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املحتويات

الصفحةاملوضوعات
مقدمة

املفهوم األول
َفَضائُِل القرآِن الكرمِي

الدرُس األوُل:
التعريف بالقرآن الكرمي وأسمائه

الدرُس الثاني:
أهمية القرآن الكرمي، وَكوُنه مصدرًا أساسيًا للتشريع

الدرُس الثالُث:
َفْضُل تالوِة القرأن الكرمي وحفِظه، وأهميُة َتعّلِمه

الدرُس الرابع:
كيفية تالوة القرآن الكرمي وآدابها:

1 ـ صفة ِقراءِة النبي |
2 ـ آداُب تالوة القرآن الكرمي واالستماع إليه

املفهوم الثاني
أحكام تالوة القرآن الكرمي )مدخل لدراسة أحكام التجويد(

الدرس اخلامس:
معنى التجويد وحكمه والدليل عليه
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1 ـ معنى التجويد لغًة واصطالحًا
2 ـ موضوعه

3 ـ حكم تعلمه والدليل عليه
4 ـ فضله وأهميته

5 ـ استمداده ونشأته
6 ـ تدوين علم التجويد

7 ـ أسباب تدوين علم التجويد
8 ـ ثمرته وغايته

الدرس السادس:
اللحن ومفهومه:

1 ـ معناه
2 ـ أقسامه
3 ـ حكمه

الدرس السابع:
مراتب القراءة وأركانها:

1 ـ مراتب القراءة
2 ـ أركان القراءة الصحيحة

الدرس الثامن:
االستعاذة والبسملة
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1 ـ االستعاذة: معناها، حكمها، صيغتها وأحوالها
2 ـ البسملة: معناها وحكمها

3 ـ األوجه اجلائزة في االستعاذة والبسملة عند القراءة
املفهوم الثالث

أْحكاُم الّنوِن الساكنِة والتنويِن، والنوِن وامليم املشددتني
الدرس التاسع:

تعريف النون الساكنة والتنوين، والفرق بينهما
الدرس العاشر:

أواًل: أحكاُم النون الساكنِة والتنوين
ُل: احُلْكُم األوَّ

اإلْظهاُر احللقي
الدرس احلادي عشر:
احلكم الثاني: اإلدغام

الدرس الثاني عشر:
احلكُم الثالُث: اإلْقالُب

الدرس الثالث عشر:
احلكُم الرابُع: اإلخفاُء احلقيقي

الدرُس الرابُع عشر:
ثانيًا: أحكام النون وامليم املشددتني
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املفهوم الرابع
اِكَنَتنْيِ أْحَكاُم امليِم والالِم السَّ

الدرس اخلامس عشر:
أحكاُم امليم الساكنة:

فوي ُل: اإلخفاُء الشَّ احلكُم األوَّ
احُلكُم الثاني: إْدغاُم املثلني الصغير

فوي احُلكُم الثالُِث: اإلظهاُر الشَّ
الدرُس السادُس عشر:

حكم الالمات السواكن في كتاب الله تعالى:
1 ـ حكُم الم التعريف )الم أْل(

الدرُس السابُع َعَشر:
2 ـ حكُم الم االسم، والم الفعل، والم احلرف، والُم األمِر

املفهوُم اخلامُس
املدوُد وأحكاُمها

الدرُس الثامُن عشر:
املدُّ والَقْصُر:

1 ـ تعريف املدِّ والَقْصر
2 ـ ُحروف املدِّ بشروِطها

الدرُس التاسُع عشر:
أقساُم املدِّ
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الدرُس العشرون: أنواُع املدِّ الفرعي وأحكاُمُه:
احلكُم األوُل: الوجوب )املدُّ املتِصُل(

الدرُس احلادي والعشرون:
ـ  البدُل  ـ  )املنفصُل  التالية:  للمدوِد  اجلــواُز  الثاني:  احلكُم 

العارُض للسكون(
الدرُس الثاني والعشرون:

احلكُم الثالُث: اللزوُم )املدُّ الالِزُم وأقسامُه(
الدرُس الثالُث والعشرون:

ْوُم واإلْشماُم: مراتُب املدوِد وَأْلَقاُبها، والرَّ
1 ـ مراتُب املدود
2 ـ ألقاُب املدود

ْوُم واإلشماُم 3 ـ الرَّ
اِدُس املفهوُم السَّ

مخارُج احلروِف وِصَفاُتها
الدرُس الرابُع والعشرون:

أواًل: مخارُج احلروف وعدُدها:
1 ـ تعريُف املخرج، وَعَددخ املخارِج

2 ـ َمَخاِرُج اخَلْوِف واخَلْلِق
َساِن 3 ـ َمَخاِرُج اللِّ
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َفَتنْيِ واخليشوم 4 ـ َمَخاِرُج الشَّ
الدرُس اخلامُس والعشرون:

ثانيًا: صفاُت احلروِف وأقسامها:
1 ـ تعريُف الصفة

2 ـ أقساُم الصفات
3 ـ الصفاُت التي لها ِضدَّ

4 ـ الصفاُت التي ال ضدَّ لها
املفهوُم السابُع

اْلـِمثالِن ـ اْلـُمتقارباِن ـ الـمتجانساِن ـ الـمتباِعداِن
الدرُس السادُس والعشرون:

املثالن واملتقاربان:
1 ـ تعريُف املثلني، أقسامه، وحكم كل قسم

2 ـ تعريف املتقاربني، أقسامه، وحكم قل قسم
الدرُس السابُع والعشرون:

املتجانساِن واملتباعداِن:
، أقسامه، وحكم كل قسم 1 ـ تعريُف الـمتجانَِسنْيِ

2 ـ تعريُف الـمتباِعَدْيِن، وأقسامه، وحكم كل قسم



11

في أحكام تالوة القرآن

املفهوُم الثامُن
التفخيُم والترقيُق

الدرُس الثامُن والعشرون:
تعريُف التفخيم والترقيق وحروفهما:

1 ـ معنى التفخيم لغًة واصطالحًا:
أ ـ حروُف التفخيم

ب ـ مراتُب التفخيم
2 ـ معنى الترقيق لغًة واصطالحًا وحروفه

3 ـ حكم األلف والالم في باب التفخيم والترقيق
الدرُس التاسُع والعشرون:

أحكاُم الراء وحاالُتها في باب التفخيم والترقيق
الدرُس التاسُع والعشرون:

أحكاُم الراء وحاالُتها في باب التفخيم والترقيق
املفهوُم التاسُع

الوقُف واالبتداُء
الدرُس الثالثون:

أواًل: الوقُف والسكُت والقطُع واالبتداُء:
1 ـ تعريُف الوقف والسكت

2 ـ مواضُع السكِت في القرآن الكرمي
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3 ـ تعريُف القطع واالبتداء
ثانيًا: أقساُم الوقِف

الدرُس احلادي والثالثون: الوقُف االختياري، وتعريف كل 
قسم، وحكمه

املفهوُم العاشُر
همزتا الوصِل والقطِع واحلذف واإلثبات

الدرُس الثاني والثالثون:
َهْمزتا الوصِل والقطع

احلذُف واإلثباُت
الدرس الثالث والثالثون:

حكم الثاءات في القرآن الكرمي
الدرُس الرابُع الثالثون:

سم الُعْثماني، وكلماٌت لها قراءٌة خاصة: مصطلحاُت الرَّ
1 ـ ُمصطلحات الرسم العثماني

والسجدات  والسكتات  والوصل  الوقف  ُمصطلحات  ـ   2
واألجزاء وأقسامها

3 ـ كلمات لها قراءة خاصة عند حفص
الدرُس اخلامُس والثالثون:

املقطوع واملوصول في القرآن
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

كتابه،  بَِحْمِل  فهم  شرَّ ُأناسًا  املؤمنني  عبادِه  من  اختاَر  الذي  لله  احلمُد 
لهم  وأْجزل  فيه،  مبا  والعمل  آياته،  ر  بتدبُّ وأمرهم  عليهم جتويَده،  وأْوجَب 

ضوان. العطاء والرِّ

ى القرآن  والصالُة والسالُم على خير َخْلِق الله نبينا محمد | الذي َتَلقَّ
العظيم من ربِّه، وبّلغه كما ُأْنِزَل عليه؛ فقرأه على الناس على ُمْكٍث، ورتله 
ها، َوَرِضَي اللُه عن  َلُه، فأعطى احلروَف حقها وُمْسَتَحقَّ كما َأَحبَّ الله َأنَّ ُيَرتِّ
دوه،  وجوَّ عليه،  وحافظوا  تعالى،  الله  كتاب  َحِفُظوا  الذين  وأصحابِِه  آله 
الله، أال  بآدابه، وعملوا بأحكامه، أولئك ِحزُب  ُقوا  َبروا معانيه، وَتَخلَّ وَتدَّ

إنَّ حزب الله هم املفلحون، وبعد:

َها بالقرآن الكرمي كالم  َة اإلسالم واختصَّ فقْد َأْكرَم الله ـ عز وجل ـ ُأمَّ
الرسول  اُه  َتَلقَّ القيامة، وقد  َيْوم  إلى  له  الله تعالى  الباقي بحفظ  الله اخلالد 

| من الله عزَّ وجلَّ عن طريق جبريل ـ عليه السالم ـ، قال تعالى: }گ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ{ )الشعراء(.

