


ا أَْنَزْلَناهُ فِي لَ } {ْيلَِة اْلَقْدرِ إِنَّ



.عدم هجر القرآن بل يتعهده بالقراءة, تعظيم هللا ومحبته, اإلخالص في تالوته•

.النظر في كتب المفسرين, جمع القلب وحضوره وإلقاء السمع عند التالوة•

.اختيار األوقات المناسبة للقراءة والمكان المناسب, التوبة واالبتعاد عن المعاصي•



.اإلخالص في طلبه وااللتجاء إلى هللا تعالى•

.القراءة بترتيل وتمهل•



لم هو كالم هللا المنزل على سيدنا محمد صلى هللا عليه وس

.المتعبد بتالوته









.إعطاء كلمات القرآن وحروفه حقها دون زيادة أو نقصان

.وكفى بذلك فضالا وشرفاا, أنه متعلق بتعلم كتاب هللا تعالى•

:   عليه وسلمكما فيه قوله صلى هللا, أن فيه امتثاالا لتوجيه الرسول صلى هللا عليه وسلم•

لقرآن زينوا ا”: وقوله صلى هللا عليه وسلم, “الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة”

.“بأصواتكم

.تمكين القارئ من المهارة في التالوة•

.صون اللسان عن الخطأ في كتاب هللا تعالى•

ا على فهم القرآن وتدبره .أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عونا



إرجاع الصحابة أمرهم كله إلى, أثر القرآن في المالئكة وتجمعها لسماعه

.تأثر الحيوان بسماع الذكر, النبلي صلى هللا عليه وسلم



خيركم من تعلم القرآن وعلمه
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ليه وسلم فقد بين النبي صلى هللا ع, تحصيل األجر والثواب ومضاعفة الحسنات•

أن المسلم مؤجر على قراءة القرآن بكل حرف منه حسنة تضاعف إلى عشر 

.أمثالها

تصال قراءة القرآن الكريم وتالوته تقرب العبد إلى ربه تعالى وتجعله دائم اال•

لمه هللا وإذا أراد أن يك, ففي األثر إذا أراد العبد أن يكلم هللا تعالى فليصلي, به

.فليقرأ القرآن

ِ َوأََقاُموا الصَّ } ا َرَزْقَناُهْم سِ إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُوَن ِكَتاَب هللاَّ ا َوَعاَلنَِيةا اَلَة َوأَْنَفقُوا ِممَّ ر ا

َيُهْم أُُجورَ , َيْرُجوَن تَِجاَرةا لَْن َتُبورَ  ُه غَ لُِيَوفِّ {فُور  َشُكورُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضلِِه إِنَّ

ا ا باطنا يطيب قارئه ظاهرا

يشفع لصاحبه يوم القيامة

مضاعفة األجر والحسنات





وهي ,تقهوإشفاقاا على نفسه من ثقل المسئولية الملقاة على عا, تأثر بكالم ربه

.الشهادة على األمة



أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

بسم هللا الرحمن الرحيم



.عدم اإلنصات عند سماع القرآن الكريم•

.التالوة بدون بسملة أو استعاذة•

.عدم تحسين الصوت•

.عدم تدبر القرآن الكريم•
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النظافة

البسملة

اإلخالص

االستعاذة

الطهارة



“زينوا القرآن بأصواتكم”: قال رسول هللا

ا مثانى تقشعر منه جلو} ا متشابها د الذين هللا نزل أحسن الحديث كتابا

الزمر{يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا

ا ليدبورا آياته وليتذكر أولو األلباب} : قال هللا تعالى {كتاب أنزلناه إليك مباركا



ب هللا ولم يكن شيء من كت, سهلناه للحفظ فيمكن حفظه ويسهل

تعالى على ظهر القلب غير القرآن



اسا هي هيئة أهلية خيرية تشرف عليها وزارة األوقاف تعني أس

بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم تجويده من خالل المدارس 

.المتعاملة معها وهي منتشرة في كل أرجاء المملكة







يستطيع تدبرها            ال يستطيع تدبرها

.أحببت كتاب هللا عز وجل

.احترام وتقدير أهل القرآن



تعليم , هداية الناس عامة وإخراجهم من الظلمات للنور

أن إرشاد الناس, البشرية التمييز بين الصواب والخطأ

.نهاية أي طريق هو الرجوع هلل تعالى





بعد صالة الفجر

المسجد





.األحكام الفقهية الواردة في الدرس



التركيز

الربط

التنظيم

التكرار

.وذلك بحسن االستماع للمقطع المراد حفظه ليحفظه على الوجه الصحيح: السمعية•

.وذلك باستخدام مصحف واحد ليتصور موضع ما يحفظه من المصحف: البصرية•

.وذلك بأن يسمع نفسه ما يلفظ به من اآليات على الوجه الصحيح الذي استمع إليه: اللفظية•

داء ومراعاة الوقوف واالبت, االستماع إلى المقطع بدقة من المعلم أو المصف المرتل•

.وأحكام التجويد وفهم معاني الكلمات الصعبة

.تقسيم المقطع عدة أقسام•

.حفظ كل آيه أو جملة على حدة•

.وذلك عند االنتهاء من كل جملة تم حفظها, ربط الجملة التالية بسابقتها•





.الرياء في تالوته والعجب        إخالص النية إلى هللا تعالى وتعبد ربك بتالوته

المعاصي
:  عالىالعمل به بفعل أوامره واجتناب نواهيه والعمل بأمر هللا ت

{واتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم}

إهمال قراءته وتباعد العهد 

بين مرات مراجعته
تعهد القرآن بالتالوة وحسن الصوت







ن له ذكر أهل العلم رحمهم هللا تعالى أنه ينبغي لكل إنسان أن يكو

وكان له ورد قبل كل , ورد من القرآن الكريم يقرأه في كل يوم

.صالة

أي من قرأ خمس أجزاء كل “ من قرأ خمس لم ينس”: وكما يقال

.يوم ضبط ما يحفظ

مراجعة القرآن الكريم وتعاهده من األمور المهمة 

.انحتى ال يتعرض حفظه للنسي, لحافظ القرآن

بئسما                        نسيت

استذكروا



التكرار والتعاهد المنظم                     اإلخالص هلل تعالى واالستعانة به

معرفة مواضع التشابه في القرآن الكريم     تفعيل الحواس السمعية والبصرية

أن يعرض حفظه على شخص آخر            التركيز الذهني أثناء الحفظ



السماع من الشخص              السماع من الحاسوب        السماع من المصحف التعليمي







تسبيح هللا{              سبح اسم ربك األعلى}

والذين آمنوا وعملوا الصالحات}

ا إال وسعها أولئ ك ال نكلف نفسا

{أصحاب الجنة هم فيها خالدون

ألم يعلموا أنه من يحادد هللا }

ا ورسوله فأن له نار جهنم خالدا

{  فيها ذلك الخزي العظيم

سؤال هللا من فضله

االستعاذة باهلل

االنشغال واللعب أثناء التالوة

.عدم حضور القلب

.عدم اإلنصات واالستماع



ربك يكلمك فتأدب مع كالم موالك وأقبل عليه وأعقله

وال تعبث أثناء سماعه, ال تنشغل عن خير الكالم



سبب –تحقيق اإليمان وزيادته –سبب رحمة هللا تعالى 

ا في الدنيا –لهداية الناس  بب س–يكسب صاحبه نورا

.لخشوع القلب وبكاء العين

سؤال هللا من فضله عند االستماع آليات الوعد

االستعاذة باهلل من عذابه عند االستماع آليات الوعيد

ما أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر: االستماع

.يستمع




