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�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 :

 فاإن �لقر�آن �لكريم منهاج �لم�سلمين وينبوع حياتهم، وهو �لرحمة �لمهد�ة للعالمين، ومنه ت�ستمد �لهد�ية

تعنى  �لتي  �لمهمة  �لعلوم  من  �لتجويد  وعلم  �لكريمة.  و�لعي�سة  �لطيبة  و�لحياة  �لم�ستقيم  �ل�سر�ط  �إل��ى 

�آياته، وحفظ  �لتالوة،  حق  تالوته  على  يعين  بما  �آد�ب��ه،  ومر�عاة  �أد�ئ��ه،  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  ل��ذ�  و�سرعتها؛  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة  د�ستور  هو 

�لقر�آن  تحفيظ  مد�ر�س  في  �لتجويد  تدري�س  على  �ل��وز�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  ك��اآد�ب  �أد�ئ��ه،  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،  ف��ي  ج��اذًب��ا  عر�سه،  ف��ي  �سائًقا  �لكتاب  ه��ذ�  يكون  �أن  على  حر�سنا  وق��د 

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 ف��ي �ل��در�س، وعل��ى تطبي�ق 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.



الف�ص الدرا�صي
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 �أذكر �لقو�عد �لعامة لحفظ �لقر�آن �لكريم.

  �أعدد خطو�ت حفظ �لقر�آن �لكريم. 

  �أطبق خطو�ت حفظ �لقر�آن �لكريم.

¢SQódG
!hC’Gف القرا الكر طريق 

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؟

ا س الدر هذا نهاي عد ق ات

س1

س2

س3
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ف القرا الكريم اعد عا ل ف القرا الكريمق اعد عا ل ق

ل عليه 1  اإلخالص هللا تعا واالستعانة به، والتو

مة العالية 2  الت بالص وا

. تقو اهللا تعا والبعد عن الذنوب واملعا 3

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

يز الذهني أثناء احلفظ، والبعد عن املشتتات والصوارف. ال 5

 : 6  تفعيل احلوا

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

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

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

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

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

أ
ب
ج

ص�ص�
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ف لي لل ريق الع فال لي لل ريق الع ال

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

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

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 التا عىل غرار املقطع السابق.

9 الربط بني املقطعني.
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د املقطع الذي أريد حفظه حسب: أحدِّ

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

التا أو السورة التالية.
11 مراجعة ما تم حفظه بشكل دوري.

ص�ص�
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صنِّف القواعد العامة للحفظ في المكان المناسب لها في الجدول اآلتي: 11

)التنظيم، التركيز، اللفظية، التكرار، الربط(

اكتب في دفترك العبارات التي ورد فيها تفعيل الحواس السمعية والبصرية في حفظ القرآن  22

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

القواعد العامة 
فظ التفسري والبيانلل

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
يد حفظه  وذلك بأن يكرر الطالب املقطع املراد حفظه، وال ينتقل منه حتى 

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

                                               

:Sقال  اإلمام الشافعي
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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 �أبين �أهمية مر�جعة �لقر�آن �لكريم.

  �أعدد خطو�ت مر�جعة �لقر�آن �لكريم. 

  �أطبق خطو�ت مر�جعة �لقر�آن �لكريم.

¢SQódG
ÊÉãdGع القرا الكر وتعاهد را

من المشكالت التي تواجه من يحفظ القرآن الكريم، نسيان الحفظ، فما أسباب ذلك 
في نظرك؟ وما الذي تقترحه لمواجهة هذه المشكلة؟

وسائل تعني ع عد نسيان القرآن الكريمأسباب نسيان القرآن الكريم
١
٢
٣

ا س الدر هذا نهاي عد ق ات
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ف القرا وتعاهد ع  را ف القرا وتعاهدال على  ع  را ال على 

ع را عطريق ال را طريق ال

يتعرض  ال  حتى  الكريم،  القرآن  حلافظ  املهمة  األمور  من  وتعاهده  الكريم  القرآن  مراجعة 
من  ذًرا  وتعاهده،  الكريم،  القرآن  استذكار  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حث  ولذلك  للنسيان؛  حفظه 
ا)1) من اإلبل يف عقلها»)2).  نسيانه؛ فقالN:«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. ددة يوميًّ 1   التكرار والتعاهد املنظم، بحيث تكون أوقات املراجعة 

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

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: ص�ص�
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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ة يف القرآن الكريم: د من واقع حفظي بعض املواضع املتشا أحدِّ ص�ص�
2

ص آخر أو متابع يف املصحف للتثبت من سالمة احلفظ من األخطاء.  3  أن يعر حفظه ع ش

ا وأصحاب التجارب.  4 معرفة موا التشابه   القرآن الكريم وأن يستعني يف ذلك بالكتب املهتمة 

ية القرآنية اا ة  ية املشا ا

١
السورة: .................

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

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

الكلمة: .................
٢

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

الكلمة: .................

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

الكلمة: .................
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ن طريقتي التي أسري عليها يف  لكل شخص طريقته اخلاصة يف املراجعة، أَدوِّ
مراجعة حفظي للقرآن الكريم:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ص�ص�

ما أهمية مراجعة حفظ  القرآن الكريم وتعاهده؟
امأل الفرا بالكلمة المناسبة:

قال: قال رسول الّله ملسو هيلع هللا ىلص: »...........ألحدكم أن يقول ...........  عن عبدالله بن مسعود 
ي، ............ القرآن». َكْيت وَكْيت بل هو ُنسِّ
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عة القرآن الكريم من القواعد العامة حلفظ القرآن الكريممن طر مرا

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. 

د�د ف��ي��ه تجمال وخ���ي���ر ج��ل��ي�����س ال ي��م��ل ح���دي���ث���ه          وت�������رد�ده ي�����

(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.

�حم  �S :» مامن �أحد تعلم �لقر�آن ثم ن�سيه �إال  ّحا بن م قا �الإمام �ل�سّ

بيوتكم. به  و�عمرو�  قلوبكم،  بالقر�آن  :�عمرو�  يقو  S قتادة  �الإمام  كان 

S  عن �لقر�آن �لكريم: قا �الإمام �ل�ساطبي  



%$

 �أتعر على فو�ئد ��ستماع �لقر�آن �لكريم.

  �أعدد �آد�ب ��ستماع �لقر�آن �لكريم. 

يمه.   �أعبر عن حبي للقر�آن �لكريم وتع

  �أطبق �آد�ب ��ستماع �لقر�آن �لكريم.

¢SQódG
ådÉãdGا القرا الكر ت اب ا ا

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

ا س الدر هذا نهاي عد ق ات
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ا القرا الكريم ت د ا ا القرا الكريما ت د ا ا

ا القرا الكريم ت ا القرا الكريمال على ا ت ال على ا

1 أنه من أسباب رمحة اهللا 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.

ا القرا الكريم ت اب ا ا القرا الكريما ت اب ا ا

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

2 حسن االستامع واإلنصات لتالوة القرآن الكريم.

3 استشعار عظمة القرآن الكريم، وأنه كالم اهللا 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 اهللا عز وجل عند االستامع آليات التسبيح. 

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

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

ونحومها.
ورة. 9 عدم مقاطعة القارئ إال لل
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الف آداب االستامع للقرآن الكريم: أذكر بعض األفعال اخلطأ التي 

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

............................................................................................ 
......................................................................................... 2
............................................................................................ 
......................................................................................... 3
............................................................................................ 

ص�ص�
2

أمأل اجلدول اآليت باآليات املطلوبة: ص�ص�
1

ية املطلوبةرقم عهاا ما يقال عند س
آية فيها تنزيه هللا تعاىل1

آية فيها وعد 2

آية فيها وعيد3
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أكتب يف الفراغني اآلتيني ما يأيت:

ة حتث عىل التحيل بآداب استامع القرآن الكريم:  ت أ عبارة 

الف آداب استامع القرآن الكريم:  ة حتذر من بعض األفعال التي  ت ب  عبارة 

ص�ص�
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اذكر فوائد استماع القرآن الكريم.
ب العبارات الخطأ فيما يأتي: صوِّ

ط ةالعبارة ا ي العبارة الص
سؤال اهللا من فضله عند االستامع آليات الوعيد.

االستعاذة باهللا من عذابه عند االستامع آليات الوعد.

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

ضع عالمة )✓( أمام التصرف الصحيح فيما يأتي:
إذا تثاءبَت وأنت تقرأ القرآن الكريم. أ

      )   ( تتوقُف عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك.
      )    ( ال تتوقُف عن القراءة .

مقاطعة القارئ للقرآن الكريم. ب

      )    ( 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. 

ا بما يلهي عن ��ستماع �لقر�آن.  ، وعدم �ال�ست � �الإن�سات: تر �لتحد
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�� �أتذكر بع�س �آد�ب حمل �لم�سحف �ل�سريف وقر�ءته.

يمه و�لعناية به.  ��  �أعبر عن حبي للقر�آن �لكريم وتع

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

ا س الدر هذا نهاي ق ات

¢SQódG
™HGôdG¬JAGôbh !jöûdG !ë°üŸG "ªM ÜGOBG

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

إليه، وأعلن إسالمهإليه، وأعلن إسالمه(٢  
استخرج بعض آداب حمل المصحف من القصة.

