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املقــدمــة

�آله  وعلى  �لمجتبى،  محمد  نبينا  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  ��سطفى،  �لذين  عباده  على  و�سالم  هلل،  �لحمد 
و�أ�سحابه �أئمة �لحق و�لهدى. �أما بعد :

�لهد�ية ت�ستمد  ومنه  �لعالمين،  رب  كللالم  وهللو  حياتهم  وينبوع  �لم�سلمين  منهاج  �لكريم  �لللقللر�آن   فللاإن 
تعنى  �لتي  �لمهمة  �لعلوم  من  �لتجويد  وعلم  �لكريمة.  و�لعي�سة  �لطيبة  و�لحياة  �لم�ستقيم  �ل�سر�ط  �إلللى 
�آياته، وحفظ  �لتالوة،  حق  تالوته  على  يعين  بما  �آد�بلله،  ومر�عاة  �أد�ئلله،  كيفية  حيث  من  �لكريم   بالقر�آن 
�لذي  �لكريم  بالقر�آن  �لعناية  وجوه  من  معتبًر�  وجًها  يمثل  �لتجويد  علم  تدري�س  �أن  ريب  وال  معانيه.  وفهم 
في  �أ�سا�ًسا  مطلًبا  للنا�سئة  بتدري�سه  �لعناية  كانت  لللذ�  و�سرعتها؛  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  د�ستور  هو 
�لقر�آن  تحفيظ  مد�ر�س  في  �لتجويد  تدري�س  على  �لللوز�رة  حر�ست  هنا  ومن  و�لتعليمي.  �لتربوي  �لجانبين 
يتاأ�س�س  لكي  �البتد�ئي  �لر�بع  �ل�سف  من  �بتد�ًء  �لدر��سية؛  حياتهم  من  مبكر  وقت  منذ  للطالب  �لكريم 
�لكتاب  هذ�  درو�س  ت�سمنت  وقد  �لكريم.  بالقر�آن  �لمرتبطة  �لعلوم  �أهم  من  علم  في  وعمليًّا  علميًّا  �لطالب 
له  مما  به  يتعلق  وما  �لتجويد  علم  في  �لكريم  �لقر�آن  تحفيظ  مد�ر�س  في  �لطالب  �إليها  يحتاج  �لتي  �الأ�س�س 
�إتقانه  وطريقة  �لحفظ  وف�سل  و�ال�ستماع،  �لتالوة  كللاآد�ب  �أد�ئلله،  وح�سن  �لكريم  �لقر�آن  بحفظ  وثيقة  �سلة 
�لتي  �لقر�آنية،  �الآد�ب  من  وغيرها  و�آياته،  �لكريم  �لقر�آن  �سور  بع�س  وف�سائل  �لم�سحف،  و�آد�ب  ومر�جعته 
و�أخالقه. ومعامالته  عباد�ته  وفي  و�الجتماعية  �لمدر�سية  �لطالب  حياة  في  حميدة  �آثار  لها  يكون  �أن   يوؤمل 
على  للطالب  م�سجًعا  �أ�سلوبه،  فللي  جللاذًبللا  عر�سه،  فللي  �سائًقا  �لكتاب  هللذ�  يكون  �أن  على  حر�سنا  وقللد 
تنمية على  تعين  مو�سحة،  و�أن�سطة  م�سوقة،  تمهيد�ت  من  ت�سمنه  بما  منه،  �ال�ستفادة  وح�سن  معه،   �لتفاعل 
 مهار�ت �لتفكير لدى �لطالب، وتبعث فيهم روح �لم�ساركة �لفاعلة فللي �لللدر�س، وعلللى تطبيلق ما تعلموه في
ما  على  ون�سكره  تعالى  �هلل  نحمد  �لجديدة  حلته  في  للطالب  �لكتاب  هذ�  نقدم  �إذ  و�إننا  �لو�قعية.  حياتهم 
�لقر�آن. �أهل  من  يجعلهم  و�أن  الأبنائنا  �لتوفيق  يكتب  �أن  �لكريم  �هلل  �سائلين  �لعمل،  هذ�  �إتمام  من  به   مّن 

ومن �هلل تعالى وحده ن�ستمد �لعون، ومنه �سبحانه ن�ستلهم �لر�ساد، وهو ح�سبنا ونعم �لوكيل.
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تعري القرا الكريم

هو كالم الّله تعالى المنّزل على نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص المتعّبد بتالوته)2(.

1 �أذكر تعريف �لقر�آن �لكريم.
ن �أو∫ و�آخر ما نõ∫ من �لقر�آن �لكريم.  u2 �أبي

3 �أبيuن �ل¨اية من �إنõ�∫ �لقر�آن �لكريم.
4 �أذكر عدد �سور �لقر�آن �لكريم و�آياته.

5 �أذكر ف�سل تعلم �لقر�آن �لكريم.

¢SQódG

∫hC’GËôµdG ¿BGô≤dÉH ∞jô©àdG

س اهذا الدر عد نهاي قتا

)1(  سورة الحجر، اآلية 9.
)2( معنى التعبد بتالوته: قراءته في الصالة وغيرها على وجه العبادة.
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•É°ûf



ه تعالى عليه. نُ اسمَ الكتاب بلون اسم النبي الذي أنزله اللّ ألوِّ





للقرآن الكريم نزوالن: 
النزول األول: نزوله مجلة واحدة من اللوح املحفوظ إىل بيت العزة يف السامء الدنيا(١).

ا عىل الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جربيل  حسب الوقائع واألحداث،  النزول الثاين: نزوله مفرقً
وذلك عىل مد ثالث وعرشين سنة.








كان ابتداء نزول القرآن الكريم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلة القدر من شهر رمضان املبارك وهو يف غار 
حراء بمكة املكرمة.                 

•É°ûf



¿BGô≤dGπ«‚E’G IGQƒàdGQƒHõdG



ه فيه مقادير الخلق قبل أن يخلقهم وهو مشتمل على ما هو كائن إلى يوم القيامة. (١)  اللوح المحفوظ: هو كتاب كتب اللّ
أما بيت العزة: فهو بيت يتعبد فيه أهل السماء الدنيا.
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 ان روا الكريم القرا  ان وا

الرس  انا القرا الكريم

الر  اال الرا الرتفّهم آياته وتدبرها، والعمل بام فيها.
والدليل عىل ذلك: قوله تعاىل:

هناك أمور تساعد على تدبر القرآن الكريم، أذكر بعضها:

.........................................................................................  1

......................................................................................... 2

......................................................................................... 3

ن�شاط

3

)1(  سورة العلق، اآليات 1ـ 5. 
)2( سورة البقرة، اآلية 281. 

)3( سورة ص، اآلية 29.

