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املقــدمــة

�آله  وعلى  �ملجتبى،  نبينا حممد  و�سلَّم على  و�سلَّى �هلل  ��سطفى،  �لذين  و�سالم على عباده  �حلمد هلل، 
و�أ�سحابه �أئمة �حلق و�لهدى.�أما بعد:

ُت�ْسَتَمدُّ   ومنه  للعاملني،  �ملهد�ة  �لرحمة  وهو  حياتها،  وينبوع  �لإ�سالمية  �لأمة  منهاج  �لكرمي  �لقر�آن  فاإنَّ 
�لهد�ية �إىل �ل�سر�ط �مل�ستقيم و�حلياة �لطيبة و�لعي�سة �لكرمية.

وعلم �لتجويد من �لعلوم �ملهمة �لتي تعنى بالقر�آن �لكرمي من حيث كيفية �أد�ئه، ومر�عاة �آد�به، مبا يعني 
على تالوته حق تالوته، وحفظ �آياته. ول ريب �أنَّ تدري�س علم �لتجويد ميثل وجًها معترًب� من وجوه �لعناية 
للنا�سئة  بتدري�سه  �لعناية  كانت  لذ�  و�سرعتها؛  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  د�ستور  هو  �لذي  �لكرمي  بالقر�آن 
يف  �لتجويد  تدري�س  على  �لتعليم  وز�رة  حر�ست  هنا  ومن  و�لتعليمي.  �لرتبوي  �جلانبني  يف  �أ�سا�ًسا  مطلًبا 
�لر�بع  �ل�سف  �بتد�ء من  �لدر��سية؛  للطالب منذ وقت مبكر من حياتهم  �لكرمي  �لقر�آن  مد�ر�س حتفيظ 
�لبتد�ئي لكي يتاأ�س�س �لطالب علميًّا وعمليًّا يف علم من �أهم �لعلوم �ملرتبطة بالقر�آن �لكرمي. وقد ت�سمنت 
درو�س هذ� �لكتاب �لأ�س�س �لتي يحتاج �إليها �لطالب يف مد�ر�س حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف علم �لتجويد وما 
يتعلق به مما له �سلة وثيقة بحفظ �لقر�آن �لكرمي وح�سن �أد�ئه، كاآد�ب �لتالوة و�ل�ستماع، وف�سل �حلفظ، 
وطريقة �إتقانه ومر�جعته، و�آد�ب حمل �مل�سحف �ل�سريف وقر�ءته، وف�سائل بع�س �سور �لقر�آن �لكرمي و�آياته، 
وغريها من �لآد�ب �لقر�آنية، �لتي يوؤمل �أن يكون لها �آثار حميدة يف حياة �لطالب �ملدر�سية و�لجتماعية ويف 
عباد�ته ومعامالته و�أخالقه. وقد حر�سنا على �أن يكون هذ� �لكتاب �سائًقا يف عر�سه، جاذًبا يف �أ�سلوبه، 
و�أن�سطة  م�سوقة،  متهيد�ت  من  ت�سمنه  مبا  منه،  �ل�ستفادة  وح�سن  معه،  �لتفاعل  على  للطالب  م�سجًعا 
مو�سحة، تعني على تنمية مهار�ت �لتفكري لدى �لطالب، وتبعث فيهم روح �مل�ساركة �لفاعلة يف �لدر�س، وعلى 
تطبيق ما تعلموه يف حياتهم �لو�قعية. و�إننا �إذ نقدم هذ� �لكتاب للطالب، نحمد �هلل تعاىل ون�سكره على ما 
�أهل �لقر�آن. �أن يكتب �لتوفيق لأبنائنا، و�أن يجعلهم من   منَّ به من �إمتام هذ� �لعمل، �سائلني �هلل �لكرمي 

ومن �هلل تعاىل وحده ن�ستمد �لعون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم �لر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.
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11 �أتذكر بع�س �آد�ب حمل �لم�سحف �ل�سريف وقر�ءته.

ي للقر�آن �لكريم وتعظيمه و�لعناية به.  22  �أعبر عن حبِّ

33  �أطبق �آد�ب �لعناية بالم�سحف �ل�سريف و�أتمثلها.

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:

الدر�س
اآداب حمل امل�صحف ال�رشيف وقراءتهالأول

َعِلم عمر بن الخطاب َعِلم عمر بن الخطاب �� ـ قبل أن يسلم ـ بأنَّ أخته فاطمة وزوجها قد أسلما، فذهب  ـ قبل أن يسلم ـ بأنَّ أخته فاطمة وزوجها قد أسلما، فذهب                     
إليهما مسرًعا، فلما دنا من منزلهما سمع قراءة القرآن، فقال ألخته: أعطيني الصحيفة إليهما مسرًعا، فلما دنا من منزلهما سمع قراءة القرآن، فقال ألخته: أعطيني الصحيفة 
)1(   فقم  فقم  التي في يدك، فقالت: ال؛ ألنَّك امرؤ كافر، وإنه التي في يدك، فقالت: ال؛ ألنَّك امرؤ كافر، وإنه  
َفَرقَّ قلبه، وقال: دلوني على محمد ملسو هيلع هللا ىلص فذهب  َفَرقَّ قلبه، وقال: دلوني على محمد ملسو هيلع هللا ىلص فذهب واغتسل، فلما اغتسل قرأ أول سورة طه،  واغتسل، فلما اغتسل قرأ أول سورة طه، 

إليه، وأعلن إسالمهإليه، وأعلن إسالمه)2( .  

