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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إنا نحن
 نزلنا الذكر

 وإنا له لحافظون 
 

 صدق اهلل العلي العظيم                      
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احلمددهلل ر را ااملدد وصل  اددعل ار دعددل  مددهلل  لطددني الطددر اا لاددص اا دد طر  ل  ااعملدد  دعددل 
 لدهللائهم لمجملص إىل قل م  وم ااهلل  .

 
 مسائل في تجويد القرآن الكريم

 علم التجويد
 طني جتو هلل ااقرآن ااطجو هلل دعم ق ئم اذاتر؟ :2س
 نملم. ج:

 رعاية التجويد
 ااطجو هلل  اجبل لم مسطحب مؤكهللل لم مسطحب؟طني رد  ة  :1س
 مسطحب. ج:

 االهتمام بالتجويد
 إىل لي مهللى تاعغ درجة االططم م هبذا ااملعم يف احلوزات ااملعملة؟ :1س
 إىل مهللة احة ااقراءة. ج:

 التجويد في الحوزة
املددط بعاددة ااملعددوم ااهلل يلددة ال  ددطق  قوادددهلل ااطجو ددهللل كهددني ااسدداب يف  ادد  إ دد    :2س

 م دهللم  جود م دة مقررة يف ميهج احلوزات ااملعملة؟طؤالءل ل
 ألنر الس اواجب إال مبقهللار تصحلح ااقراءة. ج:

 أساتذة التجويد
يف احلددوزات ااملعملددة طيددد ة لسدد تذة مملر كددون يف ااوقدددر  األاددو   ااطوسدد    وطددد ل  :5س

  اك  ال  وجهلل لسط   مملر ف يف دعم ااطجو هللل و  ا؟
 نململ لحل ن ً موجود. ج:
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 س االهتمام أقللي
 ؤخذ دعل املط لاي ء اا  ئوة ا ن اططم مهم اطجو هلل ااقدرآن لقدني مد  اططمد م لايد ء  :0س

 اوذاطب اإلسالملة األخرىل كهني تؤ هلل ن طذا اوأخذ؟
 اوأخذ غ  احلح. ج:

 حجة األساتذة
املط لس تذة ااطجو هلل قهلل حيجم د  تدهللر س طدذا اود دةل  جدة لن املدط ااطالملدذ  :7س
وا قوادهلل ااطجو هلل ك هنم سدلقومون اطصدحلح قدراءات ااكاد ر  رمبد  قدراءات املدط ااملعمد ء إ ا لتقي

ممددد  ت  طقيدددوا طدددذا ااملعدددمل  ا اطددد ل لدددهللو ح ادددة مددد  اااعاعدددة  ااكدددالم ااسدددل  دعدددل األسددد تذة 
 لنوسهمل كم  رلي مس حطكم يف طذا؟

 طذا دالني غ  احلح. ج:
 مخارج الحروف

مدذكورة يف كطدب ااطجو دهللل كد ىل  (1)مواضدمله  سسدة   (2)خم رج احلر ف ساملة دشدر :0س
 لي مهللى جيب ااطقلهلل هب  لثي ء قراءة ااقرآن؟

 ال جيب ااطقلهلل إال اصحة ااقراءة درك ً. ج:

 ال يأثم القاري 
اوشدددهور ادددص دعمددد ء ااطجو دددهلل لندددر ال  وجددددهلل يف ااقدددرآن ااكدددر   قددد   اجدددب  ددددأ   :9س

 رلي مس حطكم؟ااق رئ ارتكرل  ال  ق  حرام  أ  ارل كم  
 ال  وجهلل. ج:

 تعمد الوقف
ومـا مـن يف قوادر تملد ىل:  ومـا مـن إلـهم  حكم مد  تملمدهلل ااوقد  دعدل  دو  :20س

إله إال اهلل وإن اهلل لهو العزيز الحكيم
(1). 

 جيوز ااوق  إ ا لحلق ار تطمة اآل ة. ج:
                                                           

 اوخرج طو  ني خر ج احلرف  متللزا د  غ ا. (1)
  طي: اجلوفل  احلعقل  ااعس نل  ااشوط نل  اخللشوم. (2)
 .22سورة آ  دمران:  (3)
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 رموز الوقف
( رمزاًل  يف 11)  يسب اعسج  نهللي  ضع رموز  ملرف هب  لنواع ااوق   دهللدط  :22س

ل تأاوت يف مصر جلية اخط رت ساملة رمدوز كقدو  طدي : مل الل جل ادعلل قعدلل 1342د م 
 .. ..ل سل كهني طذا طي اارموز اوملطمهللة يف نظر مس حطكم؟

 الل اني طو جمرد اا الح. ج:
 من يجهل القراءة

 م  حكم م   قرل ااقرآن  طو جيهني لحك م ااقراءة  قوادهلل ااطجو هلل؟ :21س
 ال شيء دعلر إ ا قرل احلح ً. ج:

 مصطلحات الضبط
إىل لي مددهللى جيددب دعددل قدد رئ ااقددرآن لن  طقلددهلل املالمدد ت ااوقدد   مصدد عح ت  :21س

 ااضاو اووجودة يف اوص ح ؟
 الس اواجب. ج:

 إذا انقطع النفس
إ ا ك نددت اآل ددة بو عددةل  السددت كلهدد  آ ددة دالمددة اعوقدد   انق ددع نوددس ااقدد رئل  :22س

 راءة م  جهلل هلل؟كم  ل    اهللل ااق
 جيوز م  لي مك ن ش ء. ج:

 الوقف الالزم
 حرف )م(  ولهلل ااوق  ااالزمل كهني طذا ااوق   اجب؟ :25س
 كال.  ج:

 السين بدل الصاد
لســـ  حدددرف )س(  ملددد   جدددوا ااي دددق ا اسدددص ادددهلل  ااصددد د يف قوادددر تملددد ىل:  :20س

عليهم بمصيطر
 كهني طذا ااي ق  اجب؟ (2)

 ة. سب اوطمل رف يف ااقراء ج:
                                                           

 .22سورة ااغ شلة:  (4)
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 مخرج الضاد
 ل   خمرج ااض د؟ :27س
 ااعس ن  األسي ن يف اا رف األمي . ج:

 محاسن التجويد
 قددو  املددط ااوقهدد ء إن املددط ا  سدد  ااددء  كرطدد  دعمدد ء ااطجو ددهلل ال  عددو مدد   :20س

 إشك  ل كم  رلي مس حطكم؟
 يف املضه  خالف. ج:

 أحكام المد
 كدر  ا اطوصدلني لحكد م اودهللل  «ملةاوس ئني اإلسال»يف لحك م ااقراءة م  كط ا  :29س

 كهني ااطقلهلل هبذا ااطوصلني  اجب؟
 الل إال اقهللر ااصهللق ااملريف. ج:

 أنواع المد
 كدددر دعمددد ء ااطجو دددهلل لراملددددة دشدددر نودددد ً مددد  اوددددهلل ادددص لادددعي  كردددديل  مطصددددني  :10س

  ميوصنيل  الزم اأنوادر األراملةل  اااهلل ل  ااملوضل  ااعصل ك ىل لي مهللى جيب ااطقلهلل هب ؟
 كم   كرن  س اق ً.  :ج

 التجويد واألذكار المستحبة
يف األ كدد ر اوسددطحاة يف ااصددعوات ااواجاددة  كددذا  يف ااصددعوات اوسددطحاةل طددني  :12س

 جيب ااطقلهلل جبملع قوادهلل ااطجو هلل؟
 ال جيب. ج:

 التجويد واألدعية والزيارات
 هلل ااطجو هلل؟طني جيب ااطقلهلل جبملع قواد يف قراءة األددلة  ز  رات اوملصومص  :11س
 ال جيب. ج:
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 مسائل في قراءة القرآن الكريم
 

 قراءة حفص
اكدديهم  ملطمددهلل ن ااقددراءة اور  ددة  (5)اوشددهور اددص دعمدد ء ااطجو ددهلل لن ااقددراء سدداملة :11س

ددد  حودد  ادد  سددعلم ن األسددهللي ااكددويفل ددد  شددلخر د اددم ادد  ل  اايجددود ااكددويف... ددد  
كهدددني طدددذا طدددي ااقدددراءة    ار  ددددهللد مددد  ااصدددح اةل دددد  رسدددو  دعدددي اددد  ل  ب ادددب 

 اوملطمهللة يف نظر مس حطكم.
 نملم. ج:

 االستماع واإلنصات
وإذا قرأ القرآن فاسـتمعوا لـه وأنصـتوا لعلكـم ترحمـونيف قوار تمل ىل:  :12س

ل (0)
 طني األمر ا السطم ع  اإلنص ت  اجبل لم مسطحب؟

 اوملر ف االسطحا ا. ج:
 التحدث أثناء التالوة

  طحهللو لثي ء تال ة ااقرآن يف اجملعس؟م  حكم م   :15س
 مكر ا. ج:

 مراتب التالوة
  ددددرى دعمدددد ء  (7)مراتددددب تددددال ة ااقددددرآن ثالثددددةل  طددددي: اارتتلددددني  احلددددهللر  ااطددددهلل  ر :10س

 ااطجو هلل ا ن ااق رئ  طخذ ميه  م   واكق باملر     دعل اس نرل كم  ا  رى مس حطكم؟
 كم   كرن  س اق ً  رادي ااقراءة ااملركلة.  ج:

 لتكبير قبل البسملةا
 املط ااقراء  وططحون قراءة ااقرآن ا اطكا    اااسمعة كم  احلكم يف  ا ؟ :17س

                                                           

ن كع اوهللينل  اا  كث  اوكي ااط امليل  اا  د مر ااشد ميل  د ادم اد  ل  اايجدود ااطد املي ااكدويفل   دزة اد  حالدب ااقراء ااساملة طم:  (5)
 ااز  ت ااكويفل  دعي ا   زة ااكس ئي ااكويفل  ااو دمر  اااصري.

 .204سورة األدراف:  (2)
 دراج ااقراءة  سردطه ل  ااطهلل  ر طو ااطوسو اص اارتتلني  احلهللر.اارتتلني طو قراء ااقرآن دعل مكث  توهم م  غ  دجعةل  احلهللر طو إ (7)
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  ذكر اااسمعة ل اًل. ج:

 عدم ذكر البسملة
 م  حكم االنطه ء م  سورة  قراءة ااسورة ااط الة هل  د ن  كر اااسمعة؟ :10س
 ال  صح. ج:

 التصحيح للقارئ
يف مجددع مددد  اوددؤميص  ادددهللر ميددر خ دددأ  اضددح يف ااقدددراءةل إ ا كدد ن ااقدد رئ  قدددرل  :19س

 كهني جيب دعل احلضور تصحلح قراءتر دعي ً؟
  صححون قراءتر سراً ل  اشكني مي سب. ج:

 التصحيح للخطيب
إ ا لخ ددأ اخل لددب يف قددراءة آ ددة  طددو دعددل اويددضل كهددني جيددوز اعحضددور تصددحلح  :10س

 خ ئر دعي ً؟
 ك اس اق.  ج:

 القراءة غيبا  
 ا كدد ن ااقدد رئ ح كظدد ً اعقددرآن كهددني األكضددني لن  قددرل مدد  حيوظددر غلادد ًل لم  قددرل يف إ :12س

 اوصح ؟
 يف اوصح . ج:

 القراءة مباشرة
 ل هم  لكثر ثواا ً قراءة ااقرآن ما شرة؟ لم االسطم ع إالر م  اإل ادة  ااطعوز ون؟ :11س
 ما شرة. ج:

 الصوت الجميل
 اايد س حيضدر ن قراءتدر جلمد   ادوتر كقدول إ ا كد ن ادوت ااقد رئ مجدلالً جدهللاًل  :11س

 كهني  كطب هلم ااوث ا او عوا؟
 إ ا نو ا ااقراةل كطب هلم. ج:

 صدق اهلل العلي العظيم
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 املط  يهلهد  املاد رة  «اهللق ار ااملعي ااملظلم»املط ااقراء  يهي ااقراءة املا رة  :12س
 كأي ااملا رتص لكضني؟  و  ا؟ «اهللق ار ااملظلم»

 ألنر دا رة ااقرآن.  (0)يمالعلي العظ ج:
 الترجيع في القرآن

 يف قراءة ااقرآن؟ (9)طني جيوز )اارتجلع( :15س
 إ ا ت  ك  غي ًء كال إشك   كلر. ج:

 القرآن والكنائس
 ؟(20)م  حكم قراءة ااقرآن يف )ااكي ئس(  )ااالع( :10س
 ج ئز يف نوسر. ج:

 القرآن والمعابد
 اهليهلل س  اااو  ص   وطم؟ م  حكم قراءة ااقرآن يف ممل اهلل :17س
 ك اس اق.  ج:

 مراسم ختم القرآن وسورة التوحيد
 يف مراسم خطم ااقرآن ااكر   قرؤ ن سورة ااطوحلهلل ثالو مراتل و  ا؟ :10س
 يف احلددهلل ث ااشددر   إن قددراءة سددورة ااطوحلددهلل ثددالو مددرات  ملدد د  ثددواا خددطم ااقددرآن ج:

(22). 
 سورة الضحى

 م اسورة ااضحل د ن غ ط  م  ااسور؟و  ا تاهللل طذا اوراس :19س

                                                           

 .4ل  سورة ااشورى: 255سورة اااقرة:  (1)
 اارتجلع: طو ترد هلل ااصوت يف احلعق. (9)
 ااالع: مجع الملة )اكسر ااا ء( مملاهلل االهود  اايص رى. (10)
:   قدو  املعدي  ق  : مسملدت حالدر رسدو  ار  :  كلر د  سعم ن ااو رسي 2ح 10ا 317ص 22راجع   ر األنوار: ج (11)

كمد  قرلطد  مدرة قدرل ثعدث ااقدرآنل  مد  قرلطد  مدرتص كقدهلل قدرل ثعثدي ااقدرآنل  مد   قـل هـو اهلل أحـد   لاد  احلسد  مثعد  يف لمدء مثدني 
كمدني ادر ثعثد  اإلميد نل  مد  قرلط  ثالث ً كقهلل خطم ااقرآنل كم  لحا  اعس نر كقهلل كمني ار ثعث اإلمي نل  م  لحاد  اعسد نر  قعادر كقدهلل  

لحا  اعس نر  قعار  نصرة الهللا كقهلل اسطكمني اإلمي نل  ااذي املثد  اد حلق  د  دعدي ادو لحاد  لطدني األرض كمحادة لطدني ااسدم ء اد  
 .34ح 17ا 251ص 39و  دذا لحهلل ا اي ر( احلهلل ث.  انظر ل ض ً اااح ر: ج
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 ال اأس اذا   ت لجهلل خلصوص  ا  دالاًل. ج:

 آيات من البقرة وآل عمران
يف طذا اوراسمل و  ا  قرء ن سورة احلمهلل  سس آ  ت م  سورة اااقدرة  اآل د ت  :20س

 (21)األخ ة م  سورة آ  دمران مرة لخرى؟
 ك اس اق.  ج:

 التسبيحات
ساح ن ار  احلمهلل ر  ال »راسم  ردد ن اشكني مج دي دا رة: يف املط طذا او :22س

 ل  يف املضددددددددده  اآلخدددددددددر  دددددددددردد ن داددددددددد رة: «إادددددددددر إال ار  ار لكدددددددددض.. ار لكدددددددددض  ر احلمدددددددددهلل
 كأي ااملا رتص لكضني؟. «ال إار إال ار  ار لكض  ر احلمهلل»

 ك اس اق.  ج:
 توزيع المصاحف

زع اوصدد ح  كهدددهللا   دعددل احلضدددور مبدد  كدددلهم يف املددط جمدد اس خدددطم ااقددرآن تدددو  :21س
ااشددا ا  األبودد  .   يطقددهلل اادداملط طددذا ااطصددرف  جددة لن األبودد   ال  قددهللر ن دعددل احددرتام 

 ااقرآن كم  رلي مس حطكم يف طذا االنطق د؟
 ااطوز ع ال اأس ار. ج:

 مآدب ختم القرآن
رآن ااكددر  املددط اوددؤميص األثر دد ء  قلمددون مددادا سددحور ا  خددة يف خطمدد ت ااقدد :21س

 يف شهر رمض ن اوا رةل كم  حكم ااشرع يف طذا اوادا؟
 اااذخ غ  احلح. ج:

 البث المزعج
طني جيوز اث ااقرآن ااكر  دض مكضات ااصوت خ رج اوسدجهلل ل  احلسدليلة إ ا   :22س

 ك ن  ا   زدج ااس كيص يف اوي قة؟
 جيطيب اإلزد ج. ج:

                                                           

 مس األ ىل م  سورة اااقرةل  آ ة ااكرسيل  اآل طص اآلخ تص ميه .يف املط االد اخلعلجل  قرء ن سورة احلمهللل  اآل  ت اخل (12)
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 العمل بالقرآن
م  خطم ااقرآن ككأمن  لدرجت اايادوة ادص جيالدرل »ق  :   رد لن رسو  ار  :25س

 كهني  طحقق طذا اوملىن مبجرد خطم ااقرآن د ن ااملمني ار؟ « اك  ال  وحل إالر
 حيط ج األمر إىل ااملمني ا اقرآن. ج:

 الشفاء بالقرآن
وننــــــزل مـــــن القــــــرآن مـــــا هـــــو شـــــفاء ورحمــــــة طيددددد ة آ دددددة ادددددرحية تقدددددو :  :20س
للمؤمنين

 ود طو ا اشو ء ااشو ء او دي م  األمراض اوملر كة؟كهني اوقص (21)
 كال  .  ج:

 عدم الشفاء
طي ة آ  ت اشو ء لمراض مملليةل  مع  ا  ك ن ااشو ء ال  طحقق اقراءهت ل كمد   :27س

 طو ساب  ا ؟
 كم  قهلل ال  طحقق اساب األدش ا  ااملق ق .  ج:

 التبرك بالقرآن
اادداملط حيددطو  اددر يف ااالددت اعطددضة اددر  ال شدد  لن ااقددرآن نددز  اعملمددني اددرل  اكدد  :20س

 كقول كم  حكم  ا ؟
 ااطضة احلح  جيب ااملمني ار. ج:

 تقبيل القرآن قبل السفر
جرت اامل دة اهللى اااملط انر إ ا لراد لحهللطم ااسور  قوم اطقالني ااقرآن  مير مد   :29س

 لطرل كهني هلذا ااطصرف سيهلل ل  دالني؟
 انر تصرف حس . ج:

 عدم احتراق اآليات
 طي قدني ااداملط حددوادو مو دطد  لن احلر دق قددهلل لتدل دعددل الدت  لحرقدر كددني مد  كلددر  :50س

 إال نسخة م  ااقرآن ااكر  ل  اوحة مير كهني طي ة توس  هلذا ااظ طرة؟
                                                           

 .12سورة االسراء:  (13)
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 قهلل  كون  ا . ج:

 هل التدبر للجميع؟
   مهللدو ن اعطهللار يف ااقرآن ااكر ل ككل  ميكد  اعمسدعم  ي ااثق كدة اامل د دة  :52س

 وس ة لن  طهللار يف ااقرآن ااكر ؟ل  اوط
 إ ا كهم مملي ال  طهللار كلر. ج:

 بين التدبر والتفسير
اادددداملط  شددددل مدددد  )ااطددددهللار يف ااقددددرآن( خوكدددد ً مدددد  ااوقددددوع يف مددددأزق )ااطوسدددد   :51س

 ا ارلي(ل كم  طو اوخرج م   ا ؟
 ااطهللار غ  ااطوس . ج:

 التفسير بالرأي
 اطوس  ا ارلي كملاًلل كم  حكم  ا ؟إ ا ق د ااطهللار يف ااقرآن إىل ا :51س
 ال جيوز. ج:

 السكتات األربع
طيدددد ة لراددددع سددددكط ت يف ااقددددرآن ااكددددر : األ ىل يف سددددورة ااكهدددد  اددددص كعمددددء  :52س

عوجا  قيما
مرقـدنا  مـنل  ااث نلة يف سدورة  دس ادص كعمدء (22)

ل  ااث اثدة (25)
راق  مــــــنيف سددددددورة ااقل مددددددة اددددددص كعمددددددء 

 كــــــال بــــــلملددددددة يف كعمددددددء ل  ااراا(20)
 ران

 كم  حكم طذا ااسكط ت؟ (27)
 الس االزم. ج:

 السجدات في القرآن
 اعددغ دددهللد اآل دد ت ااددء تطضددم  ااسددجهللة سسددة دشددر آ ددةل  اكدد  ااواجاددة ميهدد   :55س

                                                           

 .2-1سورة ااكه :   (14)
 .52سورة  س:   (15)
 .27سورة ااقل مة:   (12)
 .14سورة او ووص:   (17)
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 ل كعم  ا لااحت طذا ااسجهللات  اجاة د ن غ ط ؟(20)لراملة كقو
 اعر ا  ت  األداة ااشردلة. ج:

 أو العبور عنها قراءة آية السجدة
ل هم  لكضني: قراءة آ ة ااسجهللة  اإلتل ن ا اسجهللة؟ لم جت  ز اآل ة  دهللم اإلتل ن  :50س

 ا اسجهللة؟
 األ  . ج:

 سورة التوبة
 سورة ااطواة الست كله  اسمعةل كم  احلكم إ ا اهلللط  ااق رئ اذكر اااسمعة؟ :57س
 ال جيوز. ج:

 قراءة إمام الجماعة
 م م اجلم دة غ  ااملر  ااذي ال تكون قراءتر احلحة؟م  حكم االقطهللاء ا  :50س
 إ ا ت تصح قراءتر إبالق ً كال جيوزل لم  إ ا احت ديهللا كال اأس. ج:

 الالم المفخمة
موخمدد ً إ ا  ارإ ا ت  سددط ع إمدد م اجلم دددة مدد  تعودد  ااددالم يف اودد  اجلالاددة  :59س

ءتدر ادحلحة؟  طدني جيدوز االقطدهللاء تقهللمه  كدطح ل  ضدم حسدب قواددهلل ااطجو دهللل كهدني تملطدض قرا
 ار؟

 نململ اصحة قراءتر درك ً. ج:
 ثقل اللسان

إ ا كدددد ن إمدددد م اجلم دددددة  عودددد  ااددددراء غليدددد ً ل   ا اًل اثقددددني يف اسدددد نرل كهددددني جيددددوز  :00س
 االقطهللاء ار؟
 جيب تصحلحر. ج:

 القرآن ولعن قارئه

                                                           

 م  سورة ااملعق. 19ل اآل ة م  سورة اايجم 22م  سورة كصعتل  اآل ة  37م  سورة ااسجهللةل  اآل ة  15 طي: اآل ة   (11)
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مدد  طددي  ك (29)«را تدد   اعقددرآن  ااقددرآن  عمليددر»: كلدد  نوهددم قددو  اارسددو    :02س
 كلولة امل  ااقرآن و   قرؤا؟

 ك ألشخ ص ااذ    قرء ن ااقرآن  طم كّس ق ال  ملمعون ار.  ج:
 ملك أم مالك؟

مددددددد  رلي مسددددددد حطكم يف ادددددددالة مددددددد   قدددددددرل )معددددددد ( يف سدددددددورة احلمدددددددهللل مكددددددد ن  :01س
 م ا

(10). 
 .م ا  عزم لن  قرل  ج:

 كفؤا  ام كفوا ؟
اً( ادد هلمزة يف سددورة ااطوحلددهلل مكدد ن مدد  رلي مسدد حطكم مدد  اددالة مدد   قددرل )كوددؤ  :01س

 ًكووا
 ا اوا ؟ (12)
  قرل ا اوا . ج:

 يبلغان أم يبلغن؟
إمـا م  رلي مس حطكم يف ) لمد   اعغد ن( ادهللالً مد  ) لمد   داعغ ( يف قوادر تملد ىل:  :02س

يــبلغن عنــدك الكبــر أحــدهما أو كالهمــا فــال تقــل لهمــا أف وال تنهرهمــا وقــل لهمــا قــوال   
كريما  

 ؟(11)
ُعَغ    عزم لن  قرل  ج:  . َدادْ

 المكث بعد كلمة )قل(
 اآل دددة اادددء تطضدددم  طدددذا ااكعمدددة املدددهلل كعمدددة  قـــلااسدددورة اادددء تادددهللل اكعمدددة  :05س

ويسألونك (11)  )طني جيب ديهللط  اوكث قعلاًل   إكم   اآل ة دعل ادطا ر لن كعمدة )قدني
 ر تمل ىل؟   اااهللء اا قي اآل ة ااذي طو كالم ا طي م  كالم جضائلني 

                                                           

 .19ح 19ا 114ص 19  ر األنوار: ج (19)
 .4سورة ااو لة:   (20)
 .4سورة اإلخالص:   (21)
 .23سورة اإلسراء:  (22)
 .105ل  سورة بر: 13ل  سورة ااكه : 15ل  سورة اإلسراء: 222  220  219مثني سورة اااقرة: اآل ة  (23)
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 اووجود يف ااقرآن ااكر  طو كالم ار دز جني. ج:

 االستخارة بالقرآن
 طني لط ج االسطخ رة إىل إ ن احل كم ااشردي؟ :00س
 ال. ج:

 الخيرة بالقرآن أم المسباح؟
 ل هم  لكضني: االسطخ رة ا اقرآن لم ا وسا ح؟ :07س
 ا وسا ح. ج:

 عند الحيرة
 االسطخ رة؟مىت  عجأ اإلنس ن إىل  :00س
 ديهلل احل ة  املهلل االسطش رة. ج:

 االستخارة للزواج
إ ا تلق  األا اأن خ بب اايطر  طوكر كلر شرب  ااهلل    األخالقل كهني  سطخ   :09س

 هلذا ااطز  ج؟
 ال. ج:

 التصدق والزواج
إ ا تدلق  األا اأندر خ بدب اايطدر  طددوكر كلدر شدرب  اادهلل    األخدالقل   اسددطخ ر  :70س

 لجة اايهيل كم  ا  ملمني؟ ك نت اايط
  طصهللق   ز ج. ج:

 اآلية المبهمة
املددط اآل دد ت  اضددحة ااوملددنيل  املضدده   اضددحة اايهدديل  املضدده  ماهمددةل كمدد  ا  :72س

  وملني اإلنس ن إ ا ك نت اآل ة ماهمة؟
  سطخ  مرًة ث نلة. ج:

 النهي والنتيجة الجيدة 
 ن  قدهللم دعدل ااملمدني يف املط األحل ن تكون اآل دة  اضدحة اايهديل  اكد  اإلنسد :71س
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 ك ى نطلجة جلهللةل كم  توس   ا ؟.
  ا  اطهللاكع األمور. ج:

 واالستخارة المعصومون 
  عجأ ن إىل االسطخ رة هبذا ااشكني؟ طني ك ن اوملصومون  :71س
 ال نملعم. ج:

 القرآن واالستيجار
لدة م  حكم لخذ او   اق ء خطم ااقرآن يف شهر رمضد ن اواد رة  يف جمد اس ااو  :72س
   وط ؟
 جيوز. ج:

 اشتراط أخذ المال
 طني جيوز اشرتاط لخذ ماعغ م ل مملص اق ء خطم ااقرآن؟ :75س
 ج ئزل اكير مكر ا. ج:

 القارئ الجيد والقارئ العادي
جرى ااملرف ا ن اهلهلل ة او الة اعق رئ اجللهلل لدعل م  ااق رئ اامل ديل  رمب   ط ر  :70س

 ي اقعة تك الورل كأ هم  لكضني؟ا حب ااملالقة ااق رئ اامل د
 كال   ج ئز.  ج:

 قراءة آيات من األجزاء
يف جم اس ااو لة توزع دعل احل ضر   لجدزاء مد  ااقدرآن ااكدر ل   تودرز األجدزاء  :77س

اوقر ءة م  غ ط  حىت  طم قراءة مجلع األجزاء م  قادني احل ضدر  ل كهدني  طملدص قدراءة كدني اجلدزء 
 ة املط اآل  ت؟ل  احلزال لم تكوي قراء

 تكوي قراءة املط اآل  ت  األكضني قراءة كعه . ج:
 تعدد التفاسير

 كل  تيظر ن إىل ظ طرة تملهللد تو س  ااقرآن ااكر ؟  :70س
 ال اأس ار. ج:
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 اصح اآلراء
املدددط اووسدددر    دددذكر ددددهللة آراء يف توسددد  اآل دددة ااواحدددهللةل ككلددد  ااسدددالني إىل  :79س

 تملرف لاح طذا اآلراء؟
 اآل ة  م   رد م  اار ا  ت.حسب ظ طر  ج:

 الرأيان المتضادان
املط اووسر    ذكر آراء مطض دة يف توس  اآل ة ااواحهللةل كهني نأخذ ا ارلي لم  :00س

 اارلي ااذي   اور؟
 ك اس اق.  ج:

 روايات المعصومين 
يف لهلل هلل توسد  املدط اآل د تل إال  مع  جود ر ا  ت ارحية م  اوملصومص  :02س

 ل  اإلمدد م اوملصددوم  د غ ااددً  د  ددذكر ن دددهللة آراء إىل ج نددب ر ا ددة اايددر  لن اووسددر  
 كعم  ا ال  طم ادطم د اار ا ة يف توس  اآل ة توس اً  هللداً؟

 إ ا ك نت اار ا ة احلحة  ظ طرةل  عزم االدطم د. ج:
 من يقرأ خطأ

 احلحة؟طني جيوز اسطئج ر م   قرل ااقرآن األموات إ ا ك نت قراءتر غ   :01س
 حيوز. ج:

 مسابقات القرآن الكريم
تدددديظم املددددط ااددددهلل   اإلسددددالملة مسدددد اق ت د الددددة حلودددد   جتو ددددهلل ااقددددرآن ااكددددر   :01س

  تراهلل هل  جوائز م الة قلمةل كم  رلي مس حطكم هبذا اوس اق ت  اجلوائز؟
 ال اأس هب . ج:

 
 اإلعالم والقرآن 

تعوز ونلدددة  كضددد ئلة اعقددددرآن  توجدددهلل يف املدددط اادددهلل   اإلسدددالملة إ اددددد ت  قيدددوات :02س
 ااكر ل ككل  ميك  تومللني د ر طذا األجهزة اإلدالملة خلهللمة ااقرآن ااكر ؟
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 ا املمني ا اقرآن. ج:
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 متفرقات المسائل
 

 السالم على قارئ القرآن
ادددو سدددعم لحدددهلل دعدددل قددد رئ ااقدددرآن لثيددد ء ااقدددراءةل كمددد  حكدددم ااسدددالم  مددد  حكدددم  :05س
 جواار؟
 ب اجلواا. سطحب ااسالم  جي ج:

 شرب الشاي أثناء القراءة
 م  حكم م   شرا ااش ي ل  ااقهوة ل   هللخ  لثي ء قراءتر اعقرآن؟ :00س
 األكضني ترة  ا . ج:

 األبكم وثواب القرآن
األاكددم ااددذي ال  سددط لع قددراءة ااقددرآنل مدد  ا  وملددني إ ا لراد احلصددو  دعددل ثددواا  :07س

 قراءة ااقرآن؟
 اقهللر م   طمك . ج:

 ما فيه لفظ الجاللة طريق اتالف
 م  طي بر قة إتالف األ راق ااء لمني او  اجلالاة ل  املط اآل  ت ااقرآنلة؟ :00س
 إ ا لمكير  عقله  يف او ء ل   هللكيه  يف ااصحراء. ج:

 شفاعة القرآن
ل كمد  طدم ااددذ   (15)ادد ا ااقدرآن  شدوع (12) كدر  يف كطد ا )مدىت مجدع ااقدرآن( :09س

 ااقل مة؟ شوع هلم ااقرآن يف  وم 
 ااذ    أ ن ار هلم  ا . ج:

                                                           

 .71مىت مجع ااقرآن:  (24)
 .11ص 9. اااح ر: ج12ص 7: إن ااقرآن ش كع مشوعل انظر   ر األنوار: جحلث  رد (25)



 

 20 

 التمائم والمعوذات واالحراز
 م  حكم ااطم ئم  اوملو ات  األحراز ااء تطضم  اآل  ت  األددلة؟ :90س
 جيوز. ج:

 القراء المنافقون
 ؟(10)«لكثر مي كقي لمء قراؤط »: م  اوقصود اقو  اارسو   :92س
 إش رة إىل اوملر كص. ج:

 الحروف المقطعة
 مب  ا  وسر مس حطكم احلر ف اوق ملة اووجودة يف اهللا  ت سور ااقرآن ااكر ؟ :91س
 إهن  رموز اص ار  اص ل ال ئر. ج:

 القرآن والمذياع
إ ا لراد إنس ن موط ح اودذ  ع اعاحدث دد    دة كلهد  )نشدرة لخاد ر( كمدر اووطد ح  :91س

 ر د ن لن  قصددددهلل مدددد   ادددد  دددددهللم دعددددل   ددددة كلهدددد  قددددرآنل كددددأدارا اعواددددو  إىل   ددددة األخادددد
 االسطم ع إىل ااقرآنل كم  حكم  ا ؟

 ال اأس. ج:

 مصحف فاطمة 
 ل  طني طو مصح  يف قا   ااقرآن؟م  طو مصح  ك بمة  :92س
كدددالل ادددني طدددو كطددد ا  شدددطمني دعدددل املدددط األسدددرار  ااملعدددوم  طدددو موجدددود ديدددهلل اإلمددد م   ج:
 .احلجة 

 ال لتحريف القرآن
املط اار ا  ت اووجودة يف ااكطدب ااق ئعدة اطحر د  ااقدرآن م  رلي مس حطكم يف  :95س
 ااكر ؟
ضددمللوة ل  ال دالاددة كلهدد ل كدد اقرآن اووجددود اأ ددهللي اوسددعمص االددوم طددو ااقددرآن اايدد ز   ج:

 م  د ن ز  دة  ال نقلصةل  ااقو  اطحر   ااقرآن ا بني. دعل رسو  ار 
                                                           

 ط ا  ت.  12ح 19ا 111ص 19  ر األنوار: ج (22)
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 القرآن أم المصحف
 اوصح ؟ لي ااعوظص لاح: ااقرآن لم :90س
 كال   احلح.  ج:

 الشيطان والقرآن
 ملطقدددهلل ااددداملط ادددأن ااقدددرآن إ ا اقدددي موطوحددد ً د ن لن  قدددرلا لحدددهلل كددد ن ااشدددل  ن  :97س

  قرؤال كم  مهللى احة طذا االدطق د؟
 ال دالني دعلر. ج:

 وضع األوراق على القرآن
هلل إ ا  ضددملت جممودددة مدد  األ راق ل  ااكطددب ل  اجملددالت دعددل ااقددرآن د ن قصدد :90س

 اإلط نةل كهني  ملطض  ا  إط نة اعقرآن؟
 ال  ياغي  ا . ج:

 النهي عن كلمة )آمين(
ودد  ا ل رد اايهددي ديددهللن  مدد  قددو  كعمددة )آمددص( املددهلل االنطهدد ء مدد  سددورة احلمددهلل يف  :99س

ااصدالةل دعمد ً ادأن اآل د ت األخد ة مد  طدذا ااسدورة ددد ءل  كعمدة )آمدص( تدأع د دد دة د املدهلل 
 ااهللد ء؟
 ت ااواردة يف  ا .اعر ا   ج:

 كذلك اهلل ربي
 م  دعة قو : )كذا  ار ر ( املهلل االنطه ء م  سورة اإلخالص يف ااصالة؟ :200س
 اعهللالني دعلر. ج:

 ختمة سورة األنعام
يف املددط اوي سددا تل  ملقددهلل اارجدد   ل  اايسدد ء جمدد اس تسددمل اددد )خطمددة سددورة  :202س

ااقدد رئ ديدهلل املددط آ  هتد  القددرل املددط  األنملد م( حلددث تقدرل ااسددورة ا ر قدة خ اددةل حلددث  قد 
 األددلة   كررط  دهللة مراتل كهني طي ة دالني دعل دقهلل مثني طذا اجمل اس؟

 ال اأس اذا   األكضني االقطص ر دعل م   رد. ج:
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 القسم بالقرآن
 طني جيوز ااقسم ا اقرآن؟ :201س
 ااقسم  يملقهلل ا سم ار تمل ىل. ج:

 
 

 
م دعل اورسعص  احلمهلل ر را اامل وصل  ادعل ساح ن را  را ااملزة دم   صوون  سال

 ار دعل  مهلل  آار اا  طر  .
 