رال راال  ل  اأول
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عد ر القرا الكريم واياته

 تعلم القرا الكريم

د �صر الرا الر (11٤) مئة وأربع عرشة سورة.
ود ا (٦2٣٦) ستة آالف ومائتان وست وثالثون آية.

َم اْلُقْرآَن  َنها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »إِنَّ َأْفَضَلُكْم َمْن َتَعلَّ م القرآن الكريم له مزية وفضيلة عظيمة، َبيَّ تعلُّ
َمُه«)1(.  َوَعلَّ

اأ رأب رال راال عل تو
 1 فهم معانيه. 

 2 العمل بأحكامه.

 3 التحيل بأخالقه واألخذ بآدابه.

 4 حفظ آياته.

 5 جتويد ألفاظه وحسن أدائه. 

أذكر أموًرا أخر يتحقق بها تعلم القرآن الكريم غير ما ذكر.

......................................................................................... 1

......................................................................................... 2

ن�شاط

4

)1(  أخرجه البخاري، رقم )5028(.


.ستة آالف ومائتان وست وثالثون آية .ستة آالف ومائتان وست وثالثون آية 
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1  ما تعريف القرآن الكريم؟

2  ضع عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (✘) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

(     ) أ أول سورة في القرآن الكريم آل عمران وآخر سورة في القرآن الكريم القارعة.        

ب  ابتدأ نزول القرآن الكريم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في غار حراء.                                                   (     )

ج عدد سور القرآن الكريم (٢١٤) سورة.                                                                       (     )

(     )                                      . نزل القرآن الكريم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جبريل د أُ

ا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا.                              (     ) هـ  نزل القرآن مفرقً

: ˆG ¬ªMQ …ó©°S øH øªMôdG óÑY ï«°ûdG ∫Éb
 πF’ódGh πFÉ°ùªdG øe ,A»°T πµd iôcP ¬«a …òdG ¿BGô≤dG : …CG 

.ôcòàdG OGQCG øe ôcòàj ¬«ah ,áë°VGƒdG
.¬dGõfEG ó©Hh ,¬dGõfEG ∫ÉM »a : …CG  

.º«LQ ¿É£«°T πc ¥Gôà°SG øe ¬d ¿ƒ¶aÉM ¬dGõfEG ∫ÉM »Øa
 øe ¬XÉØdCG ˆG ßØMh ,¬àeCG Üƒ∏b »a ¬YOƒà°SGh ,  ¬dƒ°SQ Ö∏b »a ˆG ¬YOhCG ¬dGõfEG ó©Hh 

.πjóÑàdG øe ¬«fÉ©eh ,¢ü≤ædGh IOÉjõdGh É¡«a ô««¨àdG
.ø«ÑªdG ≥ëdG ø«Ñj øe ¬d ˆG ¢†s«b ’EG ,¬«fÉ©e øe ≈æ©e ± uô në oe ± uô nëoj Óa

(1).ø«æeDƒªdG √OÉÑY ≈∏Y ¬ª©fh ˆG äÉjBG º¶YCG øe Gògh 

(١)  تيسير الكريم الرحمن، ص ٤٢٩ .
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1 �أذكر معنى �لتجويد.  

د عالقة �لتجويد بالقر�آن �لكريم. u2  �أحد

ن �أهمية تطبيق �لتجويد �أثناء �لتالوة. u3  �أبي

¢SQódG

ÊÉãdGójƒéàdG

س1  ماذا تالحظ في تصميم الجدول؟

س2   ما عالقة القرآن الكريم بالتجويد؟

س3   ما العالقة بين هذا الدرس والدرس السابق؟



س اهذا الدر عد نهاي قتا

اللة العربةالبة البدةالف والصلالتدالرا الراالأد

اال
البة 

االتة 
والطة

رال راالصوال دةاة العربداللالت

الصالرصوال دة اتة االبال
اللة العربةالتدوالطة

االأربعرال رادالالترال راالالعلصالر

ا  صلوال الفرال راالصة الرة الفبال
العلواة
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عى التيد

اهي التيد و تعله

مما يدل عىل أمهية التجويد وفضل تعلمه ما يأيت:
مِ كتاب اهلل عزَّ وجل ، وكفى بذلك فضاًل ورشًفا . قٌ بتعلُّ  1 أنه ُمَتَعلِّ

َفرة الكرام الربرة«)1(،   2 أن فيه امتثااًل لتوجيه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، كام يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »املاهر بالقرآن مع السَّ

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »زيِّنوا القرآن بأصواتكم«)2(.
 3 أن فيه حتصياًل لألجر واملثوبة من اهلل عز وجل يف بذل اجلهد يف حتسني التالوة. 

أختبر فهمي: أضع عالمة )✓( أمام كّل صورة من صور التجويد.

من صور تجويد القرآن:
1 مد الحروف التي تستحق المد.

2 تفسير الكلمات القرآنية.

3 إخراج الحروف من مخارجها.

4 مراعاة أحكام التالوة.

ن�شاط

1

)1(   أخرجه مسلم، رقم )798(.
)2(  أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، رقم )218(، وأخرجه أحمد في مسنده، رقم )18517(.

التد لة حتسني النطق بالكلامت.
اص إعطاء كلامت القرآن وحروفه حقها دون زيادة أو نقصان.

)          (
)          (
)          (
)          (
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ادة التيد

يستفاد من تعلم التجويد وتطبيقه أمور، منها:  
 1 متكني القارئ من املهارة يف التالوة.

 2 صون اللسان عن اخلطأ يف كتاب اهلل تعاىل.

 3 حسن األداء عند تالوة القرآن الكريم.

 4 إعانة القارئ عىل اخلشوع والتدبر وحضور القلب.

 �أهªية
 �لتéويد
 وف�ضل
تعلªه

قه بتعلم كتاÜ �هلل عز و جل.1 tتعل

�أن فيه �متãاًل لتوجيه  �لرSضو∫ ملسو هيلع هللا ىلص.2

�أن فيه –�ضياًل لالأجر  و�ملãوبة مø �هلل عز وجل.3
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قا∫ �الإمام �أبو مõ�حم �لîاقاني )1(:

ا رحمه �هلل )2(: وقا∫ �أي�سً

وقا∫ �بن �لجõري في تجويد �لقر�آن )3(: 

ف التجويد اصطالًحا. 1  عرِّ

2  اذكر دليلين على أهمية التجويد وفضل تعلمه.

3  لتعلم التجويد وتطبيقه فوائد، اذكر فائدتين منها.

4  ابحث عن معنى قوله تعالى :  في تفسير سورة المزمل.

)1(   قصيدة اإلمام أبي مزاحم الخاقاني في حسن األداء، المعروفة بالرائية ص 5.
)2(  المرجع السابق.

)3(  المقدمة الجزرية، شمس الدين ابن الجزري ص 6.