استخرج بعض آداب حمل المصحف من القصة.

..................................................................................................... 

.....................................................................................................

)1(   سورة الواقعة: اآلية 79.
)2( سنن الدارقطني برقم )441(.
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اأهم اآداب حمل الم�شحف ال�شريفاأهم اآداب حمل الم�شحف ال�شريف

جيب عىل املسلم تعظيم املصحف الرشيف واحرتامه وتوقريه، وصيانته من كل ترصف يشعر 
 بامتهانه. 

 ومن أهم اآلداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع المصحف الشريف ما يأتي:
 1 الطهارة عند مس املصحف. 

 2 إمساك املصحف باليد اليمنى.

 3 وضع املصحف يف مكان طاهر يليق به.  

4 عدم وضع يشء فوقه.

11
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 5 عدم  العبث بصفحاته؛ بتمزيقها، أو الكتابة عليها، أو غريه.

اكتب آداًبا أخرى ينبغي أن يتأدب هبا املسلم مع املصحف الرشيف، واعرضها 
عىل معلمك.

...................................................................................... أ

......................................................................................... 
ب ......................................................................................

.........................................................................................

ن�شاطن�شاط
٢

ناقش مع زمالئك الطالب صوًرا أخرى من صور العبث يف املصحف:

................................................................................ أ

ب ................................................................................

ج ................................................................................

د املصحف، أو استدباره، أو اجللوس عليه، أو مد الرجلني باجتاهه.  6 عدم َتَوسُّ

7 عدم إدخال املصحف إىل األماكن غري النظيفة كاحلاممات.

ن�شاطن�شاط
١
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11

11 استخرج  من قصة إسالم عمر � في بداية الدرس مواقف تدل على اآلتي:

 أ- أثر القرآن الكريم على النفس. أ- أثر القرآن الكريم على النفس.
ب- العزيمة واإلصرار.ب- العزيمة واإلصرار.

ج- أهمية الطهارة عند مس المصحف.ج- أهمية الطهارة عند مس المصحف.

22 ضع عالمة )√( أمام التصرف الصحيح فيما يأتي:

أ من األدب مع المصحف الشريف:من األدب مع المصحف الشريف:

)      ( )      (- عدم مس المصحف إال على طهارة.                               1 1- عدم مس المصحف إال على طهارة.                             
 2 2- مس المصحف بدون طهارة.                             )      (- مس المصحف بدون طهارة.                             )      (

ب  األوراق الممزقة من المصحف الشريف ينبغي أن: األوراق الممزقة من المصحف الشريف ينبغي أن:

)      ( )      (- ُتحرق أو ُتدفن في مكان طاهر أو ُترفع في مكان مناسب.    1 1- ُتحرق أو ُتدفن في مكان طاهر أو ُترفع في مكان مناسب.  
)      ( )      (- توضع في أي مكان.        22- توضع في أي مكان.       

33 تكلم عن:

 • • أهمية احترام المصحف وعدم العبث به.  أهمية احترام المصحف وعدم العبث به. 
••  أهمية حفظ المصحف في مكان طاهر يليق به.أهمية حفظ المصحف في مكان طاهر يليق به.
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 ُيعّد مجمع �لملك فهـد لطباعة �لم�سحف �ل�سريـف في �لمدينة �لنبوية �أكبر �سرح لطباعة 
�لقر�آن �لكريم في �لعالم.

كما �أنَّه ي�سير بو�سوح  �إلى �لعناية �لفائقة �لتي توليها �لمملكة �لعربية �ل�سعودية �لقر�آن �لكريم، 
حيث تج�سدت باأروع �سورها و�أبهى حللها في ذلكم �ل�سرح �لح�ساري �ل�سامخ، �لذي من خالله 
تم �سّد حاجة �لأمة �لإ�سالمية في �لحفاظ على كتاب �هلل ون�سره على نحو لم ي�سبق �إليه في تاريخ 

�لم�سحف �ل�سريف، وقد طبع �لمجمع �أكثر من 250 مليون ن�سخة خالل ثمانية وع�سرين عاًما.
وبذلك تي�سر لكل م�سلم في �أي بقعة من �لأر�س �لح�سول على كتاب �هلل، بف�سل �هلل تعالى ثم 

بما وّفق �إليه خادم �لحرمين �ل�سريفين، جز�ه �هلل عن �لم�سلمين خير �لجز�ء.
ومما تجدر �لإ�سارة �إلى �أنَّ �لمجمع 
للمكفوفين  ــا  خــا�ــسً م�سحًفا  يــنــتــج 
على  �لطالع  ويمكنك  بر�يل.  بطريقة 
موقع �لمجمع على �لإنترنت من خالل 

�لر�بط:
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22

11 �أذكر معنى �ل�ستعاذة.

22  �أميز بين �سيغ �ل�ستعاذة. 

33  �أطبق �ل�ستعاذة عند �لبدء بقر�ءة �لقر�آن �لكريم.

٤٤  �أ�ست�سعر �أهمية �ل�ستعاذة.

