تشديد ّ
اللم
مع اللني

احلفاظ على
جهر الباء وشدته

ترقيق همزة
الوصل عند
االبتداء

احلفاظ على شدة
الكاف وعدم رخاوتها

تفخيم الراء
شدتها
مع ّ

احلرص على
سكون الواو
شدة الدال مع
اجلهر بها

تشديد الياء
إظهار صفة
الصفير
َّ

تخفيف الدال

تصفية القاف
حتى ال يكون
كالكاف أو الغني

ترقيق النون
عدم قلقلة
النون

تخليص الغني من
صوت القاف
احلفاظ على استعالء
واستطالة الضاد دون جعله
ظاء
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رقق الالم

جريان الهواء مع
الذال دون مشابهة
الزاي أو الدال

تاء خالصة بدون
صوت السني
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أهداف الجمعية

أوال :تعليم كتاب اهلل تعالى تالوة وحفظا وجتويدا وفهما.
ثانيا :خدمة القرآن الكرمي ونشر علومه.
ثالثا :املساهمة يف تنشئة جيل يتحلى بالسلوك واخللق القرآني.

الكفاءة والمصداقية
مؤسســي أن يتـ ّـم عــن طريــق خبــرة
مــن املعلــوم يف جنــاح أي عمـ ٍـل ّ
راشــدة ،وعلـ ٍـم وبصيــرة ،وإدارة حكيمــة وجديــرة .وإن األعضــاء العاملــن
ـبق يف إدارة املشــاريع اخليريــة ،وكفــاءة
يف هــذه اجلمعيــة لهــم َقــدم سـ ٍ
علميــة ،ال ســيما يف القــرآن الكــرمي وعلومــه ،هــذا العلــم الــذي ال ُيص َقــل
إال بطــول طلبــه ،مــع صــدق النيــة ،وتوفيــق مــن البــارئ جــل وعــا.

المشاريع القرآنية
إن مــن أســس جنــاح األعمــال النظــر إلــى اجلمهــور املســتفيد مــن
ذلــك العمــل ،وحيــث ال يســتغني أحـ ٌـد عــن القــرآن ،فإنــه ال محيــص مــن
تقســيم املســتفيدين إلــى مجموعــة مــن الشــرائح ،ثــم تكــون املشــاريع
وال ّنظــم والبرامــج التــي ســوف يتــم س ـ ْوقها تبع ـ ًا لذلــك.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .أما بعد
ينبغي..
علــى مــن لديــه فضــل مــال أن يدعــم هــذه املشــاريع،
وتقــدمي كل أنــواع املســاعدة لهــا ،مــن صدقــات ،وأوقــاف،
وأثــاث ،وهبــات ،ملــا فيهــا مــن اخليــر العميــم والنفــع
العظيــم يف الدنيــا واآلخــرة.
داعيــا اهلل أن يتقبــل منــا جميعــا صالــح األعمــال،
وتقبلــوا خالــص شــكري وتقديــري ،واهلل مــن وراء القصــد،
وهــو يهــدي الســبيل.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .أما بعد
اطلعــت بتوفيــق اهلل تعالــى علــى األعمــال
العلميــة والدعويــة التــي أجنزتهــا وتنجزهــا
جمعيــة املنابــر القرآنيــة ،واملشــاريع القرآنيــة التــي
قامــت بهــا ،والتــي هــى بصــدد القيــام بهــا ،موفقــة
بعــون اهلل وتســديده.
وإنــي ألغبــط اإلخــوة األفاضــل علــى هــذه
اجلهــود املباركــة واملثمــرة ،وأســأله عــز وجــل لهــم
املزيــد مــن التوفيــق و النجــاح ،يف خدمــة القــرآن
الكــرمي ،وتيســير علومــه وتعلمــه ،وترســيخ قيمــه،
والعمــل بــه .إنــه ســميع قريــب.
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أهداف المشروع
التوعيــة بضــرورة تصحيــح الفاحتــة ،إلجمــاع الفقهــاء علــى عــدم
صحــة الصــاة بــدون ذلــك.
تعليمهــا بتوفيــر ق ـ ّراء متف ّرغــن لتصحيــح الفاحتــة يف
ِ
تيســير
املســاجد ،والنــوادي ،واملجالــس وغيرهــا.
اإلعــام بجملــة مــن األخطــاء ،التــي يقــع فيهــا كثيــر مــن النــاس،
والتــي لهــا تأثيــر حتــى علــى املعنــى.
تشــجيع الناشــئة إلتقانهــا ،مــن خــال أســاليب مبتكــرة ومتطــورة،
إلــى جانــب منــح شــهادات وإجــازات يف ســورة الفاحتــة.
تنظيــم مســابقات يف تفســير ســورة الفاحتــة ،لكونهــا قــد جمعـ ْـت
كلّ األصــول التــي دعــا إليهــا القــرآن الكــرمي.
تطويــر بعــض األئمــة للتحســن مــن أدائهــم لســورة الفاحتــة،
وتصحيــح بعــض األخطــاء اخلفيــة يف تالوتهــم.