ه nء� nدnأ�  rن pس� rحnأ�  pر�آن oلق�  nÇ pار nق ا  nيnأ�

pه pن rز nو uد nح rن nع oه rج pر rîoال ت n± rر nلح�  pن pز

pه������ pك rر nت  nن����� rي nب nو  oه����� nن rي nب  nس������ rي nل nو

pر rجnالأ� nن pم nيل põ nلج� oهلل� n∂nل rف pاع nس�oي

uر pلب� pل nس� rفnأ� rن pم pر rك uلذ� p±و oر oح oن rز nو nف

pه uك�������� nف pب  Çر������� rم�  oة��������� nا�س�������� nي pر �إpاّل 
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.ºjôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ á«ªgCG ôcPCG  1

.ºjôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ πFÉ°†a O uóYCG  2

.ºjôµdG  ¿BGô≤dG IhÓJ π°†a ≈∏Y ádOC’G OQhCG  3

¢SQódG

ådÉãdGÉ¡à«ªgCGh ËôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ π°†a

ير يقرأ آياتٍ من القرآن الكريم،  ضَ يْد بن حُ في ليلة من الليالي كان الصحابي الجليل أُسَ
الفرس،  فسكنت  القراءة  عن  فتوقف  وتضطرب،  تتحرك  الفرس  فجعلت  فرسه،  وبجواره 
 ،أخر مرة  قرأ  ثم  الفرس،  فسكنت  القراءة  عن  فتوقف  الفرس،  فتحركت   ،أخر مرة  قرأ  ثم 
يْد:  أُسَ ابنه يحيى وكان قريبًا منها، قال  الفرس  يْد  أن تطأ  أُسَ الفرس، حتى خشي  فتحركت 
فلما  أراها،  ما  حتى  الجو  في  عرجت  ج  رُ السُّ أمثال  فيها  رأسي  فوق  ة  لَّ الظُّ مثل  فإذا  إليها  فقمت 
«تلك   : ملسو هيلع هللا ىلص  ه  اللّ رسول  فقال  بذلك،  فأخبره  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  إلى  يْد   أُسَ ذهب  الصبح  جاء 
منهم»(١).   تستتر  ما  الناس  يراها  ألصبحت  قرأت  ولو  لك،  تستمع  كانت  المالئكة 

على أي شيء تدل هذه القصة؟
......................................................................................

(١)  أخرجه مسلم،  رقم (٧٩٦).
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اهي توة القرا الكريم

القرآن الكريم منهج حياة املسلم، ألنه يبني له السبيل األمثل يف مجيع أموره، قال اهلل تعاىل: 
.)1(

وتأيت أمهية تالوة القرآن الكريم للمسلم؛ ألهنا حتقق له: 
 1   زيادة اإليامن باهلل تعاىل.

 2  التحيل باألخالق احلسنة والبعد عن األخالق السيئة.

 3  االطالع عىل قصص القرآن الكريم؛ ألخذ العربة والعظة منها.

 4   الفوز باألجر واملثوبة من اهلل عز وجل عىل تالوة القرآن الكريم.

 5   معرفة أحكام الرشع يف العبادات واملعامالت.

 6   طرد الشيطان والبعد عن وساوسه.

عنها أخرب  التي  اخلريية  عىل  ليحصل  بانتظام،  الكريم  القرآن  قراءة  املسلم  عىل  يتأكد  وهلذا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »...........................................................................«.

)1(  سورة  اإلسراء، اآلية 9. 

Rيادة �لÁEان 1
�لتëل« بالأخال¥ �حل�ضنة و�لبعد عø �لأخال¥ �ل�ضيÄة 2

�لطال´ على ق�ض�ض �لقر�آن 3
�لفوR بالأجر و�ملãوبة 4

معرفة �أحكام �ل�ö´ يف �لعباد�ت و�ملعامالت 5
طرد �ل�ضيطان و�لبعد عø وSضاوSضه 6

 �أهªية
 تالوة
 �لقر�آن
�لكرمي
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أضع رقم األهمية في الفقرة السابقة أمام اآلية التي تدل عليها في 
الجدول اآلتي:

ن�شاط

1

رقم األهميةاآلية

)1(  سورة يوسف، اآلية 111.
)2(  سورة اإلسراء، اآلية 9.
)3(  سورة األنفال، اآلية 2.

)4(  سورة فاطر، اآليتان 30-29. 
)5(  أخرجه الترمذي، رقم )2910(. 

 توة القرا الكريم



1 

لتالوة القرآن الكريم فضائل عديدة، دلَّ عليها القرآن الكريم وسنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها:
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 2  أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة:

 والدليل عىل ذلك قولهملسو هيلع هللا ىلص: »اقرؤوا القرآن، فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا ألصحابه« )1(.
3  أنه يطّيب قارئه ظاهًرا وباطًنا:

ة  والدليل عىل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل اأُلْتُرجَّ
رحيها طّيب وطعمها طّيب« )2(.

 أقرأ سورَتْي اإلخالص والفاتحة، ثم أستخرج عدد حروفهما،
وعدد كلماتهما.

ن�شاط

2

عدد الكلماتعدد احلروفالسورة

الفاحتة

اإلخالص

)1(  أخرجه مسلم، رقم )1874(.
)2(  أخرجه البخاري، رقم )5020(،  ومسلم، رقم )1860( .

ف�ضل
 تالوة
 �لقر�آن
�لكرمي

م�ضاعفة �لأجر و�حل�ضنات

ي�ضفع ل�ضاحبه يوم �لقيامة

1
2
يطّيب قارئه ظاهًر� وباطًنا3
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1  ما أهمية تالوة القرآن الكريم؟

2  استخرج من الدرس اآلية الكريمة التي مدح الله فيها القراء العاملين بما يحملون من قرآن.

نة في الجدول اآلتي فضل تالوة القرآن الكريم الذي يدل عليه. 3  ضع أمام كل حديث من السُّ

نة الفضل الذي يدل عليه احلديثاحلديث من السُّ

ة رحيها  قال ملسو هيلع هللا ىلص: «مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل اأُلْتُرجَّ
طّيب وطعمها طّيب«.

قال ملسو هيلع هللا ىلص:«اقرؤوا القرآن، فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا ألصحابه«.