الدر�س
اال�صتعاذةالثاين

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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معنى االسشتعاذةمعنى االسشتعاذة

�شيغ االسشتعاذة�شيغ االسشتعاذة

 االلتجاء إىل اهلل تعاىل وطلب احلامية باهلل من الشيطان.
فإذا قال القارئ: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، فكأنَّه قال: ألتجئ وأحتصن باهلل من الشيطان.

ِجيِم( يف االستعاذة:    اخرت املعنى الصحيح لكلمة )الرَّ

 ]     [   املرجوم باحلجارة.
]     [   املطرود من رمحة اهلل.

ن�شاطن�شاط
١

)1(   سورةالنحل: اآلية 98.

1

2
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22
حكم االسشتعاذةحكم االسشتعاذة

االستعاذة ُسنَّة عند البدء يف قراءة القرآن، لقوله تعاىل ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ﴾)1(.  وذلك بأن يستعيذ القارئ، ثم يرشع يف التالوة.

 ينقسم الطالب جمموعتني: 
 املجموعة األوىل: يقرأ كل واحد من أفرادها سورة العرص، مبتدًئا باالستعاذة، مطبًقا الصيغة األوىل. 
املجموعة الثانية: يقرأ كل واحد من أفرادها سورة العرص، مبتدًئا باالستعاذة، مطبًقا الصيغة الثانية.

ن�شاطن�شاط
٢

11 ما معنى االستعاذة؟

22 ما صيغ االستعاذة؟

33  ما حكم االستعاذة؟

ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل:  ُب َوَيْحَمرُّ َوْجُهُه َفَنَظَر �إَِلْيِه �لنَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَجَعَل �أََحُدُهَما َيْغ�سَ ��ْسَتَبّ َرُجاَلِن ِعْنَد �لنَّ
ِجيِم « )2(. ْيَطاِن �لرَّ ي لأَْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَها َلَذَهَب َذ� َعْنُه: �أَُعوُذ ِباهلِل ِمَن �ل�سَّ »�إِنِّ

)1(   سورةالنحل: اآلية 98.
)2(   أخرجه مسلم رقم )2610(.
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11 �أذكر معنى �لب�سملة.

22  �أَُبيِّن حكم �لب�سملة. 

33  �أميز بين �أحو�ل �لب�سملة.

الدر�س
الب�صملةالثالث

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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معنى الب�شملةمعنى الب�شملة

حكم الب�شملةحكم الب�شملة

محل الب�شملةمحل الب�شملة

اأحوال الب�شملةاأحوال الب�شملة

معنى  قول القارئ: )بسم اهلل الرمحن الرحيم(: أقرأ  مستعيًنا بـ )اسم اهلل الرمحن الرحيم()1(.

قراءة البسملة ُسنَّة عند قراءة القرآن الكريم، إال عند أول سورة التوبة.

يأيت يف بداية السورة بعد االستعاذة.

 للبسملة حالتان: 
 احلالة األوىل:  يف أوائل السور:

 ويف هذه احلالة يأيت القارئ بالبسملة، إال يف أول سورة "التوبة".
 احلالة الثانية: يف أواسط السور)2(:

يف هذه احلالة خيري القارئ بني اإلتيان بالبسملة وعدم اإلتيان هبا.

)1(   الباء في )بسم الله الرحمن الرحيم( لالستعانة، ولذا يقدر فعل مناسب للحال، فعند ابتداء األكل يقدر: آكل مستعيًنا باسم الله، 
وعند القراءة يقدر: أقرأ مستعيًنا باسم الله، وهكذا.

)2(   المراد بأواسط السور: ُكل ما بعد أول السورة.

33
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الب�شملة بين ال�شورتينالب�شملة بين ال�شورتين

للبسملة بين السورتين حالتان:

 الحالة األولى: جائزة، وهلا ثالثة أوجه: 
 الوجه األول: أن يقف القارئ عىل آخر السورة، ثم يقرأ البسملة ويقف، ثم يقرأ السورة اآلتية.

مثال ذلك:

 الوجه الثاين: أن يصل آخر السورة بالبسملة، ويصل البسملة بأول السورة اآلتية.
 مثال ذلك: 

 المجموعة األولى: يقرأ كل واحد من أفرادها سورة النبأ من أوهلا مطبًقا احلالة األوىل. 

المجموعة الثانية: يقرأ كل واحد من أفرادها سورة النبأ من وسطها مطبًقا احلالة الثانية.

 ينقسم الطالب إىل جمموعتني: 
 تطبيق

عملي
١
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 تطبيق
عملي

٢

 المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول عىل سوريت الكافرون والنرص. 

 المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاين عىل سوريت النرص واملسد.

المجموعة الثالثة: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثالث عىل سوريت املسد واإلخالص.

 ينقسم الطالب إىل ثالث جمموعات: 

 الوجه الثالث: أن يقف القارئ عىل آخر السورة، ويصل البسملة بأول السورة اآلتية.
مثال ذلك:

 الحالة الثانية: غري جائزة، وهلا وجه واحد، وهو: 
وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها؛ ألنَّ البسملة جعلت ألول السورة، وليس آلخرها.

يقرأ المعلم أمام الطالب سورتي الماعون والكوثر باألوجه األربعة السابقة، ويطلب من 
الطالب بيان الوجه الجائز وغير الجائز في قراءته.

ن�شاطن�شاط
١

33
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 تطبيق
عملي

٣

يكلف المعلم كل طالب بالرجوع إلى مصادر التعلم لبيان السبب في 
عدم البدء بالبسملة في سورة التوبة. ن�شاطن�شاط

االأوجه بين سشورتي االأنفال والتوبةاالأوجه بين سشورتي االأنفال والتوبة

للقارئ بين سورتي األنفال والتوبة ثالثة أوجه، وهي:

الوجه األول: الوقف؛ وذلك بأن يقف القارئ عىل آخر سورة األنفال، ثم يرشع يف سورة التوبة 
بدون بسملة. 

بمقدار  لطيفة  سكتة  األنفال  سورة  آخر  عىل  القارئ  يسكت  بأن  وذلك  السكت؛  الثاني:  الوجه 
حركتني بدون تنفس، ثم يرشع يف سورة التوبة بدون بسملة.

الوجه الثالث: الوصل؛ وذلك بأن يصل القارئ آخر سورة األنفال بأول سورة التوبة بدون بسملة.

 المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول بني سوريت األنفال والتوبة. 

 المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاين بني سوريت األنفال والتوبة.

المجموعة الثالثة: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثالث بني سوريت األنفال والتوبة.

 ينقسم الطالب إىل ثالث جمموعات: 

٢

االأوجه بين االأوجه بين 
سشورتي االأنفال سشورتي االأنفال 

والتوبةوالتوبة

الوقف
الوقف

11

ال�صكتال�صكت 22
الو�صلالو�صل

33
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11 ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )x( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)      ( )      ( معنى البسملة هو قول القارئ: )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(.   أ معنى البسملة هو قول القارئ: )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(.  

ب يأتي القارئ بالبسملة في أوائل السور إال أول سورة  يأتي القارئ بالبسملة في أوائل السور إال أول سورة " التوبة التوبة".               )      (.               )      (

ج حكم البسملة ُسنَّة عند قراءة القرآن الكريم.                 )      ( حكم البسملة ُسنَّة عند قراءة القرآن الكريم.                 )      (

د يلزم القارئ في أواسط السور اإلتيان بالبسملة.                 )      ( يلزم القارئ في أواسط السور اإلتيان بالبسملة.                 )      (

22 امأل الجدول اآلتي حسب المطلوب.

األوجه الثالثة لسورتي األنفال والتوبةاألوجه الثالثة اجلائزة للبسملة بني السورتني

قال �لإمام �ل�ساطبي - رحمه �هلل - في �لب�سملة )1(:

ــَر�َءًة ــ َب ــَد�أَْت  ــ َبـ �أَْو  ْلَها  َت�سِ ــَمــا  ــْه َوَم
ــوَرًة ــَك �ــسُ ــَد�ِئ ــِت َوَل ُبــدَّ ِمــْنــَهــا فــي �ْب
ــوَرٍة �ــسُ �أََو�ِخــــِر  ــْع  َم ْلَها  َت�سِ َوَمــْهــَمــا 

ُمَب�ْسِماَل َل�ْسَت  ْيِف  بال�سَّ ِلَتْنِزيِلَها 
َتاَل َمــْن  َر  ُخيِّ �لأْجـــَز�ِء  َوفــي  �ِسَو�َها 
ــَر ِفــيــَهــا َفــَتــْثــُقــاَل ْهـ ــنَّ �لـــدَّ ــَف ــِق ــاَل َت َفـ

33

)1(   متن الشاطبية.
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11 �أذكر �أوجه �ل�ستعاذة مع �لب�سملة.

22  �أميز بين �أوجه �ل�ستعاذة مع �لب�سملة. 

33  �أطبق �أوجه �ل�ستعاذة مع �لب�سملة.

الدر�س
اجتماع اال�صتعاذة مع الب�صملةالرابع

استمع خالد إلى أحد القّراء في إذاعة القرآن الكريم، وهو يقرأ سورة الفاتحة، فالحظ استمع خالد إلى أحد القّراء في إذاعة القرآن الكريم، وهو يقرأ سورة الفاتحة، فالحظ 
إلى  ذهب  فلما  بينها،  يفصل  أن  دون  السورة  أول  في  شرع  ثم  بسمل،  ثم  استعاذ،  إلى أنَّه  ذهب  فلما  بينها،  يفصل  أن  دون  السورة  أول  في  شرع  ثم  بسمل،  ثم  استعاذ،  أنَّه 
المدرسة سأل معلم التجويد عن ذلك، فبّين له المعلم أنَّ ما فعله هذا القارئ هو أحد األوجه المدرسة سأل معلم التجويد عن ذلك، فبّين له المعلم أنَّ ما فعله هذا القارئ هو أحد األوجه 
فطلب  أيًضا،  أخرى جائزة  أوجًها  هناك  وأنَّ  البسملة،  مع  االستعاذة  اجتماع  فطلب الجائزة عند  أيًضا،  أخرى جائزة  أوجًها  هناك  وأنَّ  البسملة،  مع  االستعاذة  اجتماع  الجائزة عند 
 خالد من المعلم أن يوضح له هذه األوجه، فقال المعلم هذا ما سنتعرض له في هذا الدرس: خالد من المعلم أن يوضح له هذه األوجه، فقال المعلم هذا ما سنتعرض له في هذا الدرس:

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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اأوجه االسشتعاذة مع الب�شملةاأوجه االسشتعاذة مع الب�شملة

تجتمع االستعاذة مع البسملة عند بدء القراءة، ويجوز للقارئ حينئذ أربعة أوجه)1(:

 الوجه األول: قطع االستعاذة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة.
مثال ذلك:  

 الوجه الثاني: قطع االستعاذة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة.
مثال ذلك:

 الوجه الثالث: وصل االستعاذة بالبسملة وقطعهام عن أول السورة.
مثال ذلك:

 الوجه الرابع: وصل االستعاذة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة.
مثال ذلك:

)1(   إذا كان القارئ مبتدًئا تالوَته بآية من وسط سورة فإما أن  يأتي بالبسملة، ويجوز له حينئذ األوجه األربعة المذكورة، وإما أن يترك 
البسملة، ويجوز له حينئذ وجهان فقط:أولهما: الوقف على االستعاذة وفصلها عن أول اآلية المبتدأ بها، وثانيهما: وصل االستعاذة 

باآلية المبتدأ بها.

44
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 تطبيق
عملي

ُيعبَّر عن كل وجه من األوجه السابقة بعبارات مختصرة، ضع أمام كل وجه 
رقم العبارة المناسبة:

ن�شاطن�شاط
١

العبارةماألوجهم

األول: قطع االستعاذة عن البسملة، وقطع 
1البسملة عن أول السورة.

وصل األول بالثاين وقطع 
الثالث.

 
الثاين: قطع االستعاذة عن البسملة، 

وصل اجلميع.2ووصل البسملة بأول السورة.

الثالث: وصل االستعاذة بالبسملة وقطعهام 
3عن أول السورة.

قطع األول ووصل الثاين 
بالثالث.

الرابع: وصل االستعاذة بالبسملة، ووصل 
قطع اجلميع.4البسملة بأول السورة.

 المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول عىل سوريت اهلمزة والفيل. 

 المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاين عىل سوريت الفيل وقريش.

 المجموعة الثالثة: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثالث عىل سوريت قريش واملاعون.

المجموعة الرابعة: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الرابع عىل سوريت املاعون والكوثر.

 ينقسم الطالب إىل أربع جمموعات: 
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11 إذا أراد القارئ أن يبتدئ القراءة، فكم وجًها يجوز له؟

22 امأل الجدول اآلتي حسب المثال:

33 ماذا يجب عليك فعله فيما يأتي:

 - إذا عرض لك ما َقَطَع قراءتك للقرآن الكريم، كُعطاس أو ُسعال، ثم ُعْدَت إليها.  - إذا عرض لك ما َقَطَع قراءتك للقرآن الكريم، كُعطاس أو ُسعال، ثم ُعْدَت إليها. 
-  لو قطعت قراءتك  للقرآن الكريم إعراًضا عن القراءة، أو لكالم ال تعلق له بالقراءة، ثم-  لو قطعت قراءتك  للقرآن الكريم إعراًضا عن القراءة، أو لكالم ال تعلق له بالقراءة، ثم

     ُعْدَت إليها.     ُعْدَت إليها.

املثالالوجه

44

روى �لبخاري - رحمه �هلل تعالى - في �سحيحه: عن عمر بن �أبي �سلمة  قال: كنُت غالًما في 
حجـر ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص وكانت يدي تطي�س في �ل�سحفة، فقال لي ر�سـول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: » يا غالم! �َسمِّ �هلَل، 

وكل بيمينك، وكل مما يليك«، فما ز�لت تلك ُطْعمتي بعد )1(.

)1(   أخرجه البخاري، رقم )5376(.
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11 �أقارن بين �لر�سم �لعثماني و�لر�سم �لإمالئي.

22  �أميز بين �لر�سم �لعثماني و�لر�سم �لإمالئي في �لكتابة. 

م ل�ساني و�أ�سحح �أخطائي فيما يخ�س �لر�سم. 33  �أقوِّ

الدر�س
كيفية قراءة بع�ض الكلمات القراآنية املكتوبة بالر�صم العثمايناخلام�س

ماذا تالحظ؟ماذا تالحظ؟

.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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الكلمات المكتوبة بالرسشم العثمانيالكلمات المكتوبة بالرسشم العثماني  ومايقابلها بالرسشم االإمالئيومايقابلها بالرسشم االإمالئي

ختتلف كتابة بعض الكلامت يف القرآن الكريم عن كتابتها يف غريه؛ وذلك أنَّ القرآن الكريم كتب 
بالرسم العثامين الذي خيتلف يف قواعده عن الرسم اإلمالئي، مع احتادمها يف النطق؛ ولذلك فإنَّ 
 قراءة هذه الكلامت القرآنية تؤخذ بالتلقي واملشافهة عن الشيخ أو املعلم؛ ألنَّ القراءة سنة متبعة.
والرسم  العثماني  بالرسم  مكتوبة  الكريم،  القرآن  في  المتكررة  الكلمات  بعض  يأتي  وفيما 

اإلمالئي؛ لمعرفة كيفية النطق الصحيح بها:

55

رقم
الكلمة 
بالرسم 
العثماني

اآلية واسم السورة التي 
وردت فيها اآلية

كيفية النطق بها
الكلمة 
بالرسم 
اإلمالئي

 سورة الفاحتة. اآلية رقم )2(1
تنطق بألف بعد العني، وقد ُوِضع في املصحف 

عالمة ألف صغيرة بني العني والالم إشارة إلى األلف 
احملذوفة رسًما الثابتة لفًظا.

العاملني

2
تبدل الواو ألًفا؛ ولذلك ُوِضَع في املصحف ألف 

صغيرة فوق الواو للداللة على النطق بها بداًل عن 
الواو.

الصالة

3
تبدل الواو ألًفا؛ ولذلك ُوِضَع في املصحف ألف 

صغيرة فوق الواو للداللة على النطق بها بداًل عن 
الواو.

الزكاة

4
تنطق األلف التي بعد التاء؛ ولذلك ُوِضَع في 

املصحف ألف صغيرة بني التاء والباء للداللة على 
األلف احملذوفة رسًما.

الِكتاب

5

تنطيق الياء الثانية املتطرفة التي بعد الياء الواقعة 
بعد احلاء من كلمة يحيي؛ ولذلك ُوِضَع في 

املصحف ياء صغيرة بعد الياء األولى للداللة على 
الياء احملذوفة رسًما.

ُيحيي

6
تبدل الياء ألًفا؛ ولذلك ُوِضَع في املصحف ألف 

صغيرة فوق الياء للداللة على النطق بها بداًل عن 
الياء.

مأواهم

ژ ژ
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رقم
الكلمة 
بالرسم 
العثماني

اآلية واسم السورة التي 
وردت فيها اآلية

كيفية النطق بها
الكلمة 
بالرسم 
اإلمالئي

7
تنطق األلف التي بعد احلاء؛ ولذلك  ُوِضَع  في 

املصحف ألف صغيرة بني احلاء والقاف للداللة على 
األلف احملذوفة رسًما.

إسحاق

8
رسمت الهمزة على صورة الواو، ولكنها تنطق 
بهمزة مضمومة وصاًل وبهمزة ساكنة وقًفا، وال 

تنطق الواو املدية.
العلماء

9
تنطق بهمزة واحدة بني الالم والذال، ولهذا  ُوِضَع 

الصفر املستدير فوق إحدى األلفني للداللة على 
زيادتها رسًما، فال ينطق بها.

ألذبحنه

ياسنيتقرأ هكذا: ياسني10

يقوم الطالب بكتابة اآلية التي وردت فيها الكلمة في الجدول السابق، 
مع بيان اسم السورة ورقم اآلية.

الدرس  في  ذكر  ما  غير  أخرى  كلمات  باستخراج خمس  يقوم كل طالب 
على الكلمات المتكررة مكتوبة بالرسم العثماني والرسم اإلمالئي وكيفية 

النطق الصحيح بها:

ن�شاطن�شاط

ن�شاطن�شاط

١

٢

رقم
الكلمة 
بالرسم 
العثماني

اآلية واسم السورة التي 
وردت فيها اآلية

كيفية النطق بها
الكلمة 
بالرسم 
اإلمالئي
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11 ميِّز بين الرسم العثماني والرسم اإلمالئي أثناء النطق كما في الجدول اآلتي:

الكلمة بالرسم 
العثماني

الكلمة بالرسم 
اإلمالئي

كيفية النطق بها

55
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11 �أ�ست�سعر �أهمية �لتلقي و�لم�سافهة عند �أخذ �لقر�آن �لكريم.

22 �أتعرف على بع�س �لأخطاء �ل�سائعة في تالوة �لقر�آن �لكريم. 

33 �أنطق �لكلمات �لقر�آنية نطًقا �سحيًحا.

الدر�س
 بع�ض االأخطاء ال�صائعة يف تالوة القراآن الكرميال�ساد�س

القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة عن القراء المتقنين، وإذا أخذ المتعلم عن المصحف 
مباشرة، فقد يقع في الخطأ في نطق بعض الكلمات القرآنية، وال سيما في بعض الكلمات 

التي قد تخفى على القارئ، وسوف نستعرض في هذا الدرس بعض هذه الكلمات:

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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 تطبيق
عملي

الكلمات القراآنية التي يخطئ بع�س الناسس في نطقهاالكلمات القراآنية التي يخطئ بع�س الناسس في نطقها

النطق الصحيحاخلطأ املتوقعاآليةالكلمةم

قراءة األلف املرسومة فوق الياءقراءة الكلمة بدون حرف األلف1

قراءتها بالمني مع التشديدقراءة الكلمة بالم واحدة فقط2

3
قراءة الكلمة بضم الياء وفتح 
الفاء وتشديد اجليم مع كسرها

قراءتها بفتح الياء وتسكني 
الفاء وضم اجليم

قراءتها بكسر الراءقراءة الكلمة بفتح الراء4

5
قراءة الكلمة بضم التاء وفتح 

العني وكسر اجليم مع شدها
قراءتها بفتح التاء وتسكني 

العني وفتح اجليم

قراءتها : ُقْرَءاَنُهقراءة الكلمة : ِقَراَءَتُه6

قراءتها بضم الياءقراءة الكلمة بفتح الياء7

قراءتها بإظهار النونقراءة الكلمة بإخفاء النون8

قراءتها بدون حرف النونقراءة الكلمة بإضافة حرف النون9

قراءتها بيائنيقراءة الكلمة بياء واحدة10

يتدرب الطالب على النطق الصحيح للكلمات المذكورة في الجدول 
السابق.

ابحث في السور التي درستها عن كلمات قرآنية قد يخطئ بعض الناس 
في نطقها، واعرضها على معلمك. ن�شاطن�شاط

١
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11 ما الطريقة التي نتعلم بها القرآن الكريم؟

22 امأل الجدول اآلتي حسب المطلوب:

الكلمةاآليةاسم السورة
اخلطأ املتوقع في نطق 

الكلمة
النطق الصحيح 

للكلمة

قراءة الكلمة بكسر الهمزة40ق

قراءة الكلمة بفتح الراء45الشورى

قراءة الكلمة بكسر الذال في  كلمة 29فصلت
)              (

قراءة الكلمة بفتح الهمزة  في  45غافر
كلمة )             (

قال �لإمام �بن �لجزري ـ رحمه �هلل ــ في معنى قوله تعالى:  
"قال علماوؤنا: �أي تلَبّث في قر�ءته، و�ف�سل �لحرف من �لحرف �لذي بعده ول ت�ستعجل 

 فتدخل بع�س �لحروف في بع�س")1(.
 وقال �لإمام �أبو مز�حم �لخاقاني رحمه �هلل )2(:

فاأول علم �لذكر �إتقان حفظه    ومعرفة باللحن فيه �إذ� يجري

)1( التمهيد في علم التجويد، شمس الدين ابن الجزري ص49.
)2( قصيدة الخاقاني المعروفة بالرائية ص5.
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11 �أ�سمي �ل�سور �لتي خ�سها �هلل تعالى بمزيد ف�سل.

22 �أميز بين ف�سائل �ل�سور.

33 �أ�ستدل على ف�سائل �ل�سور.

الدر�س
ف�صائل بع�ض �صور القراآن العظيمال�سابع

الله -تعالى-،  أنزلها  التي  الكتب  أفضل  الكريم هو  القرآن 
وقد خصَّ الله -تعالى- بعض سور القرآن الكريم بمزيد فضٍل 
تنويًها بمكانتها وشرفها، ومنها سوُر الفاتحة والُملك والكافرون 
واإلخالص والمعوذتين وغيرها، ومما ورد في فضلها ما يأتي:

ف�شل سشورة الفاتحة ف�شل سشورة الفاتحة 

ا أعظم سورة يف القرآن الكريم. من فضائل سورة الفاتحة: أنَّ

امُلعىلَّ أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أال أعلمك أعظم سورة  والدليل على ذلك: حديث أيب سعيد بن   
إنَّك قلت:  يا رسول اهلل  أردنا أن نخرج قلت:  فلام  بيدي،  القرآن قبل أن خترج من املسجد، فأخذ  يف 
والقرآن  املثاين  السبع  هي  قال:    القرآن.  من  سورة  أعظم  ألعلمنَّك 

العظيم الذي أوتيته«)1(.
)1(   أخرجه البخاري،  رقم )4703(.

77

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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 تطبيق
عملي

ف�شل سشورة الُملك ف�شل سشورة الُملك 

ا تشفع ملن داوم عىل قراءهتا. من فضائل سورة الُملك: أنَّ

والدليل على ذلك: حديث أيب هريرة �� عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنَّ سورة من القرآن ثالثون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده امللك« )1(.

يقوم الطالب بذكر اآلية التي أشار إليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص في آخر الحديث السابق، 
مع ذكر السورة التي وردت فيها.

يجري المعلم مسابقة بين الطالب في حفظ سورة الملك حفًظا متقًنا.

ن�شاطن�شاط
١

)1( أخرجه الترمذي، رقم )2891(، وقال: حديث حسن.
)2( سورة الكافرون: اآلية 1.

)3( أخرجه أبو داود، رقم )5055(،  والترمذي،  رقم )3403(.
)4( أخرجه الترمذي، رقم )2894(، وقال: هذا حديث غريب.

ف�شل سشورة الكافرون ف�شل سشورة الكافرون 

من فضائل سورة الكافرون: أنَّها تعدل ربع القرآن، وأنَّها براءة من الشرك.

والدليــل علــى ذلك: حديــث فروة بن نوفــل عن أبيــه   أنَّ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قال لنوفــل: »اقرأ 
 )2(، ثم َنم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك« )3(.

 وقوله ملسو هيلع هللا ىلص في سورة الكافرون: إنَّها »تعدل ربع القرآن« )4(. 
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ف�شل سشورة االإخال�س ف�شل سشورة االإخال�س 

ف�شل سشورتي الفلق والناسس ف�شل سشورتي الفلق والناسس 

من فضائل سورة اإلخالص: أنَّها تعدل ثلث القرآن الكريم. 

والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد الُخدري�� أنَّ رجاًل سمع رجاًل يقرأ:  )1( 
يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك له، وكأنَّ الرجل تقالَّها، فقال رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن«)2(.

)1( سورة االخالص: اآلية 1.
)2( أخرجه البخاري، رقم )5013(.

)3(  أخرجه مسلم، رقم )1891(.

 ف�ضائل
 بع�ض
ال�ضور

اأعظم �ضورة يف القراآن

ت�ضفع للرجل حتى ُيغفر له

براءة من ال�رشك وتعدل ربع القراآن

تعدل ثلث القراآن

مل ُيَر مثلهن

�ضورة الفاحتة

�ضورة الكافرون

�ضورتا الفلق والنا�ض

�ضورة امللك

�ضورة الإخال�ض
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ٍ

؟ )3(لم ُيَر مثُلهن َقطُّ
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11 اذكر بعض السور التي خصها الله -تعالى- بفضٍل عظيم.

22 أورد دلياًل من السنة يبين عظم سورة الفاتحة.

33 امأل الجدول اآلتي حسب المطلوب:

من فضائلهاالسورة

سورة امللك

سورة الكافرون

سورتا الفلق والناس

)1(   أخرجه البخاري، رقم )5017(.
)2(  أخرجه أبو داود، رقم )5080(، والترمذي، رقم )3575(.

عن عائ�سة  )�أنَّ �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان �إذ� �أوى �إلى فر��سه كل ليلة، جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقر�أ 
فيهما: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ و ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ و ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾، ثم 
يم�سح بهما ما ��ستطاع من ج�سده، يبد�أ بهما على ر�أ�سه ووجهه، وما �أقبل من ج�سده، يفعل 

ذلك ثالث مر�ت( )1( .
عن عبد�هلل بن ُخبيب  قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: )قل ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ »و�لمعوذتين 

حين تم�سي وحين ت�سبح ثالث مر�ت تكفيك من كل �سيء« )2( .
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11 �أ�سمي �لآيات �لتي خ�سها �هلل تعالى بف�سٍل عظيم.

22 �أميز بين ف�سائل �لآيات.

33 �أ�ستدل على ف�سائل �لآيات.

الدر�س
ف�صائل بع�ض اآيات القراآن الكـريـمالثامن

النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحفظها، فأتاه  التي وكله  � يحرس زكاة رمضان  بينما كان أبو هريرة 
آت في صورة رجل، فجعل يحثو من الطعام، فأمسك به أبو هريرة �، وأراد أن 
بها،  الله  ينفعك  له: دعني، وسأعلمك كلمات  فقال  الله ملسو هيلع هللا ىلص،  إلى رسول  أمره  يرفع 
فقال له أبو هريرة: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي، حتى تختم 
ى  فخلَّ تصبح،  حتى  شيطان  يقربنك  وال  حافظ،  الله  من  عليك  يزال  لن  فإنك  اآلية، 
أبو هريرة سبيله، وأخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فقال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:»أما إنه قد َصَدَقَك وهو 
، َتَعَلُم َمْن تخاطب منذ ثالِث لياٍل يا أبا هريرة«. قال: ال، قال: »ذاك شيطان« )1(.   َكُذوُبُ

بعد قراءتك لهذه القصة، ما أبرز ما تستفيده منها؟
.......................................................................................

88

)1(   أخرجه البخاري، رقم ) 187(.

اأتوقع يف نهاية هذا الدرسس اأن:
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ف�شل اآية الكرسشي ف�شل اآية الكرسشي 

ف�شل خواتيم سشورة البقرة ف�شل خواتيم سشورة البقرة 

من فضائل آية الكرسي: أنَّها أعظُم آيٍة في كتاب الله -تعالى-. 

والدليل على ذلك: حديث ُأَبيِّ بن كعب � قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا المنذر أتدري أيَّ آيٍة 
من كتاب الله معك أعظم؟« قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: »يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟« قال: قلت:  )1(، قال: فضرب في صدري، 

وقال: »والله لَِيْهنِك العلم)2( أبا المنذر« )3(.

من فضائل خواتيم سورة البقرة: أنَّها تكفي قارئها شر شياطين الجن واإلنس.

والدليل على ذلك: حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو  � أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قرأ اآليتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه«)4(.

ابحث عن آية الكرسي في القرآن الكريم، واذكر اسم السورة التي وردت 
 فيها، ورقم الجزء، واآلية. 

 اسم السورة: ..........................................................
رقم الجزء: ........................................................... 

رقم اآلية: ...........................................................

ن�شاطن�شاط
١

)1( سورة البقرة: اآلية 255.
)2(  )ليهنك العلم(: أي ليكن العلم هنيًئا لك.

)3(  أخرجه مسلم، رقم )810(.
)4(  أخرجه البخاري، رقم )807(.
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 تطبيق
عملي

يجري المعلم مسابقة بين الطالب في حفظ آية الكرسي، وخواتيم 
سورة البقرة.

11 ما اآليات الكريمات التي خصها الله تعالى بفضٍل عظيم؟

ّنة يبين عظم آية الكرسي. 22 أورد دلياًل من السُّ

33 امأل الجدول اآلتي حسب المطلوب:

الورد اليومي اخملصص لهافضلهااآليات

آية الكرسي
آخر آيتني من سورة البقرة

 ت�سرع قر�ءة �آية �لكر�سي في مو��سع منها: 
 1ـ بعد �ل�سلو�ت �لمكتوبة. 

 2ـ عند �لنوم. 
 3ـ في �ل�سباح و�لم�ساء. 

عن عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�س   قال: قال ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص )يقال ل�ساحب �لقر�آن �قر�أ و�رق ورتل 
كما كنت ترتل في �لدنيا، فاإن منزلتك عند �آخر �آية تقر�أ بها()1(.

)1( أخرجه أبو داود رقم )1464(، والترمذي رقم )2914(، وأحمد رقم )6799( واللفظ له.
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