 قم المقدسة
 هـ2212ذي الحجة الحرام /  20

 محمد الشيرازي
 

 3............................................................... ااكر  ااقرآن جتو هلل يف مس ئني

 3.............................................................................. ااطجو هلل دعم

 3............................................................................. ااطجو هلل رد  ة

 3......................................................................... ا اطجو هلل االططم م

 3.......................................................................... احلوزة يف ااطجو هلل

 3........................................................................... ااطجو هلل لس تذة

 4......................................................................... لقني االططم م الس

 4............................................................................ األس تذة حجة

 4............................................................................. احلر ف خم رج

 4............................................................................. ااق ري  أ  ال

 4.............................................................................. ااوق  تملمهلل

 5............................................................................... ااوق  رموز

 5........................................................................... ااقراءة جيهني م 

 5........................................................................ ااضاو مص عح ت
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 5........................................................................... اايوس انق ع إ ا

 5.............................................................................. ااالزم ااوق 

 5.......................................................................... ااص د اهلل  ااسص

 2............................................................................... ااض د خمرج

 2............................................................................ ااطجو هلل   س 

 2................................................................................اوهلل لحك م

 2................................................................................. اوهلل لنواع

 2.................................................................. اوسطحاة  األ ك ر ااطجو هلل

 2..................................................................  ااز  رات  األددلة ااطجو هلل

 7................................................................ ااكر  ااقرآن قراءة يف مس ئني

 7.............................................................................. حو  قراءة

 7.......................................................................  اإلنص ت االسطم ع

 7....................................................................... ااطال ة لثي ء ااطحهللو

 7............................................................................. ااطال ة مراتب

 7........................................................................ اااسمعة قاني ااطكا 

 1......................................................................... اااسمعة  كر دهللم

 1.......................................................................... اعق رئ ااطصحلح

 1........................................................................ اعخ لب ااطصحلح

 1............................................................................... غلا ً  ااقراءة

 1............................................................................. ما شرة ااقراءة

 1............................................................................ اجلملني ااصوت

 1..................................................................... ااملظلم ااملعي ار اهللق

 9.......................................................................... ااقرآن يف اارتجلع

 9...........................................................................  ااكي ئس ااقرآن

 9.............................................................................  اومل اهلل ااقرآن

 9............................................................ ااطوحلهلل  سورة ااقرآن خطم مراسم

 9............................................................................. ااضحل سورة

 10 ................................................................دمران  آ  اااقرة م  آ  ت

 10 ............................................................................. ااطسالح ت
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 10 ......................................................................... اوص ح  توز ع

 10 ....................................................................... ااقرآن خطم مادا

 10 ............................................................................. اوزدج اااث

 11 ........................................................................... ا اقرآن ااملمني

 11 .......................................................................... ا اقرآن ااشو ء

 11 ............................................................................. ااشو ء دهللم

 11 ........................................................................... ا اقرآن ااطضة

 11 ................................................................... ااسور قاني ااقرآن تقالني

 11 ...................................................................... اآل  ت احرتاق دهللم

 12 ...................................................................... اعجملع؟ ااطهللار طني

 12 ......................................................................  ااطوس  ااطهللار اص

 12 ........................................................................... ا ارلي ااطوس 

 12 ......................................................................... األراع ااسكط ت

 12 ..................................................................... ااقرآن يف ااسجهللات

 13 ........................................................... ديه  ااملاور ل  ااسجهللة آ ة قراءة

 13 ..............................................................................ااطواة سورة

 13 ....................................................................... اجلم دة إم م قراءة

 13 ........................................................................... اووخمة ااالم

 13 ............................................................................. ااعس ن ثقني

 13 ........................................................................ ق رئر  امل  ااقرآن

 14 .......................................................................... م ا ؟ لم مع 

 14 ...........................................................................كوواً؟ ام كوؤاً 

 14 .........................................................................  اعغ ؟ لم  اعغ ن

 14 ................................................................... )قني( كعمة املهلل اوكث

 15 ....................................................................... ا اقرآن االسطخ رة

 15 ................................................................. اوسا ح؟ لم ا اقرآن اخل ة

 15 .............................................................................. احل ة ديهلل

 15 ........................................................................ اعز اج السطخ رةا

 15 .........................................................................  ااز اج ااطصهللق
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 15 ............................................................................. اواهمة اآل ة

 15 ..................................................................... اجللهللة  اايطلجة اايهي

 12 ...............................................................  االسطخ رة  اوملصومون

 12 .......................................................................  االسطلج ر ااقرآن

 12 ........................................................................ او   لخذ اشرتاط

 12 .............................................................. اامل دي  ااق رئ اجللهلل ااق رئ

 12 ................................................................... األجزاء م  آ  ت قراءة

 12 ........................................................................... ااطو س  تملهللد

 17 ............................................................................. اآلراء ااح

 17 ......................................................................... اوطض دان اارل  ن

  ................................................................... 17 اوملصومص ر ا  ت

 17 ............................................................................ خ أ  قرل م 

 17 ................................................................... ااكر  ااقرآن مس اق ت

 17 ..........................................................................  ااقرآن اإلدالم

 19 ........................................................................ اوس ئني مطورق ت

 19 .................................................................. ااقرآن ق رئ دعل ااسالم

 19 ................................................................. ااقراءة لثي ء ااش ي شرا

 19 ..................................................................... ااقرآن  ثواا األاكم

 19 ........................................................... اجلالاة او  كلر م  اتالف بر ق

 19 ........................................................................... ااقرآن شو دة

 20 ................................................................  االحراز  اوملو ات ااطم ئم

 20 ........................................................................... اوي كقون ااقراء

 20 ......................................................................... اوق ملة احلر ف

 20 ........................................................................... اوذ  ع   ااقرآن

  ...................................................................... 20 ك بمة مصح 

 20 ....................................................................... ااقرآن اطحر   ال

 21 ...................................................................... اوصح  لم ااقرآن

 21 .........................................................................  ااقرآن ااشل  ن

 21 ................................................................. ااقرآن دعل األ راق  ضع
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 21 .................................................................. )آمص( كعمة د  اايهي

 21 .......................................................................... ر  ار كذا 

 21 ....................................................................... األنمل م سورة خطمة

 22 ........................................................................... ا اقرآن ااقسم

 

 
 