الشريحة المستهدفة
ً
خاصة داخل دولة الكويت.
عموم املسلمني
أئـمـة املساج ــد.
السن رجا ًال ونساء يف بيوتهم ومجالسهم.
كبار
ّ
املســلمون مــن الــدول غيــر العربيــة ،والذيــن يغلــب عليهــم العجمــة
واخلطــأ يف تالوتهــم.
األطفال من مرحلة الروضة إلى الثانوي.
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املذهب املالكي
تصح الصالة خلفهُ،
من كان يلحن يف الفاحتة ال
ّ
تصح صالت ُه أيضاً.
وقال اإلمام  :ال
ّ

(الذخرية للقرايف ج 2ص  245طبعة دار الغرب)

املذهب احلنفي
أمي بقوم يقرءون وبقوم أم ّيني فصالتهم
و إذا صلى ٌّ
فاسدة عند أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى.
(اهلداية يف رشح بداية املبتدي ج 1ص  59طبعة دار إحياء الرتاث العريب)

املذهب احلنبلي
األمي وهو من اليحسن الفاحتة
وال تصح صالة
ّ
إال مبثله.

(دليل الطالب ص  93طبعة دار طيبة)

املذهب الشافعي
فإذا ق ّدموا من اليحسن الفاحتة فقد دخلوا حتت
املنهي عنه ،وألنه قد
النّهي ،وذلك يقتضي فساد
ّ
يتحمل عنه القراءة إذا أدركه راكعا ،وهذا ليس من
أهل التحمل.
(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ج 2ص  405طبعة دار املنهاج)
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توطئــة
احلمد هلل اخلبير البصير ،والصالة والسالم على البشير النذير.
أما بعد:
ُ
كلمة املسلمني ،على عظمة القرآن املبني ،وأنه حبل اهلل املتني،
ّفقت
فقد ا َت ْ
ً
فاحتة
سورة منه هي (احلمد) ،التي جعلها اهلل
أن أعظ َم
واستفاضت اآلثار على ّ
ٍ
ً
وم ً
ثابة ُ
وحاوية ِلَا ُف ّصل يف القرآن من األصول والفروع
السور،
تؤ ُّم إليها
ُ
لهَ ،
مقاصد ّ
واملعارف واللطائف.
وما
دامت قرا َء ُتها أمر ًا متع ّ َين ًا يف الصالة؛ فإنه يتح َتّم كذلك رعايتُ ها من حيث
ْ
ً
قاطبة.
مما تق ّرر لدى الفقهاء
القراء ُة واألداء .باعتبار هذا ّ
من أجل ذلك رأت جمعية املنابر القرآنية بدولة الكويت  -إنشا َء مشروع (أم الكتاب)،
ضمن غاياتها ،التي تسعى إلى ربط الناس بالقرآن الكرمي،
العمل مندرج ًا
لكون هذا
َ
ِ
ِ
إيصال تالوته بتم ّيز وجتديد ،س ْير ًا على خطى السابقني ،كما َحكى عبادة بن
وإتقان
ِ
ِ
الصامت رضي اهلل عنه« :كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي ﷺ إلى رجل منّا يعلمه
القرآن».
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فضل سورة الفاحتة
ورة في ُ
رآن الكرمي
 -1الفاحتة هي
أعظم ُس ٍ
الق ِ
ُ
يف الصحيح عن َأ ِب س ِع ِ
ْت ُأ َص ِّل ِف ا َمل ْس ِ
ج ِدَ ،فدَ َع ِان َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َف َل ْم
يد ْب ِن ا ُمل َع َّلَ ،ق َالُ :كن ُ
َ ْ
َّ
َ
ْت ُأ َص ِّلَ ،ف َق َالَ :
تَ :يا َر ُس َ
«أ َل ْ َي ُق ِل اهللُ{ :
ول اهللِ ،إِ ِّن ُكن ُ
ُأ ِج ْب ُهَ ،ف ُق ْل ُ