اُه  َتَلقَّ ثم  ربه،  من  عليه  َنَزل  كما   | الله  رسول  من  الصحابُة  اه  وتلقَّ
األجيال  َعْبَر  املسلمون  اُه  وَتَلقَّ عليهم،  الله  رضوان  الصحابة  من  التابعون 
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الكيفية  بنفس  إلينا  وصل  َأْن  إلى  واملشافهة  السماع  طريق  عن  املختلفة 
والصفة التي قرأ بها رسوُل الله |.

وهكذا يتبني لنا أنَّ قراءة القرآن الكرمي لها صفة معينة، وطريقة خاصة 
تعالى: }ٿ  ٿ     الله  لقول  امتثااًل  بها  يلتزم  أْن  قارئ  يجب على كل 
ٿ  ٿ{ )املزمل(، ومن هنا حرصت اللجنة الرئيسُة ملراكز حتفيظ القرآن 
الكرمي بجمعية إحياء التراث اإلسالمي على تقدمي هذا الكتاب إسهامًا منها 
في تعليم أبنائها وبناتها هذا الِعلَم النافع املفيد حتى َيَتَسنَّى لهم قراءُة القرآن 
الكرمي قراءة صحيحة على الطريقة والصفة التي كان يقرأ بها رسوُل الله 

| وصحابُته الكرام.

الذي تضمنه  الِعلمي  بيانًا موجزًا عن احملتوى  الطالب  وإليك عزيزي 
هذا الكتاب:

اشتمل هذا الكتاُب على عشرة مفاهيم كلها تدوُر حوَل فضائِل القرآِن 
الكرمي وأحكام تالوته:

وَفْضَل  ومنزلتُه،  وأهميَّته،  الكرمي،  القرآن  فضَل  بإيجاز  عرضنا  ـ   1
ُه الله ـ سبحانه وتعالى لِـَمْن قام  تالوته، وِحْفِظِه، واألجَر العظيَم الذي أعدَّ

ا آداب تالوتِِه، واالستماع إليه. نَّ ِمِه، وتعليمه، ثم َبيَّ بتعلُّ

تالَوِة  صفَة  َعْرِضَنا  خالِل  من  الكرمي  القرآن  تالوِة  كيفيَة  وّضحنا  ـ   2
النبي |.



15

في أحكام تالوة القرآن

3 ـ قامت هذه الدراسة على بياِن أحكام تالوة القرآِن الكرمي بالتفصيل 
ممن  فيكون  وجتويِدِه  تالوتِِه  على  القدرة  اكتساِب  من  القارئ  يتمكن  حتى 
قرأه بقراءة النبي |، ومن َثمَّ يرضى الله عنه ورسوله؛ فَيسعد في الدارين: 

الدنيا واآلخرة.

4ـ  وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على احلقائق املستقاِة من املصاِدِر املوثقِة 
الكتاب،  ثنايا  الُقَدامى والـُمْحَدثني، وأثبتنا أهمها في  األصيلِة من كتاباِت 

وفي نهايته.

5 ـ كما َحَرصنا على وضع جداِوَل توضيحية في بعض الدروس التي 
هي في حاجٍة إلى مزيٍد من اإليضاح حتقيقًا لسرعة الفهم، واالستيعاب في 
بألوان مختلفة حتقيقًا  والكلمات  احلروف  وتلوين بعض  أقل وقت ممكن، 
للفائدة، كما أْتَبْعَنا كل درٍس بتقومي مناسٍب ُتَْتَحُن من خالله ُقْدَرُة املتعلم 

على الفهم واالستنباط واملوازنة بني الصحيح وغيره.

ـ متَّ تأليف هذا الكتاب في ضوء الضوابط واملعايير التي تدعو إلى   6
مراعاة حجم الكتاب للمتعلم، واألسلوب املناسب له.

ْيَنا في هذا الكتاب سهولة األسلوب، وإيجاز العبارة، ووضوح  7 ـ توخَّ
ة التنسيق، والبعد عن احلشو والتكرار ما أمكن ذلك. األلفاظ، وِدقَّ

وأخيرًا َنْضَرُع إلى املولى ـ سبحانه وتعالى ـ َأْن يوفق أبناءنا وبناتنا إلى 
حفظ القرآن الكرمي، وقراءته قراَءًة صحيحًة ُترِضي الله وَرُسوَله، كما نسأله 
لع عليه، وَأْن َيْعُفَو عن  َجّلعْت ُقْدَرُتُه َأْن ينفع بهذا الكتاب ُكلَّ َمن قرأُه واطَّ
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يثيبنا  وأْن  الكرمي،  لوجهه  العمل خالصًا  وَأن يجعل هذا  تنا،  هفواتنا وزالَّ
ُه ُسبحانه وتعالى تعريٌب مجيب الدعاء. عليه بقدر ما َبَذْلنا من جهد، إنَّ

وصلى الله على نبينا محمد |، وعلى آله وصحبه أجمعني.

والله املوفق....

املؤلفون



املفهوم الأول

ف�ضائل �لقر�آن �لكرمي
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ْر�ُس الأوُل: الدَّ

�لتعريُف بالُقر�آِن �لكرمِي و�أ�ضماِئِه

1 ـ معنى القراآن لغًة:

أ ـ إنَّ القرآَن من: القراءة، مبعنى: التالوة، وقرأ مبعنى: َجمع من قرأُت 
أي:  الشيء،  قرأُت  مصدر  القرآن  وقيل  فيه،  َجمعتُه  إذا  احلوض  في  املاء 

إلى بعض، قال تعالى: }ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   جمعُت بعضه 
حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت{ )القيامة(.

َوَر  السُّ فكأنَّ  الشيء،  إلى  الشيء  االقتران وهو جمع  أي:  القرآُن  ـ  ب 
َيْت ُقرآنًا. ا اجتمعْت اقترَن بعضها ببعض، َفُسمِّ واآلياِت لـمَّ

ًا من أي  »إنَّ القرآن ليس ُمشتقَّ ـ :  قال اإلمام الشافعي ـ رحمه الله  ـ  ج 
التوراة  َشْأْن سائِِر األعالم، ومثله  ُل، شْأُنُه  ُيعلَّ َعَلم ال  اسم  فعل، وإمنا هو 

واإلجنيل والزبور، ال ُيْبَحُث عن أصولَِها«.

كلمة  عليه  َيجمعون  لفظًا  يجدوا  لم  أنَُّهم  الوجه  هذا  يؤيُد  ما  ولعلَّ 
به في  لينطوا  استحداِث كلمة: »ُمصحف«  إلى  فعمدوا  لفظه،  »قرآن« من 
صيغة اجلمع »مصاحَف« وذلك في عهد اخلليفة الثالث »عثمان بن عفان« 

رضي الله عنه.

دـ  وورد في »لسان اللسان«ـ  تهذيب لسان العرب البن منظورـ  )365/2، 
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ى كالُم الله الذي َأْنَزَلُه على نبيه |:  366(: »القرآن: التنزيل العزيز، وُيَسمَّ
َها«. َور، َوُضمُّ َي »قرآنًا« ألنه يجمع السُّ »كتابًا وقرآنًا وفرقانًا«، وُسمِّ

ومعنى:  بعض.  إلى  بعضه  وضممُت  جمعُتُه،  قرآنًا:  الشيء  وقــرأُت 
قرأُت القرآن: َلفظُت به مجموعًا، أي: َأْلَقْيُتُه.

2 ـ معنى القراآن ا�صطالحًا:

ُد  الـُمَتَعبَّ  ،| ُل على رسوله محمد  الـُمَنزَّ الله تعالى،  القرآُن هو كالُم 
ى بأقصر سورة منه، املبدوء بسورة الفاحتة، واملختوم بسورة  بتالوته، الـُمَتَحدَّ

الناس، املنقول إلينا نقاًل متواترًا.)1)

3 ـ اأ�صماُء القراآن الكرمي ومعناها: |

قًا ملا بني يديه من  ْت قدرُته ـ إلى رسوله | َوْحيًا ُمَصدِّ َأْوَحى الله ـ َجلَّ
َي هذا الوحُي بأسماء كثيرة، املختار  الكتب املنزلة، وُمَهيمنًا عليها، وقد ُسمِّ

منها خمسة:

1ـ  القرآن: كما قال تعالى: }ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ{ 
)البقرة: 185(، واآلية: }ٱ     ٻ  ٻ   ٻ{ )الواقعة: 77).