، واحلسَنُة  قال ملسو هيلع هللا ىلص : «من َقرأ حرًفا من كتاب اهلل َفَلُه به َحَسَنةٌ
بعْرش أْمثاهلا ال أقول ))آمل(( حرف؛ ولكن: ألف حرف، والم 

حرف، وميم حرف«.
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قا∫ �الإمام �لنووي رحمه �هلل:
عاد�ت  لهم   � عنهم  �هلل  ر�سي   � �ل�سلف  وكان  منها،  ويكثر  تالوته  على  يحافظ  �أن  "ينب¨ي 
 � عنهم  �هلل  ر�سي   � �ل�سلف  بع�س  عن  د�ود  �أبي  �بن  فروى  فيه،  يîتمون  ما  قدر  في  مîتلفة 
�أنهم كانو� يîتمون في كل �سهرين ختمة و�حدة، وعن بع�سهم في كل �سهر ختمة، وعن بع�سهم 

في كل ع�سر ليا∫ ختمة، وعن بع�سهم في كل ثمان ليا∫، وعن �الأكثرين في كل �سبع ليا∫" )1(.

وقا∫ �الإمام �ل�ساطبي رحمه �هلل:
 

mع�� pاف�� nس���  oق�������� nث rوnأ�  pهلل�  nاب��� nت��� pك  sنpإ� nو

oه�� oي��ث pد�� nح tل��� nم��� oي  nال mي�����س�� pل�� nج oر���� rي���� nخ nو
pه pات nمoل oX ��ي  pف  oاع�� nت rر�� nي ��ت��ى  nف�� rل�  oث�� rي�� nح nو

���ًة nس���� rو nر nي��اًل و�� pق�� nم pي��ه�� pن�� rه�� nي n∂�� pال�� nن�� oه
pه�� pي��ب�� pل��ح��ب pه��� pائ��� nس���� rه ف��ي �إر oد�� pا���س�� nن�� oي

��ًك��ا uس����� nم�� nت�� oم pه��� pي ب pار��� nق��� rا �ل��� nه���tيnا �أ�� nي�� nف

��م��ا pه�� rي�� nل�� nع n∑� nد������� pل� nي��ًئ��ا و pر�� nي��ًئ��ا م�� pن�� nه
pه�� pئ� nõ�� nج nد�� rن�� pع pل�� rج�� ّnب��ال��ن rم�� oك�� tن�� nX ما nف

ى nقtلت� nو pر rب ّnل�س� nو pان nس� rحpإ rال� nو uر pب rو �لoولoأ�

�ًسا pاف nن oم ا  nيه pف  nت rس� pع ا  nم ا  nه pب  n∂rيnل nع

nال�� uس����� nف�� nت�� oًب���ا م��� pه� nاًء و��� nن��� nن����ى غ���� rغnأ� nو

��اًل tم�� nج�� nت pي���ه��� pف oد� nد rõ�������� nي oه oد� nد rر����������� nت nو

��اًل uل�� nه�� nت�� oًن��ا م�� nس��� oاه�� nق��rل�� nي pب��ر�� nل��ق r� nن��� pم

لnى oيجت  õّ�� pع�� rل�  pة nو rر pذ ��ي  pف  pه�� pل�� rجnأ�  rن��� pم nو

nال�� uس��� nو�� oم pه��� rي��� nاًل �إلrوؤ��� oس���� pه��� pب rر pد������� rجnأ� nو

nال�� uج�� nب�� oم m∫ا���� nح uل���� oي ك��� pف oه���� nالًّ ل��� pج��� oم

nال�� oل��ح� nو pاج�� sل��ت� nن�� pم mر� nو����� rنnأ� oس����� pب nال�� nم
nال nلم�  oة nف��و�� ّ nو�ل�����س  pهلل�  oل��� rهnأ�  n∂�� pول��ئoأ�
nال ّnس� nف oم  oن� nر�� oق�� rل�  nاء�� nج ا  nه pب م  oه nال oح

)2( nال oع rا �ل nه pا�س nف rنnاأ pا ب nي rن tلد� n∂ nس� rف nن rع pب nو

 

)1(  التبيان يف آداب محلة القرآن ص 59.
)2(  متن الشاطبية - حرز األمانى ووجه التهاني فى القراءات السبع ص 2.
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.ºjôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ ÜGOBG ¢†©H ôcPCG 1
.ºjôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ  ÜGOBG ≥ uÑWCG 2

 .ºjôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ ÜGOBG ≈∏Y ádOC’G OQhCG  3
.É kcƒ∏°Sh É k¶Ød √ô«bƒJh ºjôµdG ¿BGô≤∏d »qÑM øY ô uÑYCG  4

¢SQódG

™HGôdGËôµdG ¿BGô≤dG IhÓJ ÜGOBG

(١)  أخرجه البخاري، رقم (٥٠٤٩)، ومسلم، رقم (١٨٦٨)، وتذرفان: تدمعان. 
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زَّ وجل، ومنها:  لقراءة القرآن الكريم  آداب ينبغي مراعاهتا تعظيامً لكتاب اهللا عَ
 ١ اإلخالص، وذلك بأن يقصد بقراءته وجه اهللا تعاىل وطلب األجر واملثوبة منه. 

 ٢ الطهارة، وذلك بأن يتوضأ عند إرادة القراءة. 

 ٣ النظافة، وذلك بأن يطهر فمه بالسواك أو غريه.         

٤ االستعاذة، وذلك بأن يقول: ................................................................

٥ البسملة، وذلك بأن يقول: .................................................................

 ٦ حتسني الصوت بالقراءة.

 ٧ القراءة بتدبر وخشوع وحضور قلب.

 ٨ التسبيح عند قراءة آيات التنزيه (١)، كاآليات التي فيها أسامء اهللا وصفاته. 

٩ سؤال اهللا من فضله عند قراءة آيات الوعد، كآيات اجلنة واملغفرة ونحومها. 

 ١٠ االستعاذة باهللا من عذابه عند قراءة آيات الوعيد، كاآليات  التي فيها ذكر النار والعذاب ونحومها.

ه) . (١)  قول: (سبحان اللّ
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هناك أمور ينبغي أن يتجنبها قارئ القرآن الكريم؛ ألنها تنافي الخشوع 
وحضور القلب، أذكر بعض هذه األمور: 

........................................................................................ 1

............................................................................................
........................................................................................ 2

............................................................................................
........................................................................................ 3

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

ن�شاط

1

�آد�Ü �لتالوة
1

�لEخالUض
3

�لنظافة 2
�لط¡ارة

4
�لSضتعاPة

5
�لب�ضªلة

6
Úض�–
�ل�ضوت

7
�لقر�Aة
                 بتدبر

8
 �لت�ضبيí عند
�آيات �لتنزيه

9
øهلل م� ∫�DضوS

 ف�ضله عند �آيات
�لوعد

10
�لSضتعاPة باهلل

عند �آيات �لوعيد
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ع آداب التالوة اآلتية في مكانها من الجدول حسب عالقتها: 1 وزِّ

           اإلخالص- الطهارة - النظافة- االستعاذة - البسملة. 
البيان والتفسريآداب التالوة

وذلك بأن يطهر فمه بالسواك أو غريه.
وذلك بأن يقول: بسم اهللا الرمحن الرحيم.

وذلك بأن يقصد بقراءته وجه اهللا تعاىل، وطلب األجر واملثوبة منه.
وذلك بأن يقول: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.

وذلك بأن يتوضأ عند إرادة القراءة.

(١)   سورة ص، اآلية ٢٩.      (٢) سورة البينة، اآلية ٥.
(٣)   سورة النحل، اآلية ٩٨.      (٤) سبق تخريجه ص ١٢ من هذا الكتاب.

أصنِّف النصوص اآلتية حسب األدب الذي تدل عليه، في الجدول اآلتي:
•É°ûf



األدب الذي يدل عليه النصالنص
االستعاذة

حتسني الصوت بالقراءة
التدبر

اإلخالص

 ١

٢

٣

٤

(١)

(٣)

(٤)

(٢)
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2  صل بخط بين القائمة ) أ ( وما يناسبها من القائمة ) ب( فيما يأتي:

3  ابحث عن أدلة من القرآن أو السنة  آلداب التالوة اآلتية:

قا∫ �أبو مõ�حم �لîاقاني رحمه �هلل:

(1) pر rه nجrو�ل uر uي �ل�س pف pهلل� pر rمnيًعا الأ pط oم          rن oك nيrل nف pح rد pكالق nآن� rر oلق� ppقمoي rن nم nو

(أ)
سؤال اهللا من فضله عند االستماع آليات الوعد.

التسبيح عند االستماع آليات التنزيه.

االستعاذة باهللا من عذابه عند االستماع آليات الوعيد.

(ب)
- كاآليات التي فيها ذكر النار والعذاب ونحوهما.

-  كاآليات التي فيها ذكر  اجلنة واملغفرة ونحوهما.

  - كاآليات التي فيها أسماء اهللا وصفاته.

  -  كاآليات التي فيها التدبر.



)1(  قصيدة الرائية، ألبي مزاحم الخاقاني ص 6.

نّةآداب التالوة الدليل من القرآن أو السُّ

1ـ تحسين الصوت
2ـ القراءة بخشوع

3ـ القراءة بتفكر
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ن �أهمية حفظ �لقر�آن �لكريم. u1 �أبي

د ف�سائل حفظ �لقر�آن �لكريم.  u2  �أعد

د فو�ئد حفظ �لقر�آن �لكريم. u3  �أحد

¢SQódG

¢ùeÉÿGËôµdG ¿BGô≤dG ßØM π°†a

)1(  سورة القمر، اآلية 17. 

س اهذا الدر عد نهاي قتا
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حلفظ القرآن الكريم وإتقانه عن ظهر قلب أمهية كرب من وجوه عديدة، منها: 
 ١ التأيس بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص واالقتداء بالسلف الصالح، وهو من أرشف خصائص هذه األمة.

 ٢ أنه أساس العلم النافع.

 ٣ أنه يساعد عىل تنمية املهارات الذهنية وتقوية امللكات العلمية.

(١)  أخرجه البخاري، رقم (٤٩٣٧).
(٢)  أخرجه الترمذي، وقال:«هذا حديث حسن صحيح» رقم (٢٩١٤).

ماذا تعرف عن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم؟
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

•É°ûf







١ 

٢ 

حلفظ القرآن الكريم مع العمل به فضائل عظيمة، ومكانة عالية عند اهللا تعاىل، ومن أبرز فضائل حفظه ما يأيت: 
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ف�ضل حفظ �لقر�آن �لكرمي

)1(  أخرجه مسلم، رقم )1534(.
)2(  سورة العنكبوت، اآلية 49.

)3(  أخرجه الترمذي، وقال:»هذا حديث حسن صحيح« رقم )2915(.

3 2 1

45

 حافظ �لقر�آن مع �ملالئكة
�ل�ضفرة يوم �لقيامة

 حافظ �لقر�آن منزلته
عاليةيف �لدنيا و�لآخرة

 حافظ �لقر�آن معدود يف
�أهل �لعلم

 حافظ �لقر�آن قلبه عامر
بذكر �هلل

م على  حافظ �لقر�آن ُيَقدَّ
غريه يف �ل�ضالة

3 

4 

5 
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اد ف القرا الكريم

ا، ومنها: حلفظ القرآن الكريم فوائد كثرية جدًّ
 1 استحضار األدلة الرشعية من اآليات القرآنية.

 2 القدرة عىل إمامة الناس يف الصالة. 

 3 أنه السبيل األمثل والطريق األيرس لتحصيل العلم الرشعي.

ا يعني عىل تدبر القرآن وتفهم معانيه، والعمل بأحكامه والتحيل  مَّ 4 كثرة قراءته واستذكاره مِ

بآدابه والتخلق بأخالقه.
5 أن احلافظ للقرآن الكريم يتمتع براحة البال، وطمأنينة النفس، وانرشاح الصدر.

 6 استثامر احلافظ وقته بتالوة القرآن؛ ألنه يستطيع قراءته يف مجيع األحوال وتعليمه لغريه.

1

فو�ئد حفظ �لقر�آن �لكرمي
123

6 5 4

 �Sضتë�ضار
 �لأدلة

�ل�öعية

يعÚ على
 تدبر �لقر�آن و�لعªل 

باأحكامه

 �لتªتع بر�حة
 �لبا∫ وطªاأنينة
ì�ö�لنف�ض و�ن� 

�ل�ضدر

 �Sضتªãار �حلافظ
 وقته بتالوة

�لقر�آن

 �لقدرة على
 �Eمامة �لناSض

يف �ل�ضالة

 �ل�ضبيل �لأمãل
 لتë�ضيل �لعلم

�ل�öع«
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د األثر الذي تركه في نفسي:  بعد قراءتي لهذا الدرس، أحدِّ ن�شاط

3

 أ ـ زادني قناعة بأهمية حفظ القرآن الكريم. 
 ب ـ بعث في نفسي الرغبة في تقوية حفظي للقرآن الكريم. 

 ج ـ جعلني أحدث نفسي بحفظ القرآن الكريم كاماًل في مدة قصيرة. 
د ـ ..........................................................................................
.............................................................................................
هـ ـ ........................................................................................
.............................................................................................

ُأقارن بين الحافظ للقرآن الكريم وغير الحافظ له، من خالل الجدول اآلتي: ن�شاط

2

غري احلافظ للقرآناحلافظ للقرآنجمال املقارنة
ال يستطيع القراءةيستطيع القراءةعند عدم وجود مصحف

إذا نيس اإلمام آية
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1 ما أهمية حفظ القرآن الكريم؟

2 صل بخط بين القائمة ( أ ) وما يناسبها من القائمة (ب) فيما يأتي:

:(áÑ u«£dG)`H IÉª°ùªdG ¬Jó«°üb »a  - ˆG ¬ªMQ - …QõédG øHG ï«°ûdG ∫Éb

 o± oô`̀ r°`̀û`̀ nj n¢`̀ù`̀ r«`̀ n pd o¿É``̀ n°``̀ù``̀ rf pE’É``̀ na oó``̀ r©``̀ nH nh
 p¿BG rô```̀ o≤```̀ dG Gƒ``̀ o∏``̀ peÉ``̀ nM n¿É`````̀ nc n∑G nò``````̀ pd

p ˆG oπ`````̀ rgn CG p¢``̀SÉ``̀ sæ``̀dG »``̀ pa rº````̀ o¡````̀ sfpEG nh
≈`̀ nØ`̀ nc nh rº`̀ o¡`̀ ræ`̀ nY p¿BG rô``` o≤``` rdG »`` pa n∫É```` nb nh
o™`̀ snØ`̀ n°`̀û`̀ oe l™`̀ paÉ`̀ n°`̀T i nô````` rNoC’G »`` pa nƒ```̀ rg nh
G nPpEG pó`̀ r∏`̀ oî`̀ rdG ™`̀ ne n∂`̀ r∏`̀ oª`̀dG p¬``̀ pH ≈`̀ n£`̀ r©`̀ oj
p¿É``̀ næ``̀ pé``̀dG  nê nQ nO  ≈````̀ nb rô````̀ nj nh  G nô```̀ r≤```̀ nj
p¬ p∏« p°ü rënJ  »`̀ pa  oó« p© s°ùdG  p¢U pô rën«r∏ na

o± pô`````̀ r©`````̀ nj nh  o¬```̀ o¶```̀ nØ```̀ rë```̀ nj  É```̀ nª```̀ pH  q’EG
p¿É`̀ n°`̀ ù`̀ rME’G »````̀ pdhoCG pá````̀ seoC’G n±G nô```̀ r°```̀TnCG
»```̀ pgÉ```̀ nÑ```̀ oj  rº````̀ p¡````̀ pH  É`````̀ næ`````̀ sH nQ  s¿pEG nh
≈`` nØ`` n£`` r°``UG pø````̀ ne o¬```````````̀ nK nQ rhnCG o¬````̀ sfnCÉ````̀ pH
o™``̀ nª``̀ r°``̀ù``̀ oj p¬```̀ r«```̀ n∏```̀ nY o¬``````̀ od rƒ``````̀ nb nh p¬```̀«```̀ pa
G nò````̀ nc pá````̀ neG nô````̀ nµ````̀ dG nêÉ``````̀ nJ o¬`````̀ nL sƒ`````̀ nJ
p¿É```̀ n«```̀ n°```̀ù```̀ rµ```̀ oj o¬`````̀ ræ`````̀ pe o√G nƒ`````````````````̀ nHnCGh

  p¬``̀ p∏``̀ «``̀ pJ rô``̀ nJ  rø`````̀ pe  t§`````̀ nb  sπ```̀ nª```̀ nj  n’ nh

(أ)
 أن حافظ القرآن يكون مع السفرة الكرام البررة يوم 

القيامة.
 أن حافظ القرآن يقدم على غيره في الصالة وغيرها.

 أن حافظ القرآن الكرمي قلبه عامر بذكر اهللا تعالى.

(ب)
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «زّينوا القرآن بأصواتكم».

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت اخلرب». 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع 
السفرة الكرام البررة».

قال ملسو هيلع هللا ىلص: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا». 



 ?É næ te oDƒ nj rø ne ˆG ∫ƒ°SQ Éj :GƒdÉb Gƒaô°üæj ¿CG GhOGQCG Éª∏a :ملسو هيلع هللا ىلص »ÑædG ≈dEG ¬eƒb ™e  náªp∏ n°S øH hô rª nY óah
 »fƒe só≤a :∫Éb .â©ªL Ée ™ªL Ωƒ≤dG øe óMCG øµj º∏a :∫Éb z¿BGô≤∏d G kòNCG{ : hCG z¿BGô≤∏d É k©ªL ºc oôãcCG{ :∫Éb

.(١) ΩÓZ ÉfCGh

(طيبة النرش يف القراءات العرش، ص ٣١)

(١)  أخرجه اإلمام أحمد، برقم (٢٠٣٣٢)، وأبو داود  ج٣ص ١٣٥.
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1 �أذكر �لقو�عد �لعامة لحفظ �لقر�آن �لكريم.

د خطو�ت حفظ �لقر�آن �لكريم.  u2  �أعد

ق خطو�ت حفظ �لقر�آن �لكريم. u3  �أطب

¢SQódG

¢SOÉ°ùdGËôµdG ¿BGô≤dG ßØM á≤jôW

بعد أن تبيَّن لك أهمية حفظ القرآن الكريم وفضله وفائدته:
هل تشوقت لحفظ القرآن الكريم كاماًل؟

هل قررت أن تضع خطة لحفظ القرآن الكريم كاماًل؟
هل فكرت في الطريقة التي ستتبعها في حفظ القرآن الكريم؟

س اهذا الدر عد نهاي قتا

س1

س2

س3



33

قاعد عا لف القرا الكريم

 1  اإلخالص هللا تعاىل واالستعانة به، والتوكل عليه.

 2  التحيل بالصرب واهلمة العالية.

3 تقو اهللا تعاىل والبعد عن الذنوب واملعايص.

4 التنظيم، وذلك بتحديد أوقات احلفظ، وحتديد مقدار ما حيفظ يوميًّا.

5 الرتكيز الذهني أثناء احلفظ، والبعد عن املشتتات والصوارف.

6  تفعيل احلواس: 

  
7  التكرار، وذلك بأن يكرر الطالب املقطع املراد حفظه، وال ينتقل منه حتى جييد حفظه متاًما.

8   الربط، وذلك بأن يربط بني كل آية والتي تليها، وبني كل مقطع واملقطع الذي يليه، إىل أن ينهي 

حفظ مجيع السورة.
 9  الكتابة، وذلك بأن يكتب املقطع املراد حفظه كاماًل وفق رسم املصحف، ويستحسن تكرار 

كتابته حتى يتقن حفظه. 

الزمان املناسب للحفظ هو: .................................................................
املكان املناسب للحفظ هو: ..................................................................

د الزمان واملكان املناسب للحفظ من وجهة نظري. أحدِّ ن�شاط

1



ـ السمعية، وذلك بحسن االستامع للمقطع املراد حفظه ليحفظه عىل الوجه الصحيح.
ـ البرصية، وذلك باستخدام مصحف واحد؛ ليتصور موضع ما حيفظه من املصحف.

َع َنْفَسه ما يلفظ به من اآليات عىل الوجه الصحيح الذي استمع إليه. ـ اللفظية، وذلك بأن ُيْسمِ

أ
ب
ج
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فلل ليالع ريقال

إذا قرر الطالب حفظ مقدار معني، فإنه يتبع اخلطوات اآلتية:
 1 حتديد املقطع اليومي املراد حفظه.

2 االستامع إىل املقطع املراد حفظه بدقة من املعلم أو من املصحف املرتل لقارئ متقن جميد، ومراعاة 

الوقف واالبتداء وأحكام التجويد، وفهم معاين الكلامت الصعبة.
3 تقسيم املقطع عدة أقسام.

4 حفظ كل آية أو مجلة عىل حدة.

5 ربط اجلملة التالية بسابقتها، وذلك عند االنتهاء من كل مجلة تم حفظها.

َنه. 6 تكرار املقطع بعد حفظه حتى ُيْتقِ

7 عرض املقطع عىل املعلم بإتقان.

8 حفظ املقطع التايل عىل غرار املقطع السابق.

9 الربط بني املقطعني.

�لEخالUض

 Èل�ض�
و�ل¡ªة

�لتنظيم

�لكتابة

�لرب§

�لتكر�ر

تفعيل 
�حلو�Sض

�لÎكيز

iلتقو�

15
26

37 48

9

قو�عد 
عامة حلفظ 

�لقر�آن
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د املقطع الذي أريد حفظه حسب: أحدِّ ن�شاط

2

أ عدد اآليات.  
ب عدد الصفحات.   

ج املعنى الذي تشتمل عليه اآليات.   
.............................................................................. د  


ا، وذلك قبل االنتقال إىل اجلزء  10 ضبط حفظ السورة أو اجلزء بعد االنتهاء من حفظه ضبًطا تامًّ

التايل أو السورة التالية.
11 مراجعة ما تم حفظه بشكل دوري.
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1 صنِّف القواعد العامة للحفظ في المكان المناسب لها في الجدول اآلتي:

)التنظيم، التركيز، اللفظية، التكرار، الربط(

2 اكتب في دفترك العبارات التي ورد فيها تفعيل الحواس السمعية والبصرية في حفظ القرآن 

الكريم.

ن في دفترك الخطوات التي تقترح اتباعها لحفظ مقطع معين، ممثاًل لذلك بمثال تطبيقي. 3 دوِّ

القواعد العامة 
التفسري والبيانللحفظ

الذي  الصحيح  الوجه  عىل  اآليات  من  به  يلفظ  ما  َنْفَسه  َع  ُيْسمِ بأن  وذلك 
استمع إليه.

وذلك بأن يربط بني كل آية والتي تليها، وبني كل مقطع واملقطع الذي يليه إىل 
أن ينهي حفظ مجيع السورة.

ا. وذلك بتحديد أوقات احلفظ، وحتديد مقدار ما حيفظ يوميًّ
وذلك بأن يكرر الطالب املقطع املراد حفظه، وال ينتقل منه حتى جييد حفظه 

متاًما.



37

سئل اإلمام وكيع ـ رحمه الله ـ عن دواء نسيان الحفظ؟
             فقال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ.)1(

                                                

قال  اإلمام الشافعي رحمه الله:
المعاصي ترك  إلى  فأرشدني   ........ حفظي  سوء  وكيع  إلى  َشكوُت 
عاصي يؤتاه  ال  الله  ونور   ........ نور  العلم  بأن  اعلم  وقال: 



)1(   تهذيب التهذيب البن حجر، ج 11 ص 129. 
)2(  ديوان الشافعي، د. مجاهد بهجت ص 72.

)2(
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ن �أهمية مر�جعة �لقر�آن �لكريم. u1 �أبي

د خطو�ت مر�جعة �لقر�آن �لكريم.  u2  �أعد

ق خطو�ت مر�جعة �لقر�آن �لكريم. u3  �أطب

¢SQódG

™HÉ°ùdG√ógÉ©Jh ËôµdG ¿BGô≤dG á©LGôe

من المشكالت التي تواجه من يحفظ القرآن الكريم، نسيان الحفظ، فما أسباب ذلك 

في نظرك؟ وما الذي تقترحه لمواجهة هذه المشكلة؟

وسائل تعني عىل عدم نسيان القرآن الكريمأسباب نسيان القرآن الكريمم
1
2
٣

س اهذا الدر عد نهاي قتا



39

وتعاهد القرا ف عرا على ال

عراال طريق

مراجعة القرآن الكريم وتعاهده من األمور املهمة حلافظ القرآن الكريم، حتى ال يتعرض حفظه 
القرآن الكريم، وتعاهده، حمذًرا من نسيانه؛ فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل استذكار  للنسيان؛ ولذلك حث 
ا)1( من اإلبل يف عقلها«)2(.  عليه الصالة والسالم :»تعاهدوا القرآن فوالذي نفيس بيده هلو أشد تفصيًّ

ومعنى تعاهده: املحافظة عىل استذكاره وتالوته حتى ال يتفلت.
، استذكروا القرآن« )3(. يُت َكْيت وَكْيت بل هو ُنيسِّ  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:»بئسام ألحدكم أن يقول َنسِ

هناك بعض األمور التي ينبغي أن يتبعها من يريد مراجعة القرآن الكريم، ومنها:  
ا وأسبوعيًّا.  1   التكرار والتعاهد املنظم، بحيث تكون أوقات املراجعة حمددة يوميًّ

ا، وبخاصة يف الصالة، فعن ابن عمر  أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:»وإذا   2 كثرة تالوة القرآن حفظً

قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا مل يقرأه نسيه« )4(.

إذا مل أتذكر آية كنت حفظتها فإين أقول: 
ُأنسيت آية كذا.       )  (  

يت آية كذا. َنسِ  )  (             

أضع عالمة )✓( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة اخلطأ: ن�شاط

1

)1(   أي: تفلًتا. 
)2(  أخرجه البخاري، رقم )5033(، ومسلم، رقم )1844(.

)3(  أخرجه مسلم،  رقم )1843(.
)4(   أخرجه مسلم،  رقم )1840(.
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د من واقع حفظي بعض املواضع املتشاهبة يف القرآن الكريم: أحدِّ ن�شاط

2

 3  أن يعرض حفظه عىل شخص آخر أو متابع يف املصحف للتثبت من سالمة احلفظ من األخطاء.

 4 معرفة مواضع التشابه  يف القرآن الكريم وأن يستعني يف ذلك بالكتب املهتمة هبا وأصحاب التجارب.

اآلية املشاهبة هلااآلية القرآنيةم

1
السورة: .................

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

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

الكلمة: .................

2
السورة: .................

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

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

الكلمة: .................

طريقة �ملر�جعة

1
 �لتكر�ر

و�لتعاهد �ملنظم
 كرثة تالوة

�لقر�آن حفًظا
  عر�ض �حلفظ

على �ضخ�ض �آخر
 معرفة مو��ضع

�ملت�ضابه

234
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ن طريقتي التي أسري عليها يف  وِّ لكل شخص طريقته اخلاصة يف املراجعة، أدَ
مراجعة حفظي للقرآن الكريم:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•É°ûf



1 ما أهمية مراجعة حفظ  القرآن الكريم وتعاهده؟

2 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة:

ه ملسو هيلع هللا ىلص: «...........ألحدكم أن يقول ...........  عن عبدالله بن مسعود  قال: قال رسول اللّ

ي، ............ القرآن». يْت بل هو نُسِّ يْت وكَ كَ
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من القواعد العامة حلفظ القرآن الكريممن طرق مراجعة القرآن الكريم

3 ضع العبارات اآلتية في مكانها من الجدول اآلتي حسب عالقتها:

- اإلخالص لله تعالى واالستعانة به.

- التكرار والتعاهد المنظم.

- معرفة مواضع المتشابه في القرآن الكريم.

- تفعيل الحواس السمعية والبصرية.

- أن يعرض حفظه على شخص آخر.

- التركيز الذهني أثناء الحفظ. 

مtال nجnت pي��ه�� pف oد� nد rõ����� nي oه oد� nد rر������� nت nو          oه��� oي���ث pد��� nح tل�� nم�� oال ي mي�����س�� pل�� nج oر��� rي��� nخ nو

،

ss

)1()2(

)3(

)4(

)1(   سورة الشور، اآلية 30.
)2(    فتح الباري ج9 ص 86.

)3(   سنن الدارمي رقم 3385.
)4(   متن الشاطبية حرز األماني، ص2.
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± على فو�ئد ��ستماع �لقر�آن �لكريم. s1 �أتعر

د �آد�ب ��ستماع �لقر�آن �لكريم.  u2  �أعد

ر عن حبي للقر�آن �لكريم وتع¶يمه. u3  �أعب

ق �آد�ب ��ستماع �لقر�آن �لكريم. u4  �أطب

¢SQódG

øeÉãdGËôµdG ¿BGô≤dG ´Éªà°SG ÜGOBG

الستماع القرآن الكريم حاالت مختلفة، اكتب تحت كل صورة اسم الحالة التي تدل عليها:



س اهذا الدر عد نهاي قتا
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اد اتا القرا الكريم

ال على اتا القرا الكريم

 1 أنه من أسباب رمحة اهلل تعاىل.

2 أنه عبادة يؤجر عليها املستمع ويثاب عليها.

3 أنه يؤدي إىل الطمأنينة القلبية.

ة والتفهم ملعانيها والعمل بام دلت عليه. 4      أنه يورِث التدبر والتفكر يف اآليات املتلوَّ
د الطالب عىل حسن االستامع يف حياته الشخصية. 5 أنه يعوِّ

6 أنه ُيعني عىل تثبيت احلفظ ومراجعة املحفوظ.

)1(   سورة األعراف، اآلية 204.

ااب اتا القرا الكريم

 1 اإلخالص؛ بأن يقصد باستامعه وجه اهلل تعاىل وطلب األجر واملثوبة منه. 

2 حسن االستامع واإلنصات لتالوة القرآن الكريم.

3 استشعار عظمة القرآن الكريم، وأنه كالم اهلل العليم اخلبري. 

4 اإلقبال عىل استامع القرآن الكريم بقلب خاشع، مع التدبر والتأمل يف معانيه.
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5 اجتناب العبث وكل ما يشغل عن القرآن الكريم.

6 تسبيح اهلل عز وجل عند االستامع آليات التسبيح. 

7 سؤال اهلل من فضله عند االستامع آليات الوعد، كآيات اجلنة واملغفرة ونحومها. 

8 االستعاذة باهلل من عذابه عند االستامع آليات الوعيد، كاآليات التي فيها ذكر النار والعذاب 

ونحومها.
9 عدم مقاطعة القارئ إال للرضورة.

�آد�S� Üضتªا´ �لقر�آن �لكرمي
1

5

2

8

6

3

9

7

4

�لEخالUض

åلعب� Üجتنا�
وكل ماي�ض¨ل

 ت�ضبيí �هلل
 عند �آيات
íلت�ضبي�

øهلل م� ∫�DضوS 
 ف�ضله عند
�آيات �لوعد

 �لSضتعاPة
 باهلل عند

�آيات �لوعيد

 عدم مقاطعة
Çلقار�

 ح�ضø �لSضتªا´
و�لEن�ضات

 �Sضت�ضعار عظªة
�لقر�آن

�لEقبا∫ على
�Sضتªا´ �لقر�آن
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أذكر بعض األفعال اخلطأ التي ختالف آداب االستامع للقرآن الكريم:

........................................................................................ 1

............................................................................................ 
......................................................................................... 2

............................................................................................ 
......................................................................................... 3

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

ن�شاط

2

أمأل اجلدول اآليت باآليات املطلوبة: ن�شاط

1

ما يقال عند سامعهااآلية املطلوبةرقم

آية فيها تنزيه هلل تعاىل1

آية فيها وعد 2

آية فيها وعيد3
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أكتب يف الفراغني اآلتيني ما يأيت:

أ عبارة خمترصة حتث عىل التحيل بآداب استامع القرآن الكريم: 

ب  عبارة خمترصة حتذر من بعض األفعال التي ختالف آداب استامع القرآن الكريم: 

•É°ûf
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1 اذكر فوائد استماع القرآن الكريم.

ب العبارات الخطأ فيما يأتي: 2 صوِّ

العبارة الصحيحةالعبارة اخلطأ

سؤال اهلل من فضله عند االستامع آليات الوعيد.

االستعاذة باهلل من عذابه عند االستامع آليات الوعد.

اإلنصات: أن يلقي سمعه، وحيرض قلبه، ويتدبر ما يستمع.

3 ضع عالمة )✓( أمام التصرف الصحيح فيما يأتي:

أ إذا تثاءبَت وأنت تقرأ القرآن الكريم.

      )   ( تتوقُف عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك.

      )    ( ال تتوقُف عن القراءة .

ب مقاطعة القارئ للقرآن الكريم.

      )    ( ال يقاطع إال للضرورة.

      )    ( يقاطع ألي سبب من األسباب.      )    ( يقاطع ألي سبب من األسباب.

�لفر¥ بين �ال�ستماع و�الإن�سات:
� �ال�ستماع: �أن يلقي �سمعه، ويح�سر قلبه، ويتدبر ما ي�ستمع. 

� �الإن�سات: تر∑ �لتحدç، وعدم �ال�ست¨ا∫ بما يلهي عن ��ستماع �لقر�آن. 