ِ
الس َو ِر ِف ال ُق ْر ِ
آنَ ،ق ْب َل َأ ْن َ ْت ُر َج ِم َن ا َمل ْس ِ
}ُ .ث َّم َق َال ِلَ :
«لُ َع ِّل َمن َ
ج ِد»ُ .ث َّم
ور ًة ه َي َأ ْع َظ ُم ُّ
َّك ُس َ
ِ
ور ٍة ِف ال ُق ْر ِ
ت َل ُهَ :
َأ َخ َذ بِ َي ِديَ ،ف َل َّم َأ َرا َد َأ ْن َ ْ
«أ َل ْ َت ُق ْل َلُ َع ِّل َمن َ
آن»َ ،ق َال:
ي ُر َجُ ،ق ْل ُ
ور ًة ه َي َأ ْع َظ ُم ُس َ
َّك ُس َ
ِ
ِ
{
يم ا َّل ِذي ُأوتِي ُت ُه».
الس ْب ُع ا َمل َث ِانَ ،وال ُق ْر ُ
آن ال َعظ ُ
} « .ه َي َّ
َس ب ِن مالِ ٍ
ت
َان ال َّنبِ ُّي ﷺِ :ف َم ِس ٍري َل ُه َف َنز ََل َو َنز ََل َر ُج ٌل إِ َل َجانِبِ ِه َفا ْل َت َف َ
ك َق َال :ك َ
ويف السنن َع ْن َأن ِ ْ َ
«أ َل ُأ ْخ ِب ُك بِ َأ ْف َض ِل ا ْل ُق ْر ِ
إِ َل ْي ِه ال َّنبِ ُّي ﷺ َف َق َالَ :
}».
آنَ .ق َالَ :فت ََل َع َل ْي ِه{ :
ُ
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 -2الفاحتة وخواتيم البقرة ُتقضى بهما احلوائج
حيح عن س ِع ِ
ورد يف الص ِ
يل ع َلي ِه الس َلم َق ِ
يد ْب ِن ُج َب ْ ٍيَ ،ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اعدٌ ِعنْدَ
َ
َ ْ َ
اس َق َالَ :ب ْينَا ِج ْ ِب ُ َ ْ َّ ُ
النَّبِي ﷺ س ِمع صوت ًا ن َِقيض ًا ِمن َفو ِق ِه َف َق َال« :ه َذا ب ِ
الس َم ِء ُفتِ َح ا ْل َي ْو َم َل ْ ُي ْفت َْح َق ُّط إِ َّل ا ْل َي ْو َم،
َ َ ٌ
ْ ْ
َ َ َ ْ
اب م َن َّ
ِّ
َ ِ
ك َنز ََل إِ َل ْالَ ْر ِ
«ه َذا َم َل ٌ
َفنَز ََل ِمنْ ُه َم َل ٌ
ُور ْي ِن
ك» َف َق َالَ :
ش بِن َ
ض َل ْ َين ِْز ْل َق ُّط إِ َّل ا ْل َي ْو َم َف َس َّل َم» َو َق َال« :أ ْب ْ
َاب ،و َخواتِيم سور ِة ا ْلب َقر ِة َل َت ْقر ْأ بِحر ٍ
كَ :ف ِ َ ِ
ُأوتِيت َُه َم َل ْ ُي ْؤ َ ُت َم َنبِ ٌّي َق ْب َل َ
ف ِمن َْها إِ َّل ُأ ْعطِي َت ُه».
ات ُة ا ْلكت ِ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ
ـالَ « :ق َ
ـي ﷺ َق َ
ــال اهللُ َعــ َّز َو َج َّ
ـــل:
ــر ْي َـرةََ ،ع ِن النَّبِ ِّ
وفــي الصحيـح َع ْن َأ ِب ُه َ
ِ
ي َع ْب ِدي نِ ْص َف ْ ِ
يَ :فن ِ ْص ُف َها ِلَ ،ونِ ْص ُف َها لِ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي
ت
َق َس ْم ُ
الص َل َة َب ْيني َو َب ْ َ
َّ
َما َس َأ َل؛ َي ُقو ُم ا ْل َع ْبدُ َف َي ُق ُ
}َ .ف َي ُق ُ
ول اهللَُ :حِدَ ِن َع ْب ِدي،
ول{ :
ول اهللُ َع َّز َو َج َّلَ :أ ْثنَى َع َ َّل َع ْب ِديَ ،و َي ُق ُ
}َ .ف َي ُق ُ
َو َي ُق ُ
ول ا ْل َع ْبدُ :
ول ا ْل َع ْبدُ { :
ـــلَ :مَّدَ نِـــي َعـــــــ ْب ِديَ ،و َيــــــــ ُق ُ
} َف َيــ ُق ُ
ول اهللُ َع َّز َو َج َّ
ول ا ْل َع ْبدُ :
{
ول اهللُ :ه ِذ ِه بينِي وبي عب ِديَ ،أو َُلا ِل و ِ
}َ .ف َي ُق ُ
آخ ُر َها لِ َع ْب ِدي،
{
َ
َّ
َ َْ ََْ َ َْ
} إِ َل ِ
آخ ِر َهاَ ،ف َي ُق ُ
َو َل ُه َما َس َأ َلَ ،و َي ُق ُ
ول اهللُ َع َّز َو َج َّلَ :هذَا
ول ا ْل َع ْبدُ { :
لِ َع ْب ِديَ ،ولِ َع ْب ِدي َما َس َأ َل».
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وقد بوب ابن حبان يف صحيحه عىل ذلك احلديث بقولهِ :ذك ُْر ا ْل َب َي ِ
ان بِ َأ َّن َق ِ
ات ِة ا ْلكِت ِ
َاب
ارئَ َف ِ َ
ِ
ور ِة ا ْل َب َق َر ِة ُي ْع َطى َما َي ْس َأ ُل ِف ِق َر َاءتِ ِه.
َوآخ ِر ُس َ