ولفظ القرآن من القراءة مبعنى التالوة قيل هو: اسم ملا ُيْقَرُأ: كالُقربان: 
احلروف  الجتماع  به  القرآن  َي  وُسمِّ تعالى،  الله  إلى  به  ُب  ُيَتَقرَّ ملا  اسم 

والكلمات، وألنَّه ُمْجَتَمُع األحكام واحلقائق واملعاني واحِلَكم.

)1) التواتر لغتة التتابع: واصطالحًا هو ما رواه جمع عن جمع حتيل العادة تواطأهم على الكذب.
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الله  ــةُ  ُدَب َمــأْ القرآن  ألنَّ  يافة؛  الضِّ مبعنى  الِقرى  من  ُمْشَتقٌّ  هو  وقيل 
للمؤمنني.

ِذْكــُرُه: }ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   الُفرقان كما قال جل  َي  ـ وُسمِّ  2
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ{ )الفرقان(.

بني  ُق  ُيَفرِّ وألنَّه  متفرقة،  جُنومًا  السماء  من  نزل  ألنَّه  بالُفرقان،  َي  وُسمِّ
احلقِّ والباطل، واملؤمن والكافر، واحلالل واحلرام.

ي بالُفرقان: لـِما فيه من ُنصرة الدين وأهله، قال تعالى: }ٿ   وقيل ُسمِّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  { )األنفال: 41( أي 
يوم النصرة.

َي الكتاب: كما قال ـ جل وعال ـ: }ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   3 ـ وُسمِّ
ی   ی   ی   ىئ   }ىئ   )الكهف(،  ې{  ېې   ې   ۉ   ۉ      ۅ  

ی   جئحئ  { )الكهف: 27).
َي اإلماُم إمامًا، ألنَّه ُيْؤمَتُّ بِه، وقيل  َي الكتاب؛ ألنَّه ُيْكَتُب، كما ُسمِّ وُسمِّ

َوِر. َي بالكتاب؛ ألنَّه ُمْجَتَمُع احلروِف والكلماِت واآلياِت والسُّ ُسمِّ

ڱ    ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   }ڳ   سبحانه:  قال  كما  ْكر:  بالذِّ َي  وُسمِّ ـ   4
ڱ  ں{ )احلجر(.

َي بذلك ألنَّه ِذْكٌر من اللهـ  عز وجلـ  لعباده بالفرائض واألحكام،  وقد ُسمِّ
واألوامر والنواهي، وسائر ما يجب على الناس نحو خالقهم ـ جلَّ ثناُؤه ـ، 
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َق مبا فيه، كما قال ـ َعزَّ ِمْن  ْكِر ألنَّه َشَرٌف لِـَمْن آمن به، وَصدَّ َي بالذِّ وقيل ُسمِّ
قائل ـ:  }ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ     { )الزخرف: 44).

َي بذلك بالنظر إلى مصدره من النزول من أعلى إلى  5 ـ التنزيل: وُسمِّ
أسفل، قال تعالى: }گ  گ  گ  ڳ  ڳ{ )الشعراء(، }  ڱ     ں  

ں  ڻ  ڻ{ )فصلت(.
وهذه األسماء اخلمسة هي أشهر ما ُأطِلَق على تنزيل رب العاملني.

وقد زاد بعض العلماء صفاٍت وِسَماٍت كثيرًة له حتى وصلت إلى مائة، 
منها:

ور  َبُأ ـ احَلقُّ ـ الكرمُي ـ النُّ ْبَياُن ـ التَّصديق ـ البصائر ـ الَفْصل ـ النَّ الُبرهان ـ التِّ
ـ الُهدى ـ الَعِليُّ ـ احَلِكْيُم.... وغير ذلك.

واألرجح االقتصار على اخلمسة األولى.

معنى كلمة »امل�صحف«:

ـ  الله  التي سّماه  الكرمي  القرآِن  أسماء  فليس من  »املصحف«  لفظ  أما 
اخلليفة  املسلمون في عهد  تعارف عليه  بها، وإمنا هو اصطالح  ـ  عز وجل 
الراشد »عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ« يوم اُسَتْنسخوا املصاحف، فلم 
ُنوا من جْمع كلمة »قرآن« فاستحدثوا لفظ »ُمصحف« ثم جمعوه على  َيَتَمكَّ

املصاحف.



23

في أحكام تالوة القرآن

ورة والآية: معنى ال�صُّ

ورة: أ ـ معنى السُّ

ورُة في اللغة معناها: الـَمْنِزَلُة الساميُة واملكانُة الرفيعُة. السُّ

قال الشاعر:

ـــــورًة ُس أعــــطــــاَك  الـــلـــه  أنَّ  ـــر  ت ــــم  أل

ـــَذُب ـــَذْب ـــَت ـــرى ُكــــلَّ َمـــْلـــٍك دونــهــا َي ت

ورُة مأخوذة من ُسوِر البناء، إمَّ ألنَّ سوَر البناء ُيوَضُع فيه َلبَِنٌة على  والسُّ
وكذلك  ُيراد،  الذي  االرتفاع  إلى  ينتهي  حتى  أخرى  بجانب  واحدة  َلبَِنٍة، 
ورُة ُوِضَعْت فيها كلمٌة بجانب كلمٍة، وآيٌة بجوار ُأخرى حتى َبَلَغْت في  السُّ

َرُه الله تعالى. عدد اآلي املبلَغ الذي َقدَّ

سورة  في  ما  مثل  ِة  ـيَّ احِلسِّ والّرفعة  العلو  من  فيه  البناِء  ُسوَر  ألن  ا  وإمَّ
القرآن من السمو والرفعة املعنوية.

القرآن  آيات  من  مستقلة  لطائفة  اسٌم  هي:  االصطالح  في  ورُة  والسُّ
كسورة  آياٍت  ثالث  ها  وأقلُّ معلوم،  وَمقطع  معروف،  مطلع  ذات  الكرمي، 

الكوثر.

ِحكمُة ت�ضويِر �لقر�آِن �لعظيم:

كثيرة  وفوائد  ِحَكٌم  وِقصارًا  ِطوااًل  وَجْعِلها  ُسور،  إلى  القرآن  لتقسيم 
منها:
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1 ـ َتْيسيُر حفظ القرآن املجيد، وتسهيُل َفْهِمِه على العاَلـِمني، فالقارُئ 
القرآن مستقاًل، وفي هذا  قدرًا من  َل  قد َحصَّ بأنَّه  يشعر  السور  لسورة من 
تنِشْيٌط له من املتابعة واملداومة، ولو ُجِعَل القرآُن بابًا واحدًا وموضوعًا فردًا، 

ما أمكن للناس حفظه، َوَلَصُعَب عليهم َفْهُمُه.)1)

ورِة، وإرشاٌد إلى  2ـ  إن تسويَر القرآن الكرمي فيه داللة على موضوع السُّ
محور حديثها، فهذه سورة ُتْثبُِت وحدانية الله تعالى، وتسوُق البراهنَي على 
أنَّ  تبني  وثالثة  الّرخُسِل،  وُتداِفُع عن  الرسالَة  ُتْثبُِت  وتلك سورة  وجوبها، 

ُخ أحالَم املنكرين... إلخ. البعَث كائن ال محالة، وواقع ال ريَب فيه، وُتَسفِّ

وكــَأنَّ   واإلعــجــاز،  التحدي  من  آخــر  نــوع  القرآن  تسوير  أنَّ  كما  ـ   3
في  شرطًا  وُل  الطُّ فليس  شئتم،  مبا  عارضوه  للمعارضني:  يقول  تعالى  الله 
اإلعجاز، وال الِقَصُر مانعًا من التحدي، بل الكل في درجة واحدة من الَقهر 
واإلعجاز، فهذه سورُة الكوثر ـ أقصر سورة في القرآن ـ ثالُث آيات ِقصاٌر، 
القرآن،  ُسَوِر  التي هي أطول  البقرة،  إعجاز سورة  ومع ذلك فهي معجزة 
فهي ِستٌّ وثمانون ومائتا آية، وأكثر آياتها من اآليات الطوال، بل فيها أطول 

ْيِن. آية في القرآن ـ وهي آيُة الدَّ

ب ـ معنى اآلية:

اآلية في اللغة ُتْطَلُق بإطالقاٍت متعددٍة.

)1( َفُتْطَلُق ُوَراُد منها املعجزة، ومنها قوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ       
ٻ  پ  پ  پپ{ )البقرة: 211(، أي: معجزة واضحة.

)1) »مناهل العرفان« للزرقاني )351/1).
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ۅ   }ۅ   تعالى:  قوُله  ومنها  العالمة،  منها  ـــَراُد  وُي وُتْطَلُق   )2(
ۉ{ )البقرة: 248(، أي عالمة ُمْلِكِه.

)3( كما ُتْطَلُق وُيَراُد منها الِعْبَرُة، ومنها قوُله تعالى: }ڑ  ڑ  ک  کک{ 
)الشعراء: 8(، أي: عبرة ملن يعتبر.

َيِت اآلية آيًة؛ ألنها عالمٌة على نفسها بانفصالها عن اآلية التي  وإمنا ُسمِّ
َقْبَلَها والتي بعَدها، أو ألنَّها عالمٌة على ما َتُدلُّ عليه.)1)

َمْطَلع  ذاُت  املجيد  القرآن  من  طائفٌة  فهي  االصطالح:  في  اآليُة  وأما 
ى فاصلة. وَمْقَطع ُمْنَدِرَجٌة في سورة، وآخرها ُيَسمَّ

)1) انظر: »بصائر ذوي األلباب«، د. أبو سريع محمد أبو سريع، ص )27، 28).



26

البيان

�لتقومي

السؤال األول:

أكمل ما يأتي:

ـ جاَءْت أقواُل الُعَلَماِء في معنى القرآِن ُلَغًة على ثالثِة أقواٍل هي:

القوُل األول: ................................

القوُل الثاني: ................................

القوُل الثالث: ................................

ـ القرآن الكرمي اصطالحًا هو كالم الله ..........................

السؤال الثاني:

ورة واآلية؟ ما املقصوُد بكلٍّ من: السُّ

ورُة هي: ................................ ـ السُّ

ـ اآليُة هي: ................................

السؤال الثالث:

َيِت اآليُة آيًة؟ ورُة ُسورًة؟ َولَِم ُسمِّ لَِم ُسِميَِّت السُّ

ورُة ُسورًة: ................................ َيِت السُّ ـ ُسمِّ
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َيِت اآليُة آيًة: ................................ ـ ُسمِّ

السؤال الرابع:

نًا سبب َتْسِمَيتها بذلك: اكتب َأْسماء القرآن الكرمِي املختارة، ُمَبيِّ

أ ـ ................................

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

ب ـ ................................

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

جـ ـ ................................

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

د ـ ................................

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

هـ ـ ................................

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

السؤال اخلامس:

َلُم يتمكن العلماُء واألئمُة ِمْن َجْمِع لفظِة »ُقرآن«؛ فماذا اْسَتْحَدُثوا من 
اسم آخر للقرآن الكرمي؟ وفي عهد َمْن ِمَن اخللفاء الراشدين؟
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السؤال السادس:

َبنيِّ احلكمة من َتْسِويِر القرآن الكرمي.

السؤال السابع:

ـ ما أطوُل سورة في القرآن الكرمي؟ وما أقصُر ُسورٍة؟

ـ أطوُل سورةٍ: ................................

ـ أقصُر ُسورةٍ: ................................

أكمل ما يأتي:

ى آية: .......................... ـ أطول آيٍة في القرآن الكرمي ُتَسمَّ

وهي في سورِة: ................................
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ْر�ُس الثاين: الدَّ

�أهمية �لقر�آن �لكرمي

وكونه �مل�ضدر �لأ�ضا�س �لأول للت�ضريع �لإ�ضالمي

1 ـ اأهمية القراآن الكرمي:

 | نبيه محمد  الله على قلب  أْنَزَلُه  الذي  الدستور  الكرمي هو  القرآن 
عن طريق الَوْحي لُِيْصِلَح اللُه به ما بني العبِد وربِِّه، وما بنَي العبِد ونفسِه، وما 
ُق به رسالُة املسلم في هذه احلياة  بني العبد واملجتمع الذي يعيُش فيه، وَتَتَحقَّ

على نحو ما أراد الله َربُّ الَعامَلني.

هذا القرآُن: ُهو الكتاُب املبني الذي ال يأتيه الباطُل من بني يديه وال من 
على  املستمرُة  الباقيُة  اخلالدُة  املعجزُة  وهو  حميد،  حكيم  من  تنزيلق  خلفه 

هور إلى أْن يَرِرَث اللُه األرَض وَمْن عليها. تعاقِب األزماِن والدُّ

وُر الهادي إلى احلقِّ وإلى  راُط املستقيُم، والنُّ وهو َحْبُل الله املتني، والصِّ
َبْعَدُكم، هو  ما  بينكم، وخبُر  ما  َقْبَلُكم، وُحْكم  ما  َنبُأ  فيه  املستقيم،  الطريق 
الَفْصُل ليس بالهزِل، َمْن َتَرَكُه ِمن َجّبعاٍر َقَصَمُه الله، وَمن ابتغى الُهَدى في 
ُه الله، َمْن قال به َصَدَق، وَمْن َحَكَم به َعَدَل، َوَمْن دعا إليه فقد  غيره أَضلَّ

ُهِدَي إلى ِصَراٍط مستقيٍم.

وقانوُن  احلنيف،  ين  الدِّ ولَِساُن  اخلالدِة،  وِة  ـبُّ النُّ وثيقُة  هو  القرآُن:  هذا 
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العربيِة، هو قدوُتنا وإماُمنا في حياتِنا،  اللغِة  الشريعِة اإلسالميِة، وقاموُس 
وعند  َنْنَتِهي،  وبنواهيه  َنْعَمل،  وبأواِمِرِه  َنْحَتِكُم  وإليه  وَنهتدي،  َنقتدي  به 

ُحدوِدِه َنِقُف َوَنْلَتِزُم.

ِب طريقِه، والُبْعِد عن تعاليمه. َسعاَدُتَنا في اتباع َمْنَهِجِه، وشقاَوُتَنا في َتَنكُّ

ُل للت�صريع: 2 ـ القراآن الكرمي هو امل�صدر الأَوَّ

القرآُن الكرمُي جعله الله كتاَب املسلمنَي يَضُع من الضوابِط والقوانني ما 
ُيَثُِّل القواعد العامة، والقضايا الكلية التي َتسمُح جلماعِة املسلمني بالتشريِع 
في إطارِه مبا ُيالئُِم حياَتهم، ومبا يتواَفُق مع ظروف بيئاتِهم وطبيعة حياتهم.

وكاَن ِحرُص القرآِن الكرمِي على وحدة املسلمني هو الذي جعله يحرص 
ل بيئٍة مسلمٍة ُفْرَصَتَها في التشريع الذي  على التقنني الواسع الذي جتد فيه كُّ
ُيالئُِمها، وال يخرج في ُمْجَمِلِه عن هذا اإلطار الذي وضعه الله لعباده، مما 
لوِك، واحلفاَظ على روِح التشريِع الذي  َيْضَمُن سالمَة العقيدِة، َوَنّقعاَء السُّ

أراده الله تعالى لعباِدِه.

الله تعالى الذي يجمُع املسلمني على كلمة  فالقرآُن الكرمُي هو كتاُب 
التوحيد التي ال ُتْلِزُم املسلَم باخلضوع املطَلِق إال لله وحده.

الله، وهو بهذا يخْعطي  الطاعَة إال في حدود ما أراده  ُتَختُِّم عليه  وال 
بهذا  فالقرآن  بالنفس،  والثقة  بالذات،  قويًا  إحساسًا  اإلسالمية  الشخصية 
ِة والثقِة واخُلُلِق والفضيلة. يهدف إلى بناء الفرد املسلم على أساس من الِعزَّ
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ُيَشابُِهُه  ال  وحديُثه  كالٌم،  ُيدانيه  ال  تعالى  الله  كالَم  فإن  وباختصاٍر: 
حديٌث، وصَدَق الله العظيم حيث يقول: }ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ{ 

)النساء(. ويقول أيضًا: }ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ{ )النساء(.

بُِعلوِّ منزلته، فقال سبحانه: }ڍ   َه  الله شأَن القرآن، وَنوَّ َرَفَع  ولقد 
وتعالى  سبحانه  وصفه  كما  )طه(،  ڈ{  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

َزُه بها عن سائر الُكُتِب فقال:  بعدة أوصاف مبينًا فيها خصائصه التي َميَّ

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    }ڤ  
چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ  

ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ  

ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

گ   گ   گ   گ   ک   ک  ک   ک  

ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   }ڇ   أيضًا:  وقال  )املائدة(،   } ڳ  ڳ   

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ{ )األنعام(، وقال عز اسُمه: }ڦ  ڦ  
ڃ{  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  

)النحل(، إلى غير ذلك من اآليات التي تبني فضل القرآن وأهميته.

وإمنا كان القرآُن الكرمُي املصدَر األّوَل للتَّشريِع ألنَّه:

َع  ُيَشرِّ َأْن  َأْقَدُر على  ـ ِمْن ِعْند الله الذي َخَلَق اإلنسان، وهو سبحانه  أ 
لإلنساِن ما ُيالئُِمُه من َتركيُبُه النفسي، وحياُتُه االجتماعيُة واالقتصادية.
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واحدٍة  رايــةٍ  حتَت  املسلمني  َيْجَمُع  الــذي  الكتاُب  كذلك  وألنـَّه  ـ  ب 
أساُسها: »ال إله إالَّ الله، محمد رسول الله«.

في  حياتهم  منهَج  جميعًا  للنَّاِس  ليبني  جاء  الذي  الكتاُب  وألنـَّه  ـ  ج 
نيا، وطريق جناتهم في احلياِة اآلخرِة. الدُّ

فأيُّ تشريٍع ُيوَضُع ملصلحِة املسلمنَي ال ُبدَّ أْن يكوَن في َضوحِء القرآِن، 
وفي ظل تشريعاته، وفي إطار منهجه وقوانينه.

َوَيْرِمي التشريُع القرآني إلى استقرار املجتمعات التي ُتْؤِمُن به، وتلتزُم 
تعاليِمِه،  في  ِة  مولِيَّ والشُّ قوانينِه،  في  العدالِة  خالل  من  وذلــك  بَِهْديِِه، 
ِج  ِة في أساليبه، والتَّدرُّ واإلنسانية في نظرته، والُعْمِق في إْرَشاَداتِِه، والواِقَعيَّ
املتعددة،  البيئات  مع  ِفِه  َتَكـيُّ في  وامُلُرْوَنِة  َهْديِِه،  في  ماَحِة  والسَّ تطبيقه،  في 
ومما ال شك فيه أنَّ األمَة اإلسالميَة خيُر أّمة ُأْخِرَجْت للناس، وكتاُبها أفضُل 

الُكُتِب، لذلك كان واجبًا عليها أالَّ َتْأُلَو جهدًا في تبليغ القرآن وتعليمه.

م  بتعلُّ يشتغل  الذي  وأفضَلهم  الناس  خير  أنَّ  لنا   ُ ُيَبنيُّ  | والرسول 
القرآن الكرمي، وتعليمه، وذلك فيما َثَبَت عن عثماَن بن عفاَن ـ رضي الله 

َمُه«.)1) َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ عنه ـ عن النبي | قال: »َخُيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

)1) أخرجه البخاري في )فضائل القرآن(.
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�لتقومي

السؤال األول:

ْث عن أهمية القرآن الكرمي في ثالث نقاٍط: دَّ أ ـ حَتَ

ب ـ أكمل الفراغ التالي مبا يناسُبُه:

بوة اخلالِدَدِة و.... و..... و..... وإليه .......  ـ َهَذا القرآُن ُهَو وثيقُة النُّ
ويأمره...... وعند حدوده ..... و........

جـ ـ َدلِّْل على ما يأتي مما جاء في الدرس:

1 ـ كالم الله تعالى ال ُيدانيه كالٌم، وحديُثُه ال ُيشابُهُه حديٌث.

َه بُِعُلْو منزلته. 2 ـ َرَفَع اللُه َشْأَن القرآِن، وَنوَّ

السماوية  الُكُتِب  سائِر  عن  وخصائَص  بِِسَماٍت  القرآَن  الله  َز  َميَّ ـ   3
السابقة.

اكتب اآليات الكرية التي تشير إلى ذلك.

السؤال الثاني:

ْل ما يأتي: َعلِّ

ُل للتشريع. ـ القرآُن الكرمُي هو املصدُر األوَّ

أ ـ ......................
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ب ـ ......................

ج ـ ......................

السؤال الثالث:

ِة َنْحَو القرآِن الكرمي؟ ِة اإلسالمهيَّ ـ َما َواِجُب اأُلمَّ

ْرِس؟ ـ َمْن َخْيُر النَّاِس وَأْفَضُلُهم ِمْن خالل َفْهِمَك للدَّ

ـ ضع عالمة )صح( أمام العبارات الصحيحة في املعنى، وعالمة )خطأ( 
أمام العبارات التي ال يصح معناها فيما يأتي:

1 ـ اعتمد القرآُن الكرمُي على جميع التشريعات التي جاءت في الكتب 
)      ( السماوية السابقة.      

2ـ  َيْهِدُف التشريع القرآني إلى استقرار املجتمعات التي ُتْؤِمُن بِِه، َوَتْلَتِزُم 
)      ( بَِهْديِِه.        

كلمة  على  املسلمني  َيْجَمُع  الذي  تعالى  الله  كتاُب  الكرمُي  القرآُن  ـ   3
)      ( التوحيد.       

)      ( 4 ـ الـمسلُم احلقُّ ُهَو الذي َيْقَرُأ القرآَن، َوَيْعَمُل بِِه.  

ِة النبي |.   5 ـ القرآُن الكرمُي ُهو املصدُر األساسيُّ للتشريع َبْعَد ُسنَّ
)      (         
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ْر�ُس الثالُث: الدَّ

ُل َف�ضْ

ِتالَوِة �لقر�آِن �لكرمِي، وحفظِه، و�أهميُة َتَعلُِّمِه

ُل تالوة القراآن الكرمي: 1 ـ َف�صْ

إنَّ من َأْجلِّ العبادات، وأعظم الُقُربات إلى الله سبحانه وتعالى تالوة 
القرآن الكرمي، فقد أمر بها سبحانه وتعالى في قوله: }ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  
| فيما رواه أبو ُأمامة ـ رضي  ڄڄ{ )املزمل: 20(، كما أمر بها النبي 

ُه يأتي  الله عنهـ  حيث قال: َسِمْعُت رسوَل الله | يقول: »اقرؤوا القرآن؛ فإنَّ
يوَم القيامِة شفيعًا ألصحابه«.)1)

ُه الله لقارئ القرآن الكرمي من أجٍر كبيٍر، وثواٍب  وقد أخبر | مبا َأَعدَّ
عظيٍم، ذلك فيما رواه عبدالله بُن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول 
الله |: »َمْن قرَأ َحْرفًا من كتاب الله َفَلُه به َحَسنٌة، واحلسنُة بَِعْشِر أمثالِها، ال 

أقوُل }ألم{ حرف، ولكن َألٌِف حرف، والٌم حرف، وميٌم حرف«.)2)

َ صلوات الله وسالمه عليه َأنَّ اإلنساَن بَِقْدِر ما يحفُظ من آي  كما بنيَّ
القرآن َوُسَوِرِه بقدر ما يرتقي في درجات اجلنة، وذلك فيما يرويه عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ عنه | أنــَّه قال: »ُيَقاُل لَِصاِحِب 

)1) جزء من حديث أخرجه مسلم في باب )فضل قراءة القرآن(.
)2) أخرجه الترمذي برقم )1912(، باب )ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من األجر( ورواه 

أيضًا الدارمي وغيره، وهو حديث صحيح، انظر »جامع األصول« )498/8).
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نيا، فإنَّ َمْنِزَلَتَك عند  اْلُقْرآِن: اقرْأ وارَق)1(، َوَرتِّْل كما كنَت ُتَرتِّلُّ في داِر الدُّ
آِخِر آيٍة َتْقَرُأ بها«.)2)

فيكون  واْلـَمْظَهُر؛  الـَمْخَبُر  بها  َيطيُب  القرآن  قراءة  أنَّ  لنا  ُح  ُيوضِّ كما 
املؤمن القارئ للقرآن َطيَِّب الباطِن والظاهر، إْن خبرَت باِطَنه وجدَته صافيًا 
نقّيًا، وإن شاهدت سلوَكه وجدَته حسنًا طيبًا... فعن أبي موسى األشعري 
ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله |: »َمَثُل الـُمْؤمِن الذي َيقرأ القرآَن 
ِة)3(، ِرْيُحَها َطّيهٌب، وطعُمها َطّيهٌب، وَمَثُل املؤمن الذي ال يقرُأ  َمَثُل اأُلْتُرجَّ
، وَمَثُل املنافق الذي ال يقرُأ القرآن  ْمَرِة: ال ريح لها وطعُمَها ُمرٌّ القرآن َمَثُل التَّ

(4(.» كمثل احلنظلة، ال ريح لها وال َطْعُمَها ُمرٌّ

ُه  ويخبرنا عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنَّ مْن أحبَّ القرآَن َأَحبَّ
ُه اللُه ورسوُله َفْلَيْنُظْر: فإْن كاَن ُيِجبُّ  الله ورسوله، فيقول: »َمْن َأَحبَّ َأْن ُيِحبَّ

القرآَن فهو ُيِحبُّ الله ورسوَلُه«.)5)

القرآن  َد  َجــوَّ َمْن  أنَّ  ـ  عليه  وسالمه  الله  صلوات  ـ  الرسول  بنيَّ  وقد 
مرتبة  في  فإنه  بأحكامه،  عاماًل  به،  ماهرًا  له،  ُمْتِقنًا  وصار  قراءته،  وَأْحَسَن 
بني، وذلك فيما َرَوْتُه ُأمُّ املؤمنني عائشةـ  رضي الله عنهاـ  قالت:  املالئكة املقرَّ

)1) وارق: ارتفع في الدرجة.
»جامع  انظر:  حسن،  وإسناده   ،)192/2( »املسند«  في  وأحمد  داود،  وأبو  الترمذي،  رواه   (2(

األصول« )502/8).
ة: نوع من الفاكهة، وخصها بالتمثيل لطيب الطعم والريح. )3) اأُلْتُرجَّ

)4) أخرجه البخاري )58/9(، في فضائل القرآن، ومسلم برقم )797(، باب فضيلة حافظ القرآن، 
وغيرهما.. انظر: »جامع األصول.

)5) قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )165/5(، باب »فضل القرآن«، رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
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يقرُأ  الَبَرَرِة، والذي  الِكراِم  َفَرِة  السَّ بالقرآن مع  »املاِهُر   :| الله  قال رسول 
الُقرآَن، َوَيَتَتْعَتُع فيه، وهو عليه شاٌق له أجران«.)1)

قرأ  »َمــنْ  قال:   | النبيَّ  أنَّ  بسنده،  الترمذي  رواه  آخر  حديث  وفي 
م حراَمه، َأْدَخَلُه الله به اجلنة«، وروى  القرآن فاستْظَهَرُه؛ َفَأحلَّ حالله، وحرَّ
أبو داود بإسناده، عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله | قال: »َمْن قرَأ 
القرآَن وَعِمَل مبا فيه َأْلَبَس اللُه والَدْيِه تاجًا يوَم القيامة َضْوُءُه َأْحَسُن ِمن َضْوء 
الشمس في بيوت الدنيا...«، وروى البخاري بسنده، عن أبي هريرة ـ رضي 
مُه اللُه  | قال: »ال َحَسَد إال في اثَنَتنْي: رجٌل َعلَّ الله عنه ـ أنَّ رسول الله 
القرآَن فهو يتلوُه آناَء الليل وآناَء النهار، َفَسِمَعُه جاٌر له فقال: ليتني ُأوتيُت 
مثل ما ُأوتَِي فالن َفَعِمْلُت مثل ما َيْعَمُل، َوَرُجٌل آتاُه الله مااًل َفُهَو ُيْهِلُكُه في 

احلق، فقال: ليتني ُأوتيُت ِمْثَل ما ُأوتَِي فالٌن َفَعِمْلُت مثل ما َيْعَمل«.)2)

وروى ُمسلٌم ـ رحمه الله ـ بسنده، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: 
قال رسول الله |: »ما اجتمع َقُوٌم في بيت من بيوت الله َيْتُلْوَن كتاَب الله، 
ْتُهُم  َوَحفَّ الرحمُة،  َوَغِشَيْتُهُم  السكينُة،  َنَزَلْت عليهُم  إال  بينهم؛  ويتدارسونه 

املالئكُة، َوَذَكَرُهُم اللُه ِفْيَمْن ِعْنَدُه«.

وروى مسلم بسنده، ِمْن حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله 
| قال: »إنَّ الله يْرَفُع بهذها الكتاِب أقوامًا َوَيضُع به آخريَن«.

)1) أخرجه البخاري ومسلم، وغيرهما.. انظر: »جامع األصول« )503/8).
)2) املراد باحلسد في احلديث الشريف: الِغْبَطة، ال احلسد املعروف بتمني زوال نعمة لغاير، فإنه 

حرام ـ أعاذنا الله منه ـ.
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ـ عن  الله عنه  ـ رضي  بإسناده عن عبدالله بن مسعود  اِرِمي  الدَّ َوَرَوى 
ُب قلبًا َوَعى القرآَن، وإنَّ  النبي | قال: »اقرؤوا القرآن فإنَّ الله تعالى ال ُيَعذِّ

هذا القرآَن َمْأُدَبُة الله؛ َفَمن دخل فيه فهو آِمٌن، وَمْن َأَحبَّ القرآَن َفْلُيْبِشر«.

وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله | 
َتْقُدُمُه  الدنيا،  به في  الذين يعملون  بالقرآِن وأهلِه  القيامِة  »ُيْؤَتى يوَم  يقول: 

اِن عن صاِحبِِهما«، رواه مسلم. اجَّ سورُة البقرة، وآِل ِعْمراَن؛ حُتَ

ح اللهـ  عز وجلـ  في ُمحك كتابه: أنَّ الذي ُيداِوُموَن على تالوة  وقد َوضَّ
القرآن الكرمي آناَء الليل، وأطراَف النهار، ويعملون بأحكامه، ويعْحَذُروَن 
يهم الله تعالى ما يستحقون من الثواب، وُيضاِعُف لهم  ُمخالفته، أولئك ُيوفِّ

وئ   وئ    ەئ  ەئ   ائ   }ائ   سبحانه:  يقول  فضله،  من  األجر 
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
ىئ            مئ   حئ      یجئ   ی   ی   ی    ىئ   ىئ  
يئ{ )فاطر(، إلى غير ذلك من اآليات واألحاديث التي تبني فضل تالوة 
القرآن الكرمي، وُتْثبُِت ما لقارئ القرآن الكرمي من فضل كبير، وثواب عظيم 

عند الله سبحانه وتعالى.

شديدًا  حتذيرًا  القرآن  نسيان  من  تُه  أمَّ  | الرسوُل  ُر  ُيَحذِّ املقابل  وفي 
تًا من  فيقول: »تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشدُّ تفلُّ

اإلبل في ُعَقِلَها«.)1)

)1) متفق عليه.
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م القراآن الكرمي وتعليمه: 2 ـ اأهميُة َتَعلُّ

إنسان  كل  طاقة  بقدر  منه  تيسر  ما  وحفظ  تالوة  الكرمي  القرآن  ُم  َتَعلُّ
ينَقِطع  ال  حتى  اإلسالمية  األمة  على  كفاية  فرُض  كاماًل  وحفظه  واجب، 
ق إليه تبديل أو حتريف، فإْن قاَم بذلك َقْوٌم سقط الوجوُب  تواُتُرُه، وال يتطرَّ

عن الباقني، وإالَّ َأثُِموا جميعًا.
ولقد كان الرسوُل | ال يتوانى في إبالغ َمْن َمَعُه من الصحابة مبا ُأْنِزَل 
عليه من اآليات، وتعليمهم إياها َفْوَر نزولها، حيث قد َأَمَرُه الله ـ جل وعال 

ـ بذلك في قوله تعالى: }ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  { )املائدة: 67).

ذلك  على  وحــثَّ  الكرمي،  القرآن  م  تعلُّ إلى   | الرسول  َنــدب  وقد 
حديث ُعقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: خرج رسول الله | ونحن في 
ة فقال »أيُّكم ُيِحبُّ أْن َيْغُدَو كل يوم إلى ُبْطَحاَن أو إلى الَعقيِق، فيأتي  فَّ الصُّ
منه بناَقَتنْي َكْوَماَوْين، في غير إثم وال َقطع رحم؟« فقلنا: يا رسول الله ُنِحبُّ 
ذلك، قال: »أفال يغدو أحُدكم إلى املسجد فيعلَم أو يقرَأ آيتني من كتاب الله 
ـ عز وجل ـ خيٌر له من ناقتني، وثالٌث خيٌر له من ثالث، وأربٌع خيٌر له من 

أربع ومن أعدادهنَّ من اإلبل«.)1)
وتعليمه  الكرمي  القرآن  م  تعلُّ فضل  بيان  في  األحاديث  أجمع  ومن 
َمْن  »َخْيُرُكم  | قال:  حديث عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ عن النبي 

َمُه«.)2) َم القرآَن وَعلَّ تعلَّ

)1) صحيح مسلم )553/1).
)2) أخرجه البخاري في )فضائل القرآن(.
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�لتقومي

السؤال األول:

تالوُة القرآن الكرمي ِمْن َأَجلِّ العبادات، وأعظم الُقُرَباِت إلى الله تعالى، 
ـة. ــنَّ َدلِّْل على ذلك من القرآن والسُّ

الدليُل من القرآن: ..............................................

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

الدليُل من السنة: ...............................................

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

السؤال الثاني:

ـ ما منزلة قارئ القرآن في اآلخرة؟

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

ـ ما جزاُء َمْن ُيِحبُّ القرآن كما أخبرنا عبُدالله بُن مسعود ـ رضي الله 
عنه ـ؟

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

تُه ِمْن نسيان القرآن، َدلِّْل على ذلك. ر الرسوُل الكرمُي | ُأمَّ ـ حذَّ

................................................................
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السؤال الثالث:

م القرآن الكرمي وِحْفِظِه؟ ما ُحْكُم َتَعلُّ

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

السؤال الرابع:

َدليُل  الُقْرآُن؟ وما  َيْنِزُل عليه  كان  | حنَي  الرسول  كيف كان موِقُف 
ذلك؟

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

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

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

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

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

.................................................................
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ْر�ُس الرابُع: الدَّ

كيفية تالوِة �لقر�آن �لكرمي و�أد�ئها

َفُة قراءة النبي |: 1 ـ �صِ

لقد شرع الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن ِصَفًة معينة، وكيفيًة ثابتة، 
ٿ{  ٿ   ٿ     }ٿ   فقال:  والسالم،  الصالة  عليه  نبيه  بها  أمر  قد 
ر، وذلك برياضة اللسان، واملداومة  )املزمل(، أي: اقرأه بَِتْؤَدٍة وطمَأنينٍة وتدبُّ
وَمدِّ  الـَمْقصور،  وَقْصِر  م،  الـُمَفخَّ وَتْفخيم  ِق،  الـُمرقَّ بترقيق  القراءة  على 
املمدود، وإظهار الـُمْظَهر، وإدغام الـُمْدَغم، وإخفاء الـمْخِفي، وَغنِّ احلرف 
كّلخ  بينها،  اخَلْلِط  وعدم  مخارِجها،  ِمن  احلروف  وإخراج  ٌة،  ُغنَّ فيه  الذي 

ٍف أو تطيط. ذلك ُدوَن َتَكلُّ

)ترتياًل(  وهو  باملصدر  ــل(  )رتِّ وهو  الفعل  ـ  وجل  عز  ـ  الله  د  أكَّ ولقد 
تعظيمًا لشْأنِِه، واهتمامًا بأْمره.

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ     ڀ   }ڀ   سبحانه:  قال  كما 
ٿ  ٿ{ )اإلسراء(.

الفهم،  إلى  أقــرُب  ذلك  فإن  ل؛  َوَتَهُّ ل  بَِتَرسُّ الناس  على  لتقرَأُه  أي: 
على  باحملافظة  إال  تتحقق  ال  الصفة  هذه  َأنَّ  والواقع  للحفظ)1)،  وَأْسَهُل 
ة من قراءة رسول الله |، والتي ثبتت عنه بالتواتر،  أحكام التجويد املستَمدَّ

)1) زبدة التفسير )379).
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واألحاديث الصحيحة، فلقد ثبت أنَّ َأنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ ُسئَِل 
ا، ثم قرأ }ٱ       ٻ   كيف كانت قراءُة النبي |؟ فقال: »كانت ِقَراءُتُه َمّدً
ا  : الرحيم«)1)، أْي: مّدً : الرحمن، وبـَمدِّ : بسم الله، وبـمدِّ ٻ  ٻ{ بـَمدِّ

طبيعيًا بحرَكَتنْي.

وعن ُأمِّ َسَلَمَة ـ رضي الله عنها ـ أنـََّها ُسئَِلْت عن ِقراَءِة رسول الله | 
آية)2): }ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   آيًة  َيْقَطُع قراءته  فقالْت: كان 
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ{ 

)الفاحتة(، تعني: أنـَّه | كان يقُف على آخر اآلية.

وقد ُنِقَلْت إلينا هذه الصفة بأعلى درجات الرواية وهي: املشافهة، حيث 
اه عن شيخه، وشيُخه عن  ى القارُئ القرآن عن املقرئ، واملقرُئ قد َتَلقَّ َيَتَلقَّ

شيِخه، وهكذا حتى َتْنَتهي السلسلُة إلى النبي |.

اه عن  م أصحابه القرآن الكرمي، كما تلقَّ ومن املؤكد أنَّ النبيَّ | قد علَّ
َفِة، َوَحثَُّهم على  اُه بَِنْفِس الصِّ َنُهْم إيَّ أمني الَوْحي جبريل ـ عليه السالم ـ، َوَلقَّ
ِمَها والقراءة بها، فلقد ثبت أنَّ النبيَّ | سمَع عبدالله بن مسعود ـ رضي  َتَعلُّ
ُأْنِزَل  ًا كما  القرآَن َغضَّ َأنَّ يقرأ  ـ يقرُأ في صالته فقال: »َمْن َسّرعُه  الله عنه 

فليقرأه على ِقراءة ابِن ُأمِّ عبد«.)3)
)1) أخرجه البخاري، كتاب: فضائل القرآن، انظر: »فتح الباري« )91/9).

)2) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي.
)3) رواه أحمد، والبزار، والطبراني؛ وفيه عاصم بن أبي النجود، وهو على ضعفه حسن احلديث، 
للهيثمي  الزوائد«  »مجمع  انظر:  الصحيح،  رجال  الطبراني  ورجال  الصحيح،  رجال  رجاله  وبقية 

.(287/9(
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َفِة التي قرأ بها عبدالله ابُن  وَلَعلَّ املقصد ـ والله أعلم ـ أنَّ يقرَأُه على الصِّ
مسعود ـ رضي الله عنه ـ من ُحْسِن الصوت، وَجْوَدِة الترتيل، وِدّقعة األداِء، 

َمها إياه الرسول |. َفِة التي َعلَّ واحِلرص على القراءة بالصِّ

ولقد َخصَّ رسول الله | َنَفرًا من الصحابة َأْتَقُنوا القراءة حتى صاروا 
ثابت،  بُن  وزيُد  مسعود،  بُن  وعبدالله  َكْعب،  بُن  ُأَبــيُّ  منهم:  فيها  أعالمًا 
وأبوموسى األشعري، وعثماُن بُن عفان، وعلي بُن أبي طالب، وأبوالدرداء، 

ومعاذ بن جبل، وغيرهم ـ رضي الله عنهم أجمعني ـ.

فكان الرسول | يتعهدهم باالستماع لهم أحيانًا، وبْسَماِعهم القراءة 
أحيانًا أخرى، كما ثبت ذلك باألحاديث الصحيحة.

فلقد ثبت عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله | 
اني َلَك؟ قال:  أُلَبيِّ بن كعب: »إنَّ الله أَمَرني َأْن أقر عليَك«، قال: آللُه َسمَّ

اك لي«، قال َأَنس: َفَجَعَل ُأَبّي َيْبكي.)1) »الله َسمَّ

كما ثبت عن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ، قال: قال لي النبي 
|: »اقرأ عليَّ القرآن« قلُت: أقرُأ عليَك وعليَك ُأْنزهَل؟ قال: »إني ُأحبُّ 

}ڎ   بلغُت:  ا  فلمَّ النِّساِء،  ُســورَة  َفاْفَتَتْحُت  غيري«،  ِمن  َأْسَمَعُه  َأْن 
گ{  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ            ژ   ڈ   ڈ    

)النساء(، قال: »َحْسُبَك«؛ فالتفتُّ إليه، فإذا عيناه تذرفان.)2)

)1) رواه مسلم، استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل )195/2).
)2) أخرجه البخاري، باب: من أحب أن يسمع القرآن من غيره )5049(، وله فيه ألفاظ أخرى، كما 

رواه مسلم، باب: فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه لالستماع )195/2).
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ليكون  َيْسَمَعُه من غيره؛  أْن  قد أحبَّ   | الرسول  يكوَن  َأْن  وُيْحَتَمُل 
َمُه؛  َبَرُه، َوَيَتَفهَّ ًة ُيْحَتَذى بها، كما ُيْحَتَمُل َأْن يكون لكي َيَتدَّ َعْرُض القرآن ُسنَّ
القارئ  ِمن  وَأْنَشُط  أْخَلى  وَنْفَسه  التدبر،  على  أقوى  املستمَع  ألنَّ  وذلك 

الشتغاله بالقراءة وأحكامها.)1)

ي اإلتقان فيها بتلقيها  وقال |: آِمرًا النَّاَس بتعلم قراءة القرآن، َوبَِتَحرِّ
عن املتقنني املاهرين: »ُحذوا القرآن من أرعبة: عبدالله بن مسعود، وسالم، 

ومعاذ، وُأبي بن كعب«.)2)

وكل ذلك يُدلُّ على أنَّ هناك صفة معينة، وكيفية ثابتة لقراءة القرآن ال 
بدَّ من حتقيقها، وهي الصفة املأخوذة عنه |، وبها ُأنِزَل القرآُن، َفَمْن َخاَلِفا 

ـة، وقرأ القرآَن بغيِر ما َأْنزَل الله. ـنَّ أو َأْهَمَلها فقد َخاَلَف السُّ

ذلك  بعد  تسميتها  على  اصطلحوا  التي  هــي  هــذه  الــقــرآن  وصفة 
بالتجويد.)3)

2 ـ اآداب تالوة القراآن الكرمي وال�صتماع اإليه:

منها  طائفة  إلى  نشير  َأْن  َحْسُبَنا  كثيرة،  آداٌب  الكرمي  القرآن  لتالوة 
باآلداب  يتأدَب  َأنَّ  الكرمي  القرآن  قارئ  على  ينبغي  فنقول:  باختصاره؛ 

التالية:

)1) انظر: »فتح الباري« )94/9).
)2) أخرجه البخاري، باب: القراءة من أصحاب النبي |، حديث )4999).

)3) انظر: »قواعد التجويد« د. عبدالعزيز القاري، ص )1-2(، »غاية املريد« ص )16 - 18).
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األعظُم،  املقصوُد  هو  فذلك  ــٍر،  َوَتــَدبُّ ٍر  َوَتَفكُّ ُخشوع  في  يقرأ  أْن  ـ   1
تعالى:  قال  الُقلوب،  وتستنيُر  الصدور،  َتْنَشِرُح  وبه   ، ــمُّ األَه واملطلوُب 
چ{  چ   ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   }ڄ  

)ص(.

وقال: }ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ{ )محمد(.

وِصفُة ذلك أن َيشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ، فيعرف معنى كل 
َر عنه فيما  آية، ويتأمل األوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإْن كان مما َقصَّ
مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق 

َع َوَطَلَب. م، أو دعاة َتَضرَّ َذ، أو تنزيه َعظَّ وتعوَّ

فافتتح  ليلة  ذات   | النبي  مع  صليُت  قال:  حذيفة  عن  مسلم  أخرج 
اًل، إذا َمرَّ  البقرة فقرأها، ثم آل ِعمراَن فقرأها، ثم النساء فقرأها، يقرأ ُمَتَرسِّ

َذ. ٍذ َتَعوَّ بآيٍة فيها تسبيٌح َسبََّح، وإذا َمرَّ بسؤاٍل َسأل، وإذا َمرَّ بَِتَعوُّ

وحتى يتحقق الفهم اإلجمالي ننصحكـ  يا بنيـ  بقراءة أجزاء التالوة أو 
طة املوجزة مثل: »أيسر التفاسير«، أو »زبدة  احلفظ في بعض التفاسير الـُمَبسَّ

التفسير«.

2 ـ أْن يقرأ القرآن على وضوء: ألنَّ القرآن الكرمي من أفضل األذكار، 
وكان النبي | يكره أْن يذكر الله تعالى إال على ُطْهٍر.

بَِسِكْيَنٍة  عًا  ُمَتَخشِّ ذلك،  أمكنه  ما  الِقْبَلَة  مستقباًل  القارئ  يجلس  أْن  ـ   3
َوَوَقاٍر.



47

في أحكام تالوة القرآن

4 ـ َأْن يستاك َتْطِهيرًا لَِفِمِه، وتعظيمًا للقرآن.

األماكن  وأفــضــُل  والـَمَكاِن،  والــبــدِن  الــثــوِب  نظيَف  يكوَن  َأْن  ـ   5
املساجُد.

ُذ َقْبَل القراءة: قال الله تعالى: }ڱ  ں  ں   ڻ   َعوُّ 6 ـ ُيَسنُّ التَّ
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ{ )النحل(.

َيْعَبْث، وال  َيْضَكْك، وال  الكرمي؛ فال  القرآن  َب عند تالوة  يتَأدَّ أْن  ـ   7
َيْنُظْر إلى ما ُيْلِهي، بل يتدبر ويتذكر، كما ُيْسَتَحبُّ له َأْن يبكي مع القراءة، 

فإن لم َيْبِك َيَتَباَكى.

ـ قال: قال  الله عنه  ـ رضي  روى الشيخان بسنديهما، عن ابن مسعود 
رسول الله |: »اقر عليَّ القرآَن«، فقلُت: يا رسول الله: أقرُأ عليَك وعليَك 
ُأْنِزَل؟ قال: »إني ُأِحبُّ َأْن أسَمعه من غيري«، فقرأُت عليه سورَة النساِء حتى 

ِجْئُت إلى هذه اآلية: }ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  
إليه  َفاْلتعَفتُّ  اآلن«،  »َحْسُبَك  قال:  )النساء(،  ک  ک  گ  گ{ 

فإذا عيناه َتْذِرَفاِن.)1)

وعن أبي صالح قال: َقِدَم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق ـ 
رضي الله عنه ـ فجعلوا يقرؤون القرآن، ويبكون، فقال أبو بكر الصديق ـ 

ا، ـ وفي رواية: هكذا ُكنا حتى َقَسْت قلوُبنا ـ.)2) رضي الله عنه ـ هكذا ُكنَّ

)1) أي: سال دمعها.
)2) انظر: »البرهان« ص )89).
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قال اإلمام أبو حامد الغزالي: »البكاُء ُمْسَتَحبُّ مع القراءة...«.)1)

الصوت  حسَن  يكن  لم  وإن  بها،  صوَته  َن  وُيَحسِّ قراءَتُه،  ُيَزيَِّن  َأْن  ـ   8
َغنِّي الـُمْبَتَذل،  ْمِطْيِط، والتَّ َنُه ما استطاع، بحيث ال يخرج به إلى َحدِّ التَّ َحسَّ

واخلروج على قواعد القراءة الصحيحة.

فعن الَبَراِء بن عازب قال: »سمعُت رسوَل الله | قرَأ في العشاِء بالتني 
والزيتون فما أحٌد أحسن صوتًا منه« رواه البخاري ومسلم.

ُنوا القرآن بأْصَواتُِكم«  وعن البراء ـ أيضًا ـ قال: قاَل رسول الله |: »َزيِّ
رواه أبو داود النسائي.

9 ـ اإلمساك عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول؛ أَلنَّ املرتَِّل ُمخاِطٌب 
ْيَطان. َثاُؤُب ِمَن الشَّ ُه وُمَناِجيه، والتَّ َربَّ

10 ـ عند َخْتم القرآن الكرمي ُيْسَتَحبُّ اإلكثاُر من الدعاِء؛ أَلنَّ الرحمَة 
َتْنِزُل عند َخْتِم القرآِن.

اأداب �صماع القراآن:

ُر  َيَتَفكَّ خاشع  بقلٍب  عليه  ُيْقبَِل  أْن  الكرمي  القرآن  سامع  على  أنَّ  كما 
في معانيه، َوَيَتَدبَّر في آياته، ويتَّعظ مبا فيه من ِحَكم وَمواِعظ، وأن ُيْحِسَن 
قال  قراءته،  القارُئ من  َيْفُرَغ  قرآٍن حتى  ُيْتَلى من  ملا  االستِماَع واإلنصاَت 

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   }ۆ   تعالى: 
ۅ{ )األعراف(.

)1) املصدر السابق.
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�لتقومي

السؤال األول:

ْ صفة قراءة النبي | بالدليل؟ بنيِّ

ا كما  َغّضً الُقرآَن  يقرَأ  َأْن  ُه  َسرَّ »َمْن   :| الرسول  املقصوُد من قول  ما 
ُأْنِزَل َفْلَيْقَرَأُه على ِقراَءِة اْبِن ُأمِّ َعْبٍد«؟

ُهُم الرسوُل | لقراءة القرآن  حابِة الذين َخصَّ اكتب أسماء بعض  الصَّ
الكرمي.

.......... - 1......... - 2.......... - 3

.......... - 4......... - 5.......... - 6

.......... - 7......... - 8

 
ُه محمدًا | أْن يقرأ عليه القرآن؟ ما اسُم الصحابّي الذي أمَر الله نبيَّ

السؤال الثاني:

لتالوة القرآن الكرمي واالستماع إليه آداٌب، اكتب خمسة منها:

................................................................ - 1
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