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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 معلومات عن القرآن الكريم   -1

 سورة . 114عدد سور القرآن الكريم  .1

 .سورة هي سورة الكوثر قصر أو أطول سورة في القرآن سورة البقرة  .2

 .(282رقم )( من سورة البقرة وهي  نالدَّي  أطول آية في القرآن هي آية )  .3

 ن .جزء  مكون من جزئي عدد أجزاء القرآن الكريم ثالثون جزءًا وكل .4

 عدد أحزاب القرآن الكريم ستون حزبًا وكل حزب مكون من أربعة أرباع . .5

 عدد أرباع القرآن الكريم مائتان وأربعون ربعًا . .6

 ( آية حسب العد الكوفي .  6236عدد آيات القرآن الكريم )  .7

 

    في المصحف الشريف :  عالمات الوقف -2
وله تعالى لها بما بعدها لتغير المعنى مثل قعالمة الوقف الالزم بحيث لو وص – ـم -1

فلو وصل كلمة لوط بما بعدها  ) َفآَمَن َلُه ُلوٌط َوَقاَل ِإِّنِ ُمَهاِجٌر ِإََل َربِِ  (في سورة العنكبوت 
لوط عليه السالم لكن الوقف هو مهاجر هو لتغير المعنى بحيث يصير أن الذي قال إني 

فيكون القائل هو إبراهيم عليه السالم وهذا ِإِّنِ ُمَهاِجٌر .. الصحيح والبدء بقوله تعالى وقال 
 هو الصحيح .

 .وهي كلمة منحوتة ومعناها جواز الوصل مع كون الوقف أولى       -2
 .كلمة منحوتة  أيضاً وهي  أولىومعناها جواز الوقف مع كون الوصل        -3
 ومعناها جواز الوصل والوقف بدون ترجيع ألحدهما على األخر . –ج  -4
ا لسبب طارئ كعاطس أو ة الوقف الممنوع فلو اضطر للوقف عليهوهي  عالم –ال  -5

 وال يوهم معنىً  غير المراد . بحيث يتم المعنى اضيق نفس وجب عليه البدء بما قبله
يقف  أنعانق بحيث إذا وقف على إحدى الكلمتين ال يجوز عالمة ت -              -6

   ويجوز أال يقف عليهما فيوصلهما بما بعدهما .  على األخرى 

  ۗ 

  ۗ 

  

  ۗ  ۗ 

  ۗ  ۗ 
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 اصطالحات ضبط المصحف :  -3

فوق الواو  أو(  ا أبقىمومثودا  ف –قالوا  وضع  الصفر المستدير فوق األلف نحو  )  -1 
( يدل هذا الصفر على  ي  املرسلنيمن نبإالياء نحو )  فوق  أو(   أُ و  َليتِ وَ  –لئك  أو  نحو ) 

 أن هذا الحرف ال ينطق ال في الوصل وال في الوقف .
( يدل على أن  الظنوان   –أان  خري منه المستطيل فوق األلف نحو ) وضع الصفر  -2

مات في حالة الوصل وهي تكون في الكل الوقف وال تنطقاأللف تنطق في حالة 
( في الموضع األول من  قواريرا –بيال سال –الرسوال  –الظنوان  –لكنا  –ان أاآلتية فقط ) 
مستديرًا فتكون صفرًا  األلف األخيرما الموضع الثاني فوضع فوقف أسورة اإلنسان 
 . ة وال تنطق في الوصل وال في الوقفاأللف محذوف

ر وضع رأس حاء فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف وعلى انه مظه -3
نَ  – مِِن  َخري ٍ نحو ) َهو   .(  ُقل  َأَأنُتم  َأع َلُم َأِم اللُِ   -  َوُهم  يَ ن  

التالي يدل على إدغام الحرف خلو الحرف من عالمة السكون  مع تشديد الحرف  -4
 - اض ِرب بَِِعَصاكَ  - مِِن رَّّبِِِم   - مِِن مَّاِل اللَِّ في الحرف الثاني إدغامًا كاماًل نحو ) األول

ُتم   - ار َكب مََّعَنا - َوُقل رَّبِِ  ُتم  (  - َوَلُكم مَّا َكَسب    .ِإذ ظََّلم 

د الحرف التالي بحركته من غير تشدي خلو الحرف من عالمة السكون مع تحريك -5
( إذا كان بعده  يَ ع َتِصم ِِبللِِ  - ِمن مَثَرِهِ الثاني نحو ) ديدل  على إخفاء الحرف األول عن

يدل على اإلدغام إدغامًا ناقصًا  أوخفاء الحقيقي أو اإلخفاء الشفوي حد حروف اإلأ
 ( . َبَسطتَ  -  َما فَ رَّطُتم    -ِمن َوالٍ  - مَّن يَ ُقولُ نحو )

لمنون سواء كان هذا التنوين بدل الحركة الثانية في الحرف اوضع ميم صغيرة  -6
ون يدل على قلب فوق النون الساكنة بدل السك أوفتحتان أو كسرتان  أو نضمتا

ح

 ـ

ح

 ـ
ح

 ـ
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َجَزاًء ِبَا َكانُوا  -َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر حركتين نحو )ة غنمع ال ةالنون ميمًا مخفا أوالتنوين 

ُهم – يَ ع َمُلونَ   ( .  َأنِبئ  

ُ  -كسـرتين هكـذا )  أوتركيب الحركتين ضمتين أو فتحتين  -7 ( يـدل علـى     -  ً -ُ 
يٌع َعِليمٌ إظهار التنوين نحو ) ٍم َهادٍ  - َسَِ ( . والتركيب هـو تسـاوي   َواَل َشَراًِب ِإالَّ  - َوِلُكلِِ قَ و 

 الحركتين بدون أن تقدم إحدى الحركتين على األخرى .

    مع  تشديد الحرف التالي .    -    ً -        -وتتابع الحركتين هكذا   

 - ا رَِّحيًم اَغُف ورً يدل على إدغام  التنوين في الحـرف الـذي بعـده إدغامـًا كـاماًل نحـو )
ِعَمٌة ِلَسع ِيَها رَاِضَيةٌ  َمِئٍذ انَّ وتتابع الحركتين مع عدم تشديد الحـرف التـالي يـدل علـى (  يَ و 

اإلخفـاء إذا كــان بعــد التنــوين حــرف  مـن حــروف اإلخفــاء الحقيقــي الخمســة عشــر 
  .الجمزوري رحمه هللاالبيت التالي وهو للشيخ سليمان كلمات المجموعة في أوائل 

 قد سما  ثناكم جاد شخص  صف

 في  تقى ضع ظالمًا . دم طيبًا  زد                                               

ناقصـًا إذا كـان بعـده إدغامـًا . أو يدل على اإلدغـام (  سراعاً  ذالك – ِشَهاٌب ََثِقبٌ مثل )
ٌل مَّع  رُ أحد حروف اإلدغام الناقص وهما الواو واليـاء فقـط  نحـو ) َص َدَقٍة  - وٌف َوَمغ ِف َر ٌ قَ  و 

بَ ُعَهآ َأًذى َوالِلُ َغِِنٌّ َحِليمٌ   ( .  يَ ت  

 يجب النطق بها .  (  داوود –ذالك الكتب الحروف الصغيرة نحو )  -8

  -الكلمات اآلتية وأمثالها :  -9
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اة النجـ –كمشـكاة  –الزكـاة  –( تنطق ) الصالة النجو   – كمشكو   -  الزََّكو َ  – الِصلو َ )
 ). 

بنطــق بــالبقرة وفــي بصــطه بــاألعراف   يبص   ) ووضــع الســين فــوق الصــاد فــي  -10
فوضـعت  ال ُمَص ي ِطُرونَ لمـة فقط وهـذا مـن طريـق الشـاطبية أمـا كهاتين  الكلمتين بالسين 

و أوهــذا يــدل علــى جــواز النطــق بالصــاد  تحــت الصــاد وهــي فــي ســورة الطــور  الســين
 السين لكن النطق بالصاد أشهر . 

حد حروف المد الثالثة وهي  األلف والواو واليـاء أفوق      وضع هذه العالمة  -11
المد حرف الهمزة فإن كانا يدل على زيادة مده فوق المد الطبيعي فإذا كان بعد عالمة 

( فـالحكم مـد واجـب متصـل وان كانـا فـي كلمتـين   آءَش  -  آءَ  َج في كلمـة واحـدة مثـل ) 
 منفصـل وحكـم المـد المتصـل والمنفصـل( فـالحكم مـد جـائز  أُن ِزلَ  ِبَ آ – ُقوا  َأنُفَسُكم  )مثل 

ة المـد حركـات وان كـان بعـد عالمـ 5 أو 4عند حفص من طريق الشاطبية جواز المـد 
َاقَّ ةُ ي مثقــل مثــل مــكلحـرف مشــدد فــالحكم مــد الزم  فيمــد ســت حركــات   - الضَّ  الِِنيَ  – اْل 

فـي كلمـة واحـدة فـي موضـعين وهـي كلمـة وان كان بعد عالمة المد حرف سـاكن وهـو 
حكـم المـد سـت مبسـورة يـونس فقـط فـي موضـعين فـالحكم مـد الزم كلمـي مخ ـف   إل ن

سـورة  (29)أما الحروف المقطعة المفتتح بها بعض  السور فعدد هذه السور حركات 
وعــدد الحــروف الموجــودة فــيهم أربعــة عشــر حرفــًا وهــم مجموعــون فــي هــذه الجملــة ) 

 ع له سر ( فهذه الحروف تنقسم إلى ثالثة أقسام وهي : نص حكيم قاط

 

 فال تمد أصال .(  املص – امل) مثل األلف  –األلف  ▪

 س س

~ 
 

 

 ء ا
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( واليـاء ح م ( والحـاء مـن )  ط ه حروف ) حي طهـر ( مثـل الطـاء والهـاء مـن ) ▪
فتمـد هـذه الحـروف حـركتين وال يوضـع فـوق هـذه  ( ال ر ( والـراء مـن ) يسمن )

 الحروف عالمة المد . 

روف ) كم عسل نقص ( تمد ست حركات ويوضع فوقها عالمة المد ويسمى ح ▪
 –كهيعص والشورى  ) م حرفي ويجوز في حرف العين من سورتي مريم مد الز 

  جواز التوسط أربع حركات وجواز المد ست حركات .  (  عسق

وممةةا لةةم أمثلةةل للحةةروف المقطعةةل فةةي أوا ةةل السةةور ممةةا وضةة  فوقةة  عالمةةل المةةد * 

 يوض   فوق  عالمل المد 

 . ( طسم  – طه – عسق –م  ح – كهيعص   -ر  ال م    - صال م )

حفص عن عاصم من طريق  واية فردة يجب مراعاتها عند القراءة بر أحكام م ▪
 الشاطبية حسب رسم المصحف الشريف 

( قرأها حفص 44( آية ) َأع َجِميٌّ َوَعَرِبٌّ أعجمي من قوله تعالى في سورة فصلت )ء -1
الثانية بينهما وبين األلف وجهًا واحدًا فقط ال يجوز  له غيره . بتسهيل الهمزة 

الهمزة الثانية بينهما وبين  األلف فال هي همزة خالصة وال بوالتسهيل هو أن تنطق 
 . عرف إال باألخذ من أفواه المشايخخالصة وهذا ال يألف  هي 
ِم اللِِ مجراها من قوله تعالى ) -2 ( قرأها حفص 41( سورة هود آية )  ََم َراَها َوُمر َساَهاِبس 

باإلمالة قواًل واحدًا واإلمالة لغة أهل نجد وهي تقريب الفتحة نحو الكسرة واأللف نحو 
 فتقرب فتحة الراء نحو الكسرة وتقرب األلف نحو الياء .الياء 

ِد اللَُّ الَِّذي َخَلقَ ضعف من قوله تعالى في سورة الروم ) -3 ُكم مِِن َضع ٍف ُثَّ َجَعَل ِمن بَ ع 

َبةً  ٍ  َضع ًفا َوَشي   ً  ُثَّ َجَعَل ِمن بَ ع ِد قُ وَّ لحفص  ( يجوز54( الثالث كلمات في آية ) َضع ٍف قُ وَّ

~ 
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القراءة بضم الضاد وفتحها والفتح مقدم في األداء وهو  لحفص في الكلمات الثالث
 وز لحفص فيه إال فتح الضاد .غير مواضع سورة الروم فال يج أمااألشهر 

(  36) آية َفَما آََتّنَ اللَُّ َخري ٌ ّمَِِّا آََتُكم ( وله تعالى في سورة النمل )ء اتـن من ق -4
الوقف ففيها لحفص وجهان في  أماحفص بإثبات ياء مفتوحة بعد النون وصاًل  قرأها

 : 
 إثبات الياء  •

 جل الوقف . حذف الياء والوقف بالنون وتكون ساكنة من أ •

ِبُض َويَ ب ُس ُ كلمة ) يبصط ( من قوله تعالى في سورة البقرة ) -5 ( آية        َوالِلُ يَ ق 
َطةً )( و كلمة ) بصطة ( من قوله في سورة األعراف 245) َل ِق َبس  ( آية  َوزَادَُكم  ِف اْل 
 ن كلمة المصيطرو أماالسين فوق الصاد ويقرأها حفص بالسين فقط . ( وضعت 69)

( وضعت السين تحت  37( آية ) َأم  ُهُم ال ُمَصي ِطُرونَ من  قوله تعالى في سورة الطور )
 الصاد ويجوز لحفص فيها وجهان وهما .

 القراءة بالصاد . ▪

 ونطقها بالصاد أشهر وهو المقدم في األداء  القراءة بالسين  ▪
ها لحفص إال ال يجوز فيأما كلمة بمصيطر من سورة الغاشية فمن طريق الشاطبية 

 الصاد .
تحذف األلف في حالة الوصل  وتثبت في حالة الوقف في األلفاظ اآلتية حيث   -6

 وقعت .
 ( .39( آية ) ِإن تَ َرِن َأاَن َأَقلَّ ِمنكَ )أنا نحو قوله تعالى في سورة الكهف  -1
ُ َربِِ ( لكنا من قوله تعالى في سورة الكهف ) -2  ( 38آية )  لَِّكنَّا ُهَو اللَّ
 ( 10( سورة األحزاب آية )  َوَتظُنُّوَن ِِبللَِّ الظُُّنوانَ الظنونا من قوله تعالى ) -3
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 ( 66( سورة األحزاب آية )  َوَأَطع َنا الرَُّسواَل الرسوال من قوله تعالى ) -4
 . (66سورة األحزاب آية ) فََأَضلُّواَن السَِّبياَل ( السبيال من قوله تعالى ) -5
َواٍب َكاَنت  ا في الموضع األلو بسورة اإلنسان من قوله تعالى )قوارير  -6           َوَأك 

 .( 15( آية )  قَ َوارِيَرا
رتبة ولذلك وضع  هذه األلفاظ الستة كلها تقرأ بإثبات األلف وقفًا وتحذف وصاًل تبعًا لل

لموضع ته وقفًا وأما قواريرا في اتطيل ومعناه حذف الحرف وصاًل واثبافوقها صفر مس
فتقرأ بحذف األلف وصاًل ووقفًا (  16آية ) قَ َوارِيَر ِمن ِفضٍَّة ( الثاني من قوله تعالى )

 قواًل واحدًا لحفص .
اَن لِل َكاِفرِيَن َسلَ ِإانَّ )أما كلمة سالسال  من قوله تعالى في سورة اإلنسان  )  آية ِساَل ( َأع َتد 

أما في  الوقف فيجوز لحفص فيها  فتقرأ في الوصل بفتح الالم من غير تنوين( 4
 .قراءتان 
 الوقف بالم ساكنة  . •

 الوقف باأللف هكذا َساَل ِساَلْ  .  •

ميَاِن ( االسم من قول هللا تعالى )  -7 ُم ال ُفُسوُق بَ ع َد اْل ِ ( من سورة 11)  آيةبِئ َس ااِلس 
 نا فيها وجهان : إذا ابتدأنا بها فل الحجرات 

مُ  هكذا  ين ساكنةسفالم مكسورة ف البدء بهمزة مفتوحة -1  . ااِلس 
مُ حذف همزة الوصل والبدء بالم  مكسورة فسين ساكنة هكذا   -2   اِلس 
 يجب إظهار النون ساكنة عند الواو في هاتين الكلمتين في حالة الوصل وهما  -8

َِكيمِ  - 1 المطلق ولـيس  كم فيهما اإلظهارفالح  ن َوال َقَلمِ  - 2         يس َوال ُقر آِن اْل 
 بغنة فهاتين الكلمتين مستثنيان من القاعدة حسب الرواية .اإلدغام 
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 آلتية وجهان والكلمات هي : يجوز في الكلمات الثالث ا -9

 موضعين بسورة األنعام .ء الذكرين  (1

موضــعي ســورة يــونس عليــه الســالم دون غيرهمــا مــن المواضــع ألن  ءال  ئن  (2
 همزة وصل كما في باقي المواضع . هما قطع استفهامية وليستيالهمزة ف

 موضعين في سورتي يونس والنمل .ءهللا  (3

 :فيجوز فيهم وجهان لكل القراء وهما 

ءهللا  المد الطويل ست حركات ويكون الحكـم مـد الزم كلمـي مثقـل فـي كلمتـي (1
 . ويكون الحكم مد الزم كلمي  مخ ف في ءالئـنءالذكرين  –

 . أللفتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين ا (2

  حم)سورة الشورى  أول سورة مريم ، في أول (كهيعص) حرف عين في كل من -10
 يجوز في الموضعين وجهان : (عسق*  

 . مد العين ست حركات وهو األفضل (1
  توسط أربع حركاتال (2

يجوز فيها وجهان لكـل القـراء السـبعة  (َما َلَك اَل َتَ َمنَّا)  من قوله تعالى ( َتَ َمنَّا)  -11

 ا : وهم

النون المشـددة قبـل اسـتكمال  داالشمام وهو هنا عبارة عن ضم الشفتين عن -1
 الغنة والتشديد أي في نهاية الغنة .
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بنــونين األول مضــمومة والثانيــة مفتوحــة لكــن  اإلتيــانالــروم وهــو هنــا معنــاه  -2

الكلمـة  حركة النون األولى ليست كاملة بل تكون سريعة في النطق ألن أصـل هـذه
 . إشارة إلى ذلك اإلشماماألولى مضمومة والثانية مفتوحة فكان )َتمنُ َنا(  نونين

  : هيو  السكتات الواجبة التي انفرد بها حفص عن جميع القراء أربعة مواضع -12

بسـورة الكهـف وحكمتـه أن الوصــل مـن غيـر ســكت )عوج  ا(  السـكت علـى ألـف (1
كــون القــيم صــفة وال يســتقيم أن ي)عوج  ا(  صــفة لكلمــة)قيم  ا(  يــوهم أن كلمــة

 للمعوج.
بسورة يس وحكمته أن الوصل من غير سكت يوهم )مرقدان(  السكت على ألف (2

من مقـول المشـركين المنكـرين للبعـث بـل  (َهَذا َما َوَعَد ال رَّم َنُ ) أن قوله تعالى 
 هي من رد المؤمنين أو المالئكة عليهم .

 بسورة القيامة . (َوِقيَل َمن  رَاقٍ ) السكت على نون  (3
 بسورة المطففين . ( َبل  رَانَ  )السكت على الم (4

ن الموضعين أن الوصل فيهما من غير سكت يوهم أنهما كلمة وحكمة السكت في هذي
 . واحدة بل هما كلمتان منفصلتان

 ي موضعين وهما : فوأما السكتات الجائزة ف

  :يراءة يجوز للقارئ ثالثة أوجه وهعند وصل آخر سورة األنفال بأول سورة ب( 1

 . وصلهما بدون بسملة (1)

 . الوقف على آخر سورة األنفال مع التنفس ثم البدء بأول سورة التوبة (2)
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 السكت بدون تنفس بين آخر سورة األنفال وأول سورة براءة . (3)

  فيجوز فيها وجهان في الوصل وهما : ( َهَلكَ    َمالَِيه  ) في كلمتي( 2

 . ادغام الهاء األولى في الثانية( 1)    

اإلظهار ويكون معه السكت بدون تـنفس والمـراد بالكسـت فـي هـذا البـاب هـو ( 2)    

ودة للقراءة مرة قطع الصوت على الكلمة أو الحرف زمنًا يسيرًا من غير تنفس بنية الع
 . ثانية ومقدار حركتان

ُك م  ِم ن  َم اٍء َمِه نيٍ ) :  من قوله(  ََن ُلق ُكم  )  ختلـف ا  ،  20يـة بسـورة المرسـالت آ (َأملَ  ََن ُلق 

القاف في الكاف إدغامًا كاماًل أو ناقصًا والى ذلك أشار اإلمام ابـن الجـزري  إدغامفي 
 والوجهان صحيحان ومقروء بهما .  ) واْللق بنخلقكم وقع (  رحمه هللا تعالى بقوله :

ومعنــى كمــال االدغــام إدخــال القــاف فــي الكــاف إدخــااًل كــاماًل بحيــث ال يظهــر مــن ( 1

 يئًا فيكون النطق بكاف مشددة بعد الالم . القاف ش

ومعنــى نقصــان االدغــام إبقــاء صــفة االســتعالء للقــاف وزوال صــفة القلقــة فيكــون ( 2

 النطق بجزء من القاف مع إدغامها في الكاف .

فتـدغم ( .. الخ فرطتم )بالنمل وغيرهما مثل ( أحطت )بالمائدة و (بسطت) أما كلمتي 
ذي بينهما والـى ذلـك اقصًا مع بقاء صفة اإلطباق للتجانس الالطاء في التاء إدغامًا ن

 بن الجزري بقوله ) وبين األطباق من أحطت مع بسطت ( .أشار اإلمام 

 : في سورة الشعراء يجوز في الراء وجهان وهما( فرق )كلمة  -14
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( ترقيق الراء   والوجهـان صـحيحان والـى ذلـك أشـار اإلمـام ابـن 2( تفخيم الراء     1
 جزري بقوله ) والخلف في فرق لكسر يوجد ( .ال

هللاُ اَل ِإلَ   َه ِإالَّ ُه   َو اْلَ   يُّ الَقيُّ   وُم[   امل] عـــدلهابمـــا ب[  امل ] يجـــوز عنـــد وصـــل -15
 ( فــتح المــيم مــع القصــر2( فــتح المــيم مــع مــدها ســت حركــات .     1وجهــان وهمــا 

لـتخلص مـن التقـاء اهـو حركتين والوجهان صحيحان ومقروء بهمـا وهـذا الفـتح سـببه 
 الساكنين والمحافظة على تفخيم لفظ الجاللة .
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 : ( الفرق بين الضاد والظاء5)

 نــاف فرقــًا بــين الحــرفين مــن نــاحيتيبــأن هعلمــًا الضــاد ظــاًء  ينطــق إن بعــض النــاس
 المخرج والصفة 

اد مــن إحـدى حــافتي اللسـان اليمنـى أو اليســرى ومـا يليهــا مـن األضــراس فمخـرج الْصـ
أما الظاء فتخرج من ظهر طـرف اللسـان مـع أطـراف الثنايـا العليـا وهـذا فـارق  العليا .

 كبير بينهما . 

ــة الصــفات فهمــا يشــتركان فــي خمــس صــفات وهــم ) الجهــر والرخــاوة  وأمــا مــن ناحي
واالســتعالء واإلطبــاق واالصــمات ( وتنفــرد الضــاد عــن الظــاء بصــفة االســتطالة وهــي 

خرهـا وعلـى هـذا يتضـح الفـرق بينهمـا آإلـى  امتداد الصوت مـن إحـدى حـافتي اللسـان
مـن حيــث المخــرج والصــفة ولـوال هــذا الفــرق لكانــت إحـداهما عــين األخــرى فــي النطــق 
ومن ثم يجب على القارئ أن يميز بينهما بحيث ينطق الضاد مستطيلة فيمتد الصـوت 

هـا وال يظهـر اللسـان في  لياالضغط على حافة اللسان ما يليها مـن األضـراس العـــ عند
 الجزري إلى ذلك بقوله : ابن بعكس الظاء فيظهر فيها اللسان ولقد أشار اإلمام 

 ميز من الظاء  ..   والضاد باستطالة ومخرج  ...        

وحرف الضاد ليس في الحروف حرف يعسر على اللسان غيره وقل من يحسن فمـنهم 
معنــى الــذي أراده هللا مــن يخرجــه ظــاًء وهــذا ال يجــوز فــي كــالم هللا تعــالى لمخالفتــه ال

بالظاء لكان معناه الدائمين وهذا خالف مـراد  الظالني  – الضَّالِِنيَ  ] تعالى إذ لو قلنا في
 هللا تعـالى ألن الضـالل بالضــاد هـو ضــد للهـدى والظلــول بالظـاء هــو الصـيرور كقولــه

ُه  ُه ُمس   َود ا[  تعـالى ا أشــبهه وشــبهه فمثــال مــن يجعــل الضــاد ظــاًء فــي هــذا ومــ]ظَ  لَّ َوج 
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َوى[:  كالذي يبدل السين صادًا في قوله تعالى  أو يبدل  الصاد سـينًا فـي  ]َوَأَسرُّوا النَّج 

َبارًا[  قولـــه تعـــالى :نحـــو  َاُوا اس    ِتك  فـــاألول مـــن الســـرور والثـــاني مـــن ]َوَأَص   رُّوا َواس    َتك 
 اإلصرار .

لحـن جلـي ال  ومن أجل هذا يجب االحتراز من تغييـر مخـرج الحـرف الحقيقـي ألن ذلـك
 يجوز للقارئ أن يفعله حتى ال يغير المعنى الذي أراده هللا تعالى .
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( ما يترتب على قصر المنفصل لحفص من طريق الطيبل من كتاب غايل المريد في 6)

 علم التجويد للشيخ عطيل قابل نصر 

الوجهان قرئ بهما لحفص مـن  نيقرأ حفص بمد المنفصل أربع حركات أو خمس وهذا
الشاطبية لكن المد أربع حركات هو المقدم فـي األداء ألن االمـام الشـاطبي كـان  طريق

يأخذ به ولم يذكر فـي قصـيدته غيـره وهـذا هـو الـذي ينبغـي األخـذ بـه لنمـن معـه مـن 
 التخليط وعدم الضبط .

ويجوز لحفص من طريق طيبة النشر لإلمام بن الجزري قصر المنفصل حـركتين وهـذا 
لـذلك كـان مـن  ره القارئ كثيرًا في قراءته لتناسبه مـع مرتبـة الحـدالقصر قد يحتاج إلي

الواجب على القارئ أن يعرف األحكام المترتبة على قصـر المنفصـل لكـي يراعيهـا عنـد 
 قراءته وفيما يلي األحكام المترتبة على قصر المنفصل وهي : 

ي بالبســملة فـي وســط الســورة دون تركهـا الجــائز مــن الشــاطب اإلتيــانيتعـين  (1
 وذلك للتبرف .

 صل أي مده أربع حركات فقط .وجوب توسط المد المت (2

وانمـا ال إل ه إال أن ت (  –ال إل ه إال ه و  –) ال إل ه إال هللا  عدم المد للتعظيم فـي (3
 يقرأ بقصر المنفصل حركتين فقط .

عدم التكبير بين كل سورتين من آخر سورة الضحى إلـى آخـر سـورة النـاس  (4
. 

الــالم والــراء وانمــا تقــرأ باإلدغــام بغيــر غنــة وذلــك ألن  عــدم إثبــات الغنــة قبــل (5
غنـة لكـن اإلدغـام  بغيـر لحفص من الطيبة جـواز قراءتهمـا باإلدغـام بغنـة أو

 بغنة ال يكون على قصر المنفصل .
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مشــبع ســت حركــات فــي الكلمــات وجــوب إبــدال همــزة الوصــل ألفــًا مــع المــد ال (6
ء  –ءال ذكرين )س ور  االنع ام(  –] ءالئ  ن ) س ور  ي ونس ( : اآلتيـة وهـي  الثالث

 [ وقد مضى الكالم عليها .هللا ) بيونس والنحل ( 

 بسورة يوسف . ]َتَ َمنَّا[ وجوب القراءة باالشمام فقط في (7

بسـورة األعـراف فلحفـص   [ذالِ َك  ]يَ ل َه     وجوب إدغام الثـاء فـي الـذال مـن (8
قصــر فــي مــن طريــق الطيبــة جــواز اإلظهــار واإلدغــام والــذي يترتــب علــى ال

 المنفصل اإلدغام .

بسـورة هـود عليـه  ]ار َكب  َمَعَنا[  م من قوله تعالىوجوب إدغام الباء في المي (9
السالم فيجوز فيها لحفص من طريق الطيبة اإلظهار واإلدغام والـذي يترتـب 

 على القصر هو اإلدغام .

وقد  مرسالتالسورة ]َأملَ  ََن ُلق ُكم [  وجوب اإلدغام الكامل للقاف في الكاف في (10
 مر ذلك .

 ترف السكت على الكلمات األربع اآلتية وهم : (11

 يسبسور  َمر َقِداَن[ ] -2               لكهفِبِعَوًجا[ ] -1

  ملطَّففنيِب] َبل  رَاَن[  -4               لقيامةِب ]َمن  رَاٍق[  -3

ي        فيجــــوز لحفــــص فــــي هــــذه الكلمــــات األربــــع الســــكت وعــــدم الســــكت والــــذ             
 يترتب على قصر المنفصل هو ترف السكت .

والســاكن  ءوجـوب تــرف السـكت علــى الســاكن الـذي قبــل الهمــز فـي أل وشــي (12
والسـاكن المفصـول فـي كلمتـين ال ( س ئوُ ) مَ  الموصول في كلمـة واحـدة نحـو
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َل َ  [   -  ]َمن  َآَمَن  مثل فيجـوز لحفـص فـي هـذا البـاب وجهـان السـكت قَ د  َأف  
 يق الطيبة والذي يترتب على القصر هو عدم السكت .وعدمه من طر 

  -  ]عس  ق  فــاتحتي الشــورى ومــريممــن  وجــوب قصــر العــين حــركتين فقــط  (13
فقد مر بنا الكالم على أنه يجوز لحفص فيهما التوسط والمد مـن  [ كهيعص

القصــر )طريــق الشــاطبية أمــا مــن طريــق الطيبــة فيجــوز فيهمــا ثالثــة أوجــه 
يترتــب علــى قصــر المنفصــل هــو قصــر العــين فيهمــا والــذي  (والتوســط والمــد
 حركتين فقط .

 بسورة الشعراء وقد مر الكالم على ذلك . ]ِفر ٍق[ وجوب تفخيم الراء في (14

بالنمل في حالة الوقف وقد مر الكالم على ذلـك ( آََتّنَ )   وجوب حذف الياء (15
. 

د مـر فـي حالـة الوقـف وقـ اإلنسـانبسورة  اًل[ ]َسل َس  وجوب حذف األلف من (16
 الكالم على ذلك .

 بالطور بالسين فقط .(  ال ُمَصي ِطُرونَ ) وجوب قراءة (17

ــراءة (18 ــذا) ويبِص    (  جــواز ق ــالبقرة وك ــاألعراف بالســين أو الصــاد ) بِص  طة(  ب ب
وهــذان الوجهــان جــائزان مــن طريــق الطيبــة أمــا مــن طريــق الشــاطبية فلــيس 

 فيهما لحفص إال السين فقط .

ــراءة (19 ة بالســين أو الصــاد وهــذان الوجهــان بســورة الغاشــي ]ِبَُس  ي ِطٍر[ جــواز ق
جائزان لحفـص مـن طريـق الطيبـة أمـا مـن الشـاطبية فلـيس فيهـا لحفـص إال 

 القراءة بالصاد فقط .
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عـــدلها فـــي حالـــة الوصـــل بمـــا بو ) ن والقل   م (   َوالُق   ر َآِن[  ]ي   س جـــواز قـــراءة (20
يبـة أمـا وهـذان الوجهـان جـائزان لحفـص مـن طريـق الط اإلظهـارأو  باإلدغام

 من طريق الشاطبية فليس فيهما لحفص إال اإلظهار فقط .

ــي مواضــعها الثالثــة بفــتح الضــاد  ِف  ) ض  عف ( جــواز قــراءة (21 ســورة الــروم ف
الشــاطبية والطيبــة إال أنــه  تــيبضــمها والوجهــان جــائزان لحفــص مــن طريقو 

يتعـين عليـه الصـاد فقـط فـي ) ي  س ، ن (  يالحظ إذا قرأنـا بوجـه اإلظهـار فـي
) ض عف(   والفـتح فقـط فـي ضـاد)ويبِص   ، بِص طة (  طير والسين فقط فـيمص

)          عها الثالثة بسورة الروم وأمـا مـن قرأنـا بوجـه اإلدغـام فـي في مواض

ــط فــي و) ِبص  يطر(  فيتعــين الســين فقــط فــيي   س( ، )ن(  )ويبص   ( ، الصــاد فق

 .رومفـي مواضــعها الثالثـة بســورة الــ)ض  عف(  والضـم فقــط فــي ضـاد)بص طة( 

وهللا تعالى أعلم وصلى هللا وسلم وبارف على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه 
 وسلم . 
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 باب مخارج الحروف

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ن يصحح نطق كل حرف من آن الكريم أتقان قراءه القر اأول ما يجب على مريد 
حرف ن يعطى كل أمن الحروف الهجائية و  همخرجه الصحيح ليتميز الحرف عن غير 

 ةصفته الخاصة به من الترقيق والتفخيم وغير ذلك من الصفات ويكون ذلك برياض
اللسان على النطق السليم كما قال ابن الجزرى يرحمه هللا تعالى في باب تجويد 

 -الحروف :

 وليس بينه وبين تركه إال رياضة امرئ بفكه 

 همخرج وهو محل خروج الحرف وتميزه عن غير  جمع تعريف المخارج :

 -: فائدة معرفة مخارج الحروف 

 النطق الصحيح للحروف . -1

 تمييز الحروف بعضها عن بعض . -2

 فالمخارج بمثابة الموازين التي تعرف بها مقادير األشياء 

 الطرف -ومعنى الحرف لغة :

 صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر ومعنى مقطع أي مخرج  -واصطالحا :

الحلق  على جزء من أجزاء الحلق واللسان والشفة كأحرففالمحقق ما كان له اعتماد 
 اللسان والشفةو 
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وهى حروف الجوف التي هي األلف والواو   ذكريكن له اعتماد على ما  لم والمقدر ما
 تعتمد على جزء بل هي قائمه بهواء الفم  فأنها لموالياء المدية 

 وتنقسم الحروف إلى أقسام ثالثة :

 ا تركبت منه الكلمة كالنون من كلمه ينأون مثال وهو م -حرف المبنى : -1

وهو ما جيء به لبيان تقطيع الكلمة وهو اسم لحرف المبنى  -حرف الهجاء : -2
ى  هفمثال ينأون كلمه تركبت من الياء والنون والهمزة والواو والنون فالياء اسم مسما

 ن وهكذا . هوالنون مسما

حو من وعن والمراد بالحرف هنا ن وهو كل حرف جاء لمعنى -حرف المعنى : -3
 لعموم األول وخصوص اآلخرين . ى ال حرف الهجاء وال حرف المعنى حرف المبن

 هواء متموج بتصادم جسمين  -الصوت :

ومن ثم كان عاما لصوت اإلنسان وغيره بخالف الحرف فانه صوت خاص باإلنسان 
ور إن فان الهواء المذكوضعا فالصوت مادة الحرف ومادته الهواء الخارج من الرئة 

ن خرج باإلرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين خرج بدفع الطبع سمي نفسا وا
يسمى صوتا واذا عرض للصوت كي يات مخصوصة سمى حرفا واذا عرض للصوت 

بسبب  ةواذا عرض للحرف كي يات أخر عارض،  كي يات مخصوصة سمى حرفا
 اآلالت سميت صفات 

بانبساطه ويدفع  ين يروح على القلب فيجذب له الراحةعضو ذو شعبت -والرئة هي :
 ه ما يضره بانقباضه .عن
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 باب صفات الحروف

  الصفات التي لها ضد وهى خمس صفات :( 1)

 

 حروفها ضدها حروفها الصفة الرقم

 باقي الحروف الجهر  سكتفحثه شخص  الهمس  1

 باقي الحروف رخاوة ال أجد قط بكت  الشدة والتوسط 2

 باقي الحروف االستفال  فقطخص ضغط  االستعالء 3

 باقي الحروف االنفتاح  ص ض ط ظ  اإلطباق 4

 باقي الحروف االصمات  فر من لب  ذالقإلا 5

 

 : صفات  ال ضد لها وهى سب  الصفات التي (2) 

 

 حروفها الصفة الرقم

 ص ز س الصفير 1

 قطب جد القلقلة 2

 الساكنة المفتوح ما قبلها يو  اللين 3

 ل ر االنحراف 4

 ر التكرير 5

 ش التفشى 6

 ض االستطالة 7

 

 

 مالحظه : 
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 إذا كانت الواو والياء متحركتان أو مديتان فليس لهما إال خمس صفات فقط وهى : 

 الجهر الرخاوة . االستفال , االنفتاح , االصمات . 

ا مثل بيت وخوف ( فلهما صفه سادسة وهى متوح ما قبله) ساكنتان ومف أيواذا كانت لينتان 
 اللين . 

ن يحمل لها ضد فكل حرف البد أ ن تعرف صفه أي حرف فانظر إلى الصفات التيأفإذا أردت 
ن لم تجده فيكون في ضده وهو الجهر وهكذا في في الهمس فإ إليهخمسه منها فانظر مثال 

واحدة فقط أو  ةال ضد لها فقد يحمل الحرف صفصفات التي لها ضد , أما التي الالباقي من 
يحمل صفتين منها وهذا الراء فقط أو ال يحمل منها شيء فيكون لكل حرف خمس صفات أو 

 ست أو سبع وهذا هو الراء فقط . 
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 فصل في استعمال الحروف

 

والمقصود منه تنبيه القارئ لكتاب هللا تعالى على ما يجب مراعاته من تفخيم وترقيق 
عند النطق حروفها لصعوبتها  من كلمات يجب المحافظة علىوجهر وتحذيره  وشدة
حرف االستعالء لحرف االستفال والقارئ  ةن بعض الكلمات ال يخلو من مجاور بها أل 

 لمجاورته لنخر وهاف بيانها :  حرف كل ةربما يخطئ فيغير صف

  :قراءته لكتاب هللا ن الكريم لكي ال يقع في بعض األخطاء أثناءآتحذيرات لقارئ القر 

 ينبغي التفريق بين الضاد والظاء في قراءه كتاب هللا تعالى لكي ال يتغير المعنى  -1
فالضالين مثل ) الضالين ( فلو لم يميز القارئ حرف الضاد من الظاء لتغير المعنى 

بالضاد المقصود بهم النصارى بهم ألنهم ضلوا طريق الحق وهو اإلسالم واتخذوا بدال 
االستمرار ومنه ها القارئ بالظاء لصارت بمعنى الدوام و لو قرأ ه طريق الضالل أمامن

وهو  ظل وجهه مسوداً  ىحدهم باألنثأسورة النحل ) واذا بشر  قول هللا تعالى في
وكذلك ، اً كظيم ( فيجب التفريق بين صوتي الضاد والظاء الن مخرجهما ليس واحد

تطالة فمخرج الضاد من إحدى حافتي الصفات تزيد الضاد عن الظاء صفه االس
اللسان مما يلي األضراس العليا أو منهما معا والضاد  ال يوجد فيها إخراج اللسان 

والظاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ولهذا قال اإلمام  ،بعكس الظاء
 ابن الجزري يرحمه هللا 

 ......يز عن الظاء والضاد باستطالة ومخرج                       م

 :  ةحد الحروف اآلتيأولهذا ينبغي إظهار الضاد إذا جاء بعدها 

 التاء مثل قول هللا تعالى ) فإذا أفضتم من عرفات (  •
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 الجيم مثل قوله تعالى ) واخفض جناحك ( •

 الطاء مثل قوله تعالى ) إال ما اضطررتم إليه (  •

 دغم فيهم ن الضاد مع هذه الحروف الثالثة لئال تيفيجب تبي

ن حروف الصفير سواء كانت متحركة أو ساكنه مثل مسرورا يينبغي تبي -2
 يبسط , أساطير , بالقسط , الزكاة , الصابرين , الصائمين , الزبور "

ينبغي إظهار الالم والنون الساكنتين إذا جاء بعدهما حرف يوجب إظهارهما  -3 
 نعم , فالتقمه " نا , قلْ سلْ أنا , و , أنزلْ نا عمت , جعلْ ه , أنْ ذلك , يفعلْ  مثل : " يفعلْ 

وا حن الجيم الساكنة لئال تلتبس بالشين ويجب قلقلتها مثل ": اجتر يينبغي تبي -4
 جى في اللغة االنجليزية  G, فاجتنبوه " ولئال تقلب لحرف 

ويجب قلقله الباء الساكنة إذا لم تدغم في الحرف الذي بعدها لئال تدغم فيما  -5
  "فسوف :" أو يغلبْ  بعدها مثل

ن الحكيم " و" ن والقلم وما آيجب إظهار النون في كلمتي " يس والقر  -6
 يسطرون " فليس لحفص فيهما أال إظهار فقط 

الهمس وهو عبارة عن جريان النفس عند النطق بالحرف  ةيجب إثبات صف -7
,  فيجب إثبات صفه الهمس في الخاء الساكنة في مثل "" قتل أصحاب األخدود

 يومئذ تحدث أخبارها " لكي ال تقلب إلى حرف الغين . 

خر وهو آيجب إثبات صفه الصفير في حرف الصاد لئال تقلب إلى حرف  -8
دق من هللا قيال " والصفير معناه خروج ْص أدر , ومن الزاي مثل :" يومئذ يْص 

 .صوت مثل صوت الطائر عند النطق بالحرف 
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منها  في  أكثر ةالزاي إذا كانت ساكنالصفير في حرف  ةيجب إثبات صف -9
خر وهو السين مثل " وازدجر " ومثل كلمه ": آالمتحركة لكي ال تقلب إلى حرف 

 رزق , رزقا , رزقنا " "

يجب تخليص صفه االنفتاح وهى عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنك  -10
  ةوذلك لئال تتلبس بعض الحروف بحروفه متشابه

ل :" عسى ربه إن طلقكن " لئال النفتاح في السين من مثويجب إثبات صفه ا
 دم ربه " آه بمثل " وعصى تشتيه

الذي يوسوس " ،يجب إثبات حرف المد ومده حركتين في مثل :" قالوا وهم   -11
ونحوهما مما اجتمع فيه ياءان أو واوان وأولهما حرف مد وال يدغم حرف المد في 

 اإلدغامالحرف الذي بعده لئال يذهب المد ب

اف مثل " ربنا ال تزغ قلوبنا يجب إظهار الغين بشده إذا جاء بعدها حرف الق -12
ن حروف الحلق لم تدغم في أي حرف لبعد مخرجهما ولصعوبتهما في النطق " أل 

  .حاله اإلدغام أكثر من اإلظهار

ال تدغم الحاء في الهاء أو العين فمثال الحاء مع الهاء قوله تعالى " ومن  -13
دخل أفي المخرج والهاء  يأدخل منه أحه " إذ ال يدغم حرف حلقي في لليل فسبْ ا

 من الحاء فمخرج الهاء من أقصى الحلق ومخرج الحاء من وسط الحلق . 

 "  عنهم وقل سالم ومثال الحاء مع العين قوله تعالى " فاصفح

طق ن حروف الحلق ال تدغم في بعضها عند معظم القراء والرواة ولصعوبة نأل 
ن اإلدغام أل  حروف الحلق مدغمة فهي أيضا ال تدغم في أي حروف أخرى 
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ن كانا مثلين والحرف األول ، فإيستدعى خلط الحرفين ويصيرهما حرفا واحدا 
ساكن ف يه عمالن وهما اإلسكان في الحرف األول ثم إدغام الحرف األول في 

 الحرف الثاني . 

 قلب وادغام ن كانا غير مثلين واألول ساكن فعمالن وا

قل عمال من إسكان وقلب وادغام فالساكن أن كانا متحركين فثالثة أعمال وا
 إدغاما كبيرا لكثرة     والمتحرف سمييراً صغ إدغاما ومن ثم سميالمتحرف 

          .عمال فيهاأل

الوقف على نون التوكيد الخ يفة باأللف في هذه الكلمات الثالث وهى  -14 
" وذلك  لنسفعًا بالناصية"ن الكريم آحيث وقعت في القر  إذاً  "ينوليكونا من الصاغر "
  .ن نون التوكيد الخ يفة في هذه الكلمات الثالث كتبت بالتنوينأل 

المثلى لحفظ كتاب هللا تعالى واتقانه وتجويده وضبط متشابهه ؟  ةما هي لطريق – 1س
 ظ ؟ وما هي الوسائل المعينة على ذلك ؟ وما هو أفضل األوقات للحف

ن هذا السؤال يختلف الجواب عليه بحسب حال السائل وطاقته فإالحمد هلل وبعد .. -1ج
 ووقته وظروفه وسنه ونحو ذلك . 

أسأل هللا العظيم أن ينفع بها وهللا المستعان وعليه  بقواعد عامه  ن اذكر  أ ولكن يمكنني
 وهى . التكالن 

وحفظه وفضل أهله وآداب حمله  نآومعرفه فضل القر ، إخالص النية هلل عز وجل  -1
 وحملته . 
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 ،وتحديد الهدف وهو إتمام حفظ كتاب هللا تبارف هللا وتعالى كامال المعاليالعزم وطلب  -2
 ذهب عنه جمله  ةوعدم استعجال هذه الثمرة فمن رام الحفظ جمل

ل بحيث ال يترف يوما بحال من األحوا ،كما وكيفاً  ،وضع خطه مناسبة  للحفظ اليومي -3
 . ووضع حد أدنى لكم من اآليات صعب  المداومة عليه هو الفالحفظ سهل لكن  

 .تحديد الوقت والمكان المناسب وتثبيت ذلك قدر اإلمكان  -4

الوقوف واالبتداء واالقتصار عليها  ةوحسن ،الخط ةحسن،للمصحف  ةمعين ةتحديد طبع -5
. 

ياقة البدنية لبداية  . فالحفظ كالويق حتى لو تعسر في الالشروع في الحفظ وترف التش -6
 تزيد وتتحسن باستمرار. 

صحيح العقيدة حسن  ،تصحيح مقدار الحفظ على شيخ متقن مجاز من شيوخ عصره -7
دائمًا "  بقراءة مجودة صحيحة واالستعانة  " أي تسميعاً  األخالق ثم القراءة عليه غيبا  

غال بتكلف التجويد والتغني وابراز دقائق أيضا بأشرطة القرآن الكريم ونحوها ، ثم ترف االنش
اإلعراب فهذا يصرف عن الحفظ ويذهب الخشوع كما قيل " إذا جاء اإلعراب ذهب الخشوع"  
وال يعنى هذا إن نترف التجويد والتغني بالكلية ألن كانا من غير تكلف فالقراءة سنة متبعة 

 وغيرهرضي هللا عنه يأخذها األخر عن األول فاقرأوه كما علمتموه كما قال زيد

وتدبرها باالستعانة بتفسير وجيز مختصر حتى ال تنشغل في  فيهافهم اآليات والتركيز  -8
 .غير الحفظ 

والتدرج في حفظ آية آية ،ة لتشغل أكثر من حاس   "سمعكي  "بصوت مرتفع  القراءة -9
لطهارة ومراعاة وربطهما وتكرارهما وهكذا فيما يليهما ، والتهيؤ لذلك كله بحضور القلب وا

 .آداب التالوة 
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خلق الجو  :لغير الشيخ كاألهل واألصحاب وفى هذا فوائد منها اً تسميع المحفوظ غيب -10
 .استغالل الوقت بما ينفع القارئ والسامع و اإليماني في المنزل وفى غيره، 

 ز المتشابهات واقتناص ذلك بشتى الطرق وفى جميع األحيانيالمحفوظ وتمي ةمراجع -11
 وفى النوافل وقيام الليل قامةبين االذان واإلخاصة في الصلوات المكتوبة و 

ل ب نواهيه . فالخطايا تذهب العلم نسأتباع أوامره واجتناباالعمل بهذا القران العظيم  -12
 هللا العافية . 

من الخير  فلن يزدادن اإلنسان متى ما أعجب بنفسه الحذر من العجب واالغترار فإ -13
ى وهلك كما في الحديث " ثالث مهلكات ... وذكر منها إعجاب المرء بنفسه"  ا ترد  بل ربم

 نسال هللا السالمة . 

استعن بحلقات التح يظ وال تعتمد عليها خاصة إن لم تكن يوميه بل اجعلها وسيله  -14
 . ةمساعد

اح خره على شيخ مجاز متقن فطن لبيب لم  آن الكريم من أوله إلى آعرض القر  -15
نخطاء يحسن إيصال المعلومة يجيزف بالقراءة واإلقراء وليست العبرة بعلو السند " ل
 اإلجازة" بل العبرة في صحة وجودة القراءة "

)      ال تنشغل بالتخطيط عن الحفظ وال تنتقل من طرق الحفظ من طريقه إلى أخرى  -16
قة ثابتة تناسبك لكي ال بل جعل لك طري ( . ... الخكالحفظ بالكتابة أو األجهزة الحديثة

  عليك الوقت بهذا التنقل .  تضيع

ثر في الحفظ فينبغي تنظيمه والتقليل منه واجتناب التخمة والحوامض أللطعام  -17
سم بالطاقة وتنشيط العقل ببعض وينبغي أيضا تزويد الج ة كذهب الفطنةوالدسم فالبطن

 .والعقل كالعسل  المفيدة للبدن  طعمةاأل
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 .ه الندم والحسرةمحل   الكسل والخمول وبادر بعالجه قبل إن يستفحل ثم يحل  اجتنب  -18

 .ع األجر ياستغالل الصغر وأوائل العمر والحرص في الكبر وعدم تضي -19

           .   جابةبالدعاء  وتحرى مواطن اإلاالستعانة  -20
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : أوقات الحفظ

فجر فهو وقت مبارف في الحفظ أو غيره والذهن خالي ونشيط أو وقت أفضل األوقات بعد صاله ال
السحر أو بين المغرب والعشاء واذا كان الذهن خاليا فهو أفضل أوقات الحفظ سواء كان من األوقات 

 السابقة أم لم يكن منها .

 طريق  الحفظ : 

وان كانت آية طويلة يقسمها  جيداً تكرر اآلية الواحدة مرات عديدة حتى يحفظها  ةيه واحدآأفضل الطرق حفظ 
الثاني فإذا انتهى بالمقطع  في المقطع الثاني ثم يربط المقطع األول أفإذا انتهى من المقطع األول في اآلية بد

حفظها راجعها مع اآلية أو اآليات التي قبلها وهكذا فإذا  التي بعهدها في اآلية األخرى  أبد األولى من اآلية
انتهى منها راجعها مع اآليات التي قبلها فإذا انتهى من تهى من الوجه ربطه ببعضه في كل حفظه فإذا ان

 السورة راجعها مراجعه متقنة قبل أن بدأ حفظ السورة التي بعدها .  

 .وان كتب اآليات ثم حفظها فهذا طيب  •

  .حد المتقنينأاآليات قبل الحفظ على  ةءاقر  •

 . لى األهل في المنزلتم حفظه ألحد المتقنين أو حتى عتسميع ما •

أجزاء أو ةن حفظ عشر لمراجعته خالل األسبوع الواحد وان زاد الحفظ كأ تقسيم ما تم حفظه •
 هن كامال فال يمضى أكثر من شهر إال وقد ختم وراجع ما حفظآعشر جزءا أو القر  ةخمس

 قل شيء .ة أو مرتين أفي الشهر مر 

 ليل أو فريضة .كقيام ل الصالة سواء كانت نافلة ما تم حفظه خال  ةقراء •

أو  أيوبن يستمع لآليات التي تم حفظها لشيخ متقن كالشيخ المنشاوي أو الشيخ محمد أ •
 أحكام التجويدسن الصوت وأداء  الشيخ  الحصري أو الشيخ الحذيفي فهذا يساعده على

 النظر في المصحف جيدًا فيم يقرأه سواء كان حفظًا أم مراجعة . •

 على حفظ  القرآن الكريم والعمل به. سؤال هللا عز وجل العون  •

 أداء النوافل بعد الفرائض سواًء كانت صالة أم صيامًا أم زكاة أم حجًا أم غير ذلك .  •

 الصبر والمثابر ة وعدم الملل من الحفظ. •

 عليه سواًء من سورة البقرة أو من  السور القصار   األسهليبدأ الحفظ من  •

سورة البقرة وما  إلىلمجادلة ثم االنتقال في الحفظ من الممكن البدء بجزء عم وتبارف وا •
 بعدها .
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يبدأ الحفظ يوميًا في وقت محدد وال يشغله شاغل عن هذا الوقت ويكون كم الحفظ في  •
 البداية قلياًل ثم يزيد في الحفظ شيئًا فشيئًا .         
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