ات ِة ا ْلكِت ِ
اءَ ،ي ُق ُ
َاب
وروي َع ْن َط ْل َح َة ْب ِن َع ْم ٍروَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُ
اج ًةَ ،فا ْق َر ْأ بِ َف ِ َ
ول« :إِ َذا َأ َر ْد َت َح َ
ُ
ت َع َط ً
ِ
اء اهلل».
َحتَّى َ ْتت َم َهاُ ،ت ْق َض إِ ْن َش َ

 -3هي ّأم القرآن والسبع املثاني
يف الصحيح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ قال يف أم القرآن« :هي أم القرآن وهي

السبع املثاين وهي القرآن العظيم».

ويف فضائل القرآن للقاسم بن سالم َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َرةََ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َو َق َر َأ َع َل ْي ِه ُأ َ ُّب ا ْب ُن
ب ُأ َّم ا ْل ُق ْر ِ
الن ِ
يلَ ،و َل ِف ال َّز ُب ِ
«وا َّل ِذي َن ْف ِس بِ َي ِد ِهَ ،ما َأ ْنز ََل اهلل ِف الت َّْو َر ِاةَ ،و َل ِف ْ ِ
َك ْع ٍ
ْج ِ
ور،
آن َف َق َالَ :

ِ
ِ
و َل ِف ا ْل ُفر َق ِ ِ
يت».
يم ا َّل ِذي ُأ ْعطِ ُ
«الس ْب ُع ا ْلـَ َث ِان َوا ْل ُق ْر ُ
َ
آن ا ْل َعظ ُ
الس ْب ُع م َن ا ْلـَ َث ِان» َ .أ ْو َق َالَّ :
ان م ْث َل َها إِ َّنَا َّ
ْ
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 -4هي شفاء ورقية
يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري أن ناس ًا من أصحاب النبي ﷺ أتوا عىل حي من أحياء