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

 ـ قبل أن يسلم ـ بأنَّ أخته فاطمة وزوجها قد أسلما، فذهب  ـ قبل أن يسلم ـ بأنَّ أخته فاطمة وزوجها قد أسلما، فذهب 

)1(   سورة الواقعة: اآلية 79.
)2( سنن الدارقطني برقم )441).
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ري اب  ال ال رياهم ا اب  ال ال اهم ا

ف يشعر  امه وتوقريه، وصيانته من كل ت ب عىل املسلم تعظيم املصحف الرشيف واح
بامتهانه. 

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

2 إمساك املصحف باليد اليمنى.

3 وضع املصحف يف مكان طاهر يليق به.  

ء فوقه. 4 عدم وضع 
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5 عدم  العبث بصفحاته؛ بتمزيقها، أو الكتابة عليها، أو غريه.

ا املسلم مع املصحف الرشيف، واعرضها  اكتب آداًبا أخر ينبغي أن يتأدب 
عىل معلمك.

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

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

ن�شاطن�شاط

ناق مع زمالئك الطالب صوًرا أخر من صور العبث يف املصحف:

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

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

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

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

7 عدم إدخال املصحف إىل األماكن غري النظيفة كاحلاممات.

ن�شاطن�شاط
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استخرج  من قصة إسالم عمر � في بداية الدرس مواقف تدل على اآلتي: ��

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

ج- أهمية الطهارة عند مس المصحف.ج- أهمية الطهارة عند مس المصحف.
ضع عالمة )√( أمام التصرف الصحيح فيما يأتي: ��

من األدب مع المصحف الشريف:من األدب مع المصحف الشريف: أ
)      ( )      (- عدم مس المصحف إال على طهارة.                              11- عدم مس المصحف إال على طهارة.                             
22- مس المصحف بدون طهارة.                             )      (- مس المصحف بدون طهارة.                             )      (

ب األوراق الممزقة من المصحف الشريف ينبغي أن: األوراق الممزقة من المصحف الشريف ينبغي أن:
)      ( )      (- ُتحرق أو ُتدفن في مكان طاهر أو ُترفع في مكان مناسب.   11- ُتحرق أو ُتدفن في مكان طاهر أو ُترفع في مكان مناسب.  
)      ( )      (- توضع في أي مكان.        22- توضع في أي مكان.       

تكلم عن: ��

•• أهمية احترام المصحف وعدم العبث به.  أهمية احترام المصحف وعدم العبث به. 
•• أهمية حفظ المصحف في مكان طاهر يليق به.أهمية حفظ المصحف في مكان طاهر يليق به.
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 يعّد مجمع �لمل فه�د لطباعة �لم�سحف �ل�سري�ف في �لمدينة �لنبوية �أكبر �سرح لطباعة 

�لقر�آن �لكريم في �لعالم.

كما �أنه ي�سير بو�سوح  �إلى �لعناية �لفائقة �لتي توليها �لمملكة �لعربية �ل�سعودية �لقر�آن �لكريم، 

، �لذي من خالله  حيث تج�سدت باأروع �سورها و�أبهى حللها في ذلكم �ل�سرح �لح�ساري �ل�سام

تم �سّد حاجة �الأمة �الإ�سالمية في �لحفا على كتاب �هلل ون�سره على نحو لم ي�سبق �إليه في تاري 

ة خال ثمانية وع�سرين عاًما. �لم�سحف �ل�سريف، وقد طبع �لمجمع �أكثر من  مليون ن�س

وبذل تي�سر لكل م�سلم في �أي بقعة من �الأر�س �لح�سو على كتاب �هلل، بف�سل �هلل تعالى ثم 

�ء. �ه �هلل عن �لم�سلمين خير �لج بما وّفق �إليه خادم �لحرمين �ل�سريفين، ج

ومما تجدر �الإ�سارة �إلى �أن �لمجمع 

للمكفوفين  ��ا  خ��ا���سً م�سحًفا  ي��ن��ت�� 

على  �الطالع  ويمكن  بر�يل.  بطريقة 

موقع �لمجمع على �الإنترنت من خال 

: �لر�ب
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�� �أذكر معنى �ال�ستعاذة.

��  �أمي بين �سي �ال�ستعاذة. 

��  �أطبق �ال�ستعاذة عند �لبدء بقر�ءة �لقر�آن �لكريم.

��  �أ�ست�سعر �أهمية �ال�ستعاذة.

¢SQódG
¢ùeÉÿGIPÉ©à°S’G

ا س الدر هذا نهاي ق ات
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ة تعا ى ا ةع تعا ى ا ع

ة تعا ةي ا تعا ي ا

االلتجاء إىل اهللا تعاىل وطلب احلامية باهللا من الشيطان.
فإذا قال القارئ: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، فكأنَّه قال: ألتج وأحتصن باهللا من الشيطان.

( يف االستعاذة:   يمِ جِ اخ املعنى الصحيح لكلمة )الرَّ

        املرجوم باحلجارة.
        املطرود من رمحة اهللا.

ن�شاطن�شاط

)1(   سورةالنحل: اآلية 98.

1

2
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ة تعا ةكم ا تعا كم ا

 r q p o n m﴿ االستعاذة سنَّة عند البدء يف قراءة القرآن، لقوله تعاىل
.  وذلك بأن يستعيذ القارئ، ثم يرشع يف التالوة. ١)﴾t s

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

ن�شاطن�شاط

ما معنى االستعاذة؟ ��

ما صي االستعاذة؟ ��

ما حكم االستعاذة؟��  ما حكم االستعاذة؟

 : ر �إليه �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقا �سب ويحمر وجهه فن ��ستّب رجالن عند �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فجعل �أحدهما ي

. �إني الأعلم كلمًة لو قالها لذهب ذ� عنه: �أعوذ باهلل من �ل�سيطان �لرجيم  

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

��  �أبين حكم �لب�سملة. 

��  �أمي بين �أحو� �لب�سملة.

¢SQódG
¢SOÉ°ùdGá#ª°ùÑdG

ا س الدر هذا نهاي ق ات
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ل ى الب� لع ى الب� ع

ل لكم الب� كم الب�

ل ل الب�  الب�

ل ا الب� لا ا الب� ا

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

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

يأيت يف بداية السورة بعد االستعاذة.

للبسملة حالتان: 
احلالة األوىل:   أوائل السور:

ويف هذه احلالة يأيت القارئ بالبسملة، إال يف أول سورة "التوبة".
: احلالة الثانية:  أواس السور(٢

ا. ري القارئ بني اإلتيان بالبسملة وعدم اإلتيان  يف هذه احلالة 

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

)2(   المراد بأواسط السور: ُكل ما بعد أول السورة.
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رتي ي ال� ل  رتيالب� ي ال� ل  الب�

للبسملة بين السورتين حالتان:
ائزة، وهلا ثالثة أوجه:  الحالة األولى: 

ه األول: أن يقف القارئ عىل آخر السورة، ثم يقرأ البسملة ويقف، ثم يقرأ السورة اآلتية. الو
مثال ذلك:

: أن يصل آخر السورة بالبسملة، ويصل البسملة بأول السورة اآلتية. ا ه ال الو
مثال ذلك: 

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

موعتني:  ينقسم الطالب إىل 
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 . المجموعة األولى: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه األول عىل سوريت الكافرون والن
المجموعة الثانية: يطبق كل واحد من أفرادها الوجه الثاين عىل سوريت الن واملسد.

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

موعات:  ينقسم الطالب إىل ثالث 

الث: أن يقف القارئ عىل آخر السورة، ويصل البسملة بأول السورة اآلتية. ه ال الو
مثال ذلك:

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

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

ن�شاطن�شاط



"*

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

نفا والت رت ا ي  ه  و نفا والتا رت ا ي  ه  و ا

للقارئ بين سورتي األنفال والتوبة ثالثة أوجه، وهي:
؛ وذلك بأن يقف القارئ عىل آخر سورة األنفال، ثم يرشع يف سورة التوبة  الوجه األول: الوق

بدون بسملة. 
بمقدار  لطيفة  سكتة  األنفال  سورة  آخر  عىل  القارئ  يسكت  بأن  وذلك  ؛  السك الثاني:  الوجه 

حركتني بدون تنفس، ثم يرشع يف سورة التوبة بدون بسملة.
ل؛ وذلك بأن يصل القارئ آخر سورة األنفال بأول سورة التوبة بدون بسملة. الوجه الثالث: الو

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

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

موعات:  ينقسم الطالب إىل ثالث 

؛ وذلك بأن يقف القارئ عىل آخر سورة األنفال، ثم يرشع يف سورة التوبة 

ي  ه  و ي ا ه  و ا
نفا  نفا رت ا رت ا

والتوالت
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ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )x( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي: ��

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

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

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

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

امأل الجدول اآلتي حسب المطلوب. ��

ر ة  ا م ة ا  ةاأل ا ا ر األ  ة  األ ا
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)1(   متن الشاطبية.

قا �الإمام �ل�ساطبي  رحمه �هلل  في �لب�سملة )1):

ب����ر�ءًة ب�����د�أت  �أو  ت�سلها  وم��ه��م��ا 

وال ب��د م��ن��ه��ا ف��ي �ب��ت��د�ئ�� ���س��ورًة

���س��ورة �أو�خ����ر  م��ع  ت�سلها  وم��ه��م��ا 

مب�سمال ل�ست  بال�سيف  يلها  لتن

تال م��ن  خير  �ء  �الأج��� وف��ي  �سو�ها 

ف���ال ت��ق��ف��ن �ل���ده���ر ف��ي��ه��ا ف��ت��ث��ق��ال




