مدا

اقسام املد
وينقسم اىل قسمني

املد الطبيعي واملد الفرعي

لفطرة االنسانية بني االستقامة ا****************
**********************واالحنراف
قال تعاىل

واذ اخذ ربك من بين ادم من ظهورهم ذريام واشهدهم على انفسهم الست بربكم 
قالو بلى شهدنا ان تقولو يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلني

صدق اهللا العظيم
شرح املصطلحات

اقم وجهك عدله وقومه
الدين االسالم

ص دينك هللا انت ومن تبعكحنيفا االصل مائال اليهاي اخل
الفطرة ماطبع وجبل عليه االنسان اي خلقته اليت خلق عليها

اشهدهم على انفسهم اشهدهم اهللا بانه ارسل اليهم الرسل واالنبياء
الدين القيم الدين املستقيم الذي ال اعوجاج فيه

مس اصاب وامل
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الضر الشدة واجلهد
كشفنا ازلنا

مر استمر على كفره
************الترف واثاره يف فساد العالقات االجتماعية**********

قال تعاىل
وما ارسلنا يف قرية من نذير اال قال مترفوها انا مبا ارسلتم به كافرون

سورة سبا
شرح االلفاظ

املترفون هم املبذرون املتنعمون وهم قادة الشر يف هذه احلياة
ملةعلى امة مبعىن على طريقة تتبع وعلى

فسقوا فيها مبعىن عصوا وخرجو عن طاعة اهللا
السموم الريح الشديد اللف واحلرارة

احلميم مبعىن املاء الشديد احلرارة
اليحموم مبعىن الذخان الشديد السواد

كم قصمنا مبعىن كم اهلكنا

*******جدلية احلقوق واحلريات يف القران الكرمي*******

قال تعاىل
تعالو اىل كلمة سواء بيننا وبينكم اال نعبدوا اال اهللا وال نشرك به شيئا قل ياهل الكتاب

واليتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا فان تولو فقولو اشهدوا بانا مسلمون
ال عمران

شرح املصطلحات
الرشد الصواب والتمييز

الغي الكفر والظالل
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مصاحل االنسان اخلادمة لتلك احلقوق هي
الدينمصلحة 

مصلحة احلياة
مصلحة العقل
مصلحة النسل

مصلحة املال

************** مفهوم االمن يف القران الكرمي*************

قال تعاىل
واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واختذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا اىل ابراهيم 

قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا ان طهر بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود واذ 
امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم باهللا واليوم االخر قال ومن كفر فامتعه 

قليال مث اضطره اىل عذاب النار وبيس املصري
125/126البقرة 

شرح املصطلحات
هذا البلد مكة املكرمة

امنا مطمئنا بامن ساكنوه والوافدين اليه
وامحيين واملقصود به االبعاد عن الشرك والتثبت على دين احلقاجنبين ابعدين 

رغدا بغزارةوبكثرة بال عناء وبال جهد
قرية لفظ جمازي تقديره حمذوف واملقصود به اهل القرية

اذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف هي استعارة مكنية واملراد منها اذاقهم االم اجلوع 
واخلوف

كفرهم وعصياممبا كانوا يصنعون اي بسبب 
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السؤال
ملاذا فضل اهللا عزوجل االمن والسالم على العبادة؟