العرب فلم ُي ْقروهم ،فبينام هم كذلك إذ ُلدغ سيدُ أولئك ،فقالوا :هل فيكم دواء أو راق؟ فقالوا:
إنكم مل تقرونا ،فال نفعل حتى جتعلوا لنا جعالً ،فجعلوا هلم قطيع ًا من ٍ
شاء ،قال :فجعل يقرأ
ُ ْ

أم القرآن ،وجيمع بصاقه ،ويتفل ،فربأ الرجل ،فأتوه بالشاء ،فقالوا :ال نأخذها حتى نسأل عنها
رسول اهلل ﷺ  ،فسألوا النبي ﷺ عن ذلك فضحك ،وقال« :ما أدراك أهنا رقية؟ خذوها ،وارضبوا
يل فيها بسهم».

 -5ال صالة ملن لم يقرأها
يف الصحيح عن عباد َة ب ِن الص ِام ِ
ات ِة ا ْلكِت ِ
ول اهللِ ﷺ َق َالَ :
تَ ،أ َّن َر ُس َ
َاب».
«ل َص َل َة َل ِ ْن َل ْ َي ْق َر ْأ بِ َف ِ َ
َّ
ْ َُ َ ْ
«م ْن َص َّل َص َل ًة َل َي ْق َر ْأ فِ َيها بِ ُأ ِّم ا ْل ُق ْر ِ
وعن أيب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه قالَ :ق َال َر ُس ُ
آن ِه َي
ول اهللِ ﷺَ :
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اجَ ،غ ْ ُي َتَامٍ».
اج ،ه َي خدَ ٌ
اج ،ه َي خدَ ٌ
خدَ ٌ
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تفسير الفاحتة من كالم السعدي
{

} هو الثناء عىل اهلل بصفات الكامل ،وبأفعاله الدائرة بني الفضل والعدل ،فله

احلمـد الكامــل ،بجميع الوجــوه{ .

} الرب ،هو املريب مجيع العاملني  -وهم من

سوى اهلل  -بخلقه إياهم ،وإعداده هلم اآلالت ،وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة ،التي لو فقدوها ،مل
يمكن هلم البقاء .فام هبم من نعمة ،فمنه تعاىل.

وتربيته تعالى خللقه نوعان :عامة وخاصة.

> فالعامة :هي خلقه للمخلوقني ،ورزقهم ،وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم ،التي فيها بقاؤهم

يف الدنيا.

> واخلاصة :تربيته ألوليائه ،فريبيهم باإليامن ،ويوفقهم له ،ويكمله هلم ،ويدفع عنهم

الصوارف ،والعوائق احلائلة بينهم وبينه ،وحقيقتها :تربية التوفيق لكل خري ،والعصمة عن كل

رش .ولعل هذا املعنى هو الرس يف كون أكثر أدعية األنبياء بلفظ الرب .فإن مطالبهم كلها داخلة
حتت ربوبيته اخلاصة.
فدل قوله {

العاملني إليه ،بكل وجه واعتبار.
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} عىل انفراده باخللق والتدبري ،والنعم ،وكامل غناه ،ومتام فقر

{

} املالك :هو من اتصف بصفة امللك التي من آثارها أنه يأمر وينهى،

ويثيب ويعاقب ،ويترصف بمامليكه بجميع أنواع الترصفات ،وأضاف امللك ليوم الدين ،وهو

يوم القيامة ،يوم يدان الناس فيه بأعامهلم ،خريها ورشها ،ألن يف ذلك اليوم ،يظهر للخلق متام
الظهور ،كامل ملكه وعدله وحكمته ،وانقطاع أمالك اخلالئق .حتى إنه يستوي يف ذلك اليوم،

امللوك والرعايا والعبيد واألحرار.

كلهم مذعنون لعظمته ،خاضعون لعزته ،منتظرون ملجازاته ،راجون ثوابه ،خائفون من عقابه،

فلذلك خصه بالذكر ،وإال فهو املالك ليوم الدين ،ولغريه من األيام.
وقوله {

} أي :نخصك وحدك بالعبادة واالستعانة ،ألن

تقديم املعمول يفيد احلرص ،وهو إثبات احلكم للمذكور ،ونفيه عام عداه .فكأنه يقول :نعبدك ،وال
نعبد غريك ،ونستعني بك ،وال نستعني بغريك.

وقدم العبادة عىل االستعانة ،من باب تقديم العام عىل اخلاص ،واهتامما بتقديم حقه تعاىل عىل

حق عبده.

و«العبادة» :اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه ،من األعامل ،واألقوال ،الظاهرة والباطنة.

واالستعانة :هي االعتامد عىل اهلل تعاىل ،يف جلب املنافع ،ودفع املضار ،مع الثقة به يف حتصيل ذلك.
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والقيام بعبادة اهلل ،واالستعانة به ،هو الوسيلة للسعادة األبدية ،والنجاة من مجيع الرشور ،فال

سبيل إىل النجاة إال بالقيام هبام .وإنام تكون العبادة عبادة ،إذا كانت مأخوذة عن رسول اهلل ﷺ
مقصود ًا هبا وجه اهلل .فبهذين األمرين تكون عبادة ،وذكر «االستعانة» بعد «العبادة» مع دخوهلا
فيها ،الحتياج العبد يف مجيع عباداته إىل االستعانة باهلل تعاىل ،فإنه إن مل يعنه اهلل ،مل حيصل له ما يريده
من فعل األوامر ،واجتناب النواهي.
ثم قال تعاىل{ :

} أي :دلنا وأرشدنا ،ووفقنا للرصاط املستقيم،

وهو الطريق الواضح ،املوصل إىل اهلل ،وإىل جنته ،وهو معرفة احلق والعمل به ،فاهدنا إىل الرصاط،

واهدنا يف الرصاط .فاهلداية إىل الرصاط :لزوم دين اإلسالم ،وترك ما سواه من األديان ،واهلداية يف
الرصاط ،تشمل اهلداية جلميع التفاصيل الدينية علام وعمال .فهذا الدعاء من أمجع األدعية وأنفعها

للعبد ،وهلذا وجب عىل اإلنسان أن يدعو اهلل به يف كل ركعة من صالته ،لرضورته إىل ذلك.
وهـــذا الصــــــــراط املستقيــــــــــــم هـــو{ :

النبـيـــــني والصديقــني والشهداء والصاحلني{.

} رصاط {

عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم .وغري رصاط {
وضالل ،كالنصارى ونحوهم.

} مـــــن
} الذين

} الذين تركوا احلق عىل جهل

فهذه السورة عىل إجيازها ،قد احتوت عىل ما مل حتتو عليه سورة من سور القرآن ،فتضمنت
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أنواع التوحيد الثالثة :توحيد الربوبية ،ويؤخذ من قوله تعاىل{ :

}.

وتوحيد اإلهلية وهو إفـراد اهلل بالعبـــادة ،ويؤخذ من لفـظ« :اهللِ» ومن قولـه{ :

}

وتوحيد األسامء والصفات ،وهو إثبات صفات الكامل هلل تعاىل ،التي أثبتها لنفسه ،وأثبتها له رسوله
من غري تعطيل وال متثيـل وال تشبيـه ،وقد دل عىل ذلك لفـــظ {

إثبات النبوة يف قوله{ :

} كام تقــدم .وتضمنت

} ألن ذلك ممتنع بدون الرسالة.

وإثبــات اجلـزاء عىل األعمــال يف قولــه{ :

} وأن اجلزاء يكون بالعدل،

ألن الدين معناه اجلزاء بالعدل .وتضمنت إثبات القدر ،وأن العبد فاعل حقيقة ،خالفا للقدرية
واجلربية .بل تضمنت الرد عىل مجيع أهل البدع والضالل يف قوله{ :

ألنه معرفــــة احلق والعمـل به .وكل مبتدع وضال ،فهو خمالف لذلك.
وتضمنت إخالص الدين هلل تعاىل ،عبادة واستعانة يف قوله{ :

فاحلمد هلل رب العاملني.

}

}
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كثير من الناس في تالوتهم للفاحتة
أخطاء
ٍ
ُ

تنبيهَ :أ ْخرج مسلم يف صحيحه عن َأ ِب مسع ٍ
ود ْالَن َْص ِ
يَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ « :ي ُؤ ُّم
ار ِّ
َ ْ ