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ممقدمة في تجويد القرآن الكري  

 
 

 ٌتكون المرآن الكرٌم : من ثالثٌن جزًءا ، كل جزء ٌتكون من حزبٌن ، وكل حزب ٌتكون من أربعة أرباع ، مع إظهار عالمة الربع فً المصحف   ثم نصف

 ونمف على آخر اآلٌة بالسكون ۞الحزب ثم تمام الجزء ، وكل ربع ٌتكون من عدة آٌات ورلم اآلٌة ٌكتب فً آخرها  4/  3الحزب ثم 

 : كيفية نزول القرآن الكريم 
 *   نزل عن طرٌك الوحً أو الروح األمٌن سٌدنا جبرٌل  
 *    نزل على مراحل ، وفً مناسبات نزول كل آٌة مولف معٌن 
    *   آٌاته بعضها َمَدنٌّة )أي نزلت فً المدٌنة( ، وبعضها َمِكٌّة )أي نزلت فً مكة(            
 سورة ، والسورة التً أنزلت كاملة على مرة واحدة هً سورة األنعام 114*   عدد سور المرآن  
 عدة مرات لٌحفظوها ، فكانوا ٌصلون بها وٌعملون بها لبل أن ٌعودوا لٌخبروا الرسول بحفظها ،   ٌمرأ اآلٌة أو اآلٌات على الصحابة  *    كان رسول هللا  

 نا معرفة أنه ٌجب عند حفظ المرآن العمل به ، وإال أصبح حجة على صاحب المرآنولذلن ٌجب علٌ       
 

  كيف ُجِمَع القرآن الكريم  : 
على المرآن من ضٌاع  ، وعند لٌام حروب الردة استشهد منهم عدد كبٌر، فخاف سٌدنا عمر  ، ُحِفَظ المرآن فً صدور الصحابة  بعد وفاة الرسول 

فمرروا جمعه من صدور الحفظة فً كتاب واحد ، فكانت اآلٌة التً ٌجتمع علٌها اثنان تدّون  -سٌدنا أبو بكر -الحفظة ، فٌندثر بوفاتهم ، فأشار على الخلٌفة ولتها 
( ، وبعد الحٌرة تذكروا أن هذا الصحابً كان ت األنصاري حتى وصلوا إلى آخر آٌة فً سورة التوبة فلم ٌجدوها مع أحد إال صحابً واحد )ُخَزٌَمة بن ثاب

، أما الجمع الثانً للمرآن  لد لال عنه أن شهادته برجلٌن ، فاستندوا على هذا وكتبوا اآلٌة... وبذلن جمع المرآن الكرٌم فً عهد سٌدنا أبً بكر  الرسول 
بعد أن اتسعت الدولة اإلسالمٌة ودخل فً اإلسالم كثٌر من األعاجم مما أدى إلى اختالفهم حٌث جمعه على خط واحد ،  فكان فً عهد سٌدنا عثمان بن عفان 

؟( وبعث بها لألمصار وأمر بإحراق ما دون ذلن من المصاحف ، حتى  7-6-5فً لراءته ، فأمر بنسخ المصحف الذي جمع على عهد أبً بكر عدة نسخ )

  مما أماله علٌهم رسول هللا  الذي جمعه الصحابة هو  -ٌجتمع المسلمون على مصحف واحد برسم واحد 
 

 : االستعاذة والبسملة 
 هً التحصن ، أي االلتجاء إلى هللا تعالى واالعتصام والتحصن به من الشٌطان الرجٌم بمول"أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم" االستعاذة :
 لمرآن فاستعذ باهلل من الشٌطان الرجٌم" واختلف العلماء من جهة المطلوب من اآلٌة:هً مطلوبة لمن ٌرٌد المراءة لموله تعالى " فإذا لرأت ا حكمها :

 . فبعضهم من حملها على الندب )والندب هو ما ٌثاب على فعله وال ٌعالب على تركه( فعلى هذا ال ٌأثم تاركها 1
 ننصح باإلتٌان بها احتٌاطا من الولوع فً اإلثمولذلن ← . وبعضهم حملوا األمر على الوجوب )وهو ما ٌجب فعله وال ٌجوز تركه(    2

 هً لول "بسم ميحرلا نمحرلا هللا"البسملة : 
 * هً آٌة من فاتحة الكتاب         * تجب فً أوائل السور 
 * السورة التً ال تبدأ بالبسملة هً سورة التوبة )براءة(

 (114ولذلن فعدد البسملة هو نفس عدد سور المرآن )← " * السورة التً بها بسملتان هً سورة النمل "وإنه بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 حكم وصل وفصل االستعاذة من البسملة
 فله أن ٌجمع بٌنهما ، وٌجوز له أربعة أوجه: -سوى سورة براءة  -* إذا ابتدأ المارئ بأول السورة      

 . وصل الجمٌع  2.  لطع الجمٌع                                 1
 . وصل األول بالثانً ولطع الثالث  4. لطع األول ووصل الثانً بالثالث          3
 * أما إذا كان المبتدأ بأول سورة براءة فله وجهان:     

 . وصل االستعاذة بأول السورة بدون بسملة   2. الولف على االستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة                      1
 

  التالوة:سجدة 
 سنة ، ٌثاب على فعلها وال ٌُعالب على تركها حكمها:
 فعله( )ملحوظة: الفرض: ٌثاب على فعله وٌعالب على تركه ، الحرام: ٌعالب على فعله وٌثاب على تركه ، المكروه : ٌثاب على تركه وال ٌعالب على         
 اختالف : طرقها:
 م ثم السجود وعند ذلن ٌلزم التسلٌم. استمبال المبلة والدخول بتكبٌرة اإلحرا 1
 . استمبال المبلة والسجود بدون تكبٌرة اإلحرام 2

     وخط فوق لفظها ____ ۩موضعا ، وٌوجد عالمة عند موضع السجدة  15توجد مواضع معٌنة فً المصحف بها أمر السجود وهم مكان السجدة: 
 مرات 4 وهللا أكبر(  )سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا لولينوب عنها: 

 شرح سجدة التالوة أثناء الصالة:
 ثم المٌام واستكمال الصالة )المراءة ثم الركوع ، أو الركوع مباشرة( ، وإذا كانت الصالة وراء إمام فاتباعه ۩السجود عند موضع السجدة 

 شروطها جميعا هي نفس شروط صحة الصالة← الخاص بالصالة: اثنان    سهوسجود الواحدة          سجدة الشكر: واحدة               سجدة التالوة:        
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 :حكم مس المصحف بغير وضوء 
 وال بجوانتً وال إبرة كروشٌه -ٌحرم مس المصحف على الحائض والنفساء والجنب تماما   - 
 عند لراءة المرآن للتعلم: ٌجوز بدون وضوء  -لراءة المرآن للعبادة : ٌجب الوضوء                عند  -
 للتعلم ٌوجد كتاب تفسٌر كم الكتابة فٌه أكثر من المصحف )للحائض والنفساء(  - 

 شرح آية "ال يمسه إال المطهرون":
سرها بطهارة الملب من األمراض مثل الحسد والغل والحمد ، والبعض فسر الهاء فً "ال بعض العلماء فسر "المطهرون" بأنها الغسل والوضوء ، والبعض ف

 ٌمسه" أنها تعود على اللوح المحفوظ فً البٌت المعمور والمطهرون هم المالئكة

 

 :حكم تغطية الرأس أثناء قراءة القرآن 
 ما للتعلم لٌجوز لراءته بدون تغطٌةال بد من تغطٌة الرأس عند المراءة للعبادة لكً تحف المالئكة المكان ، أ

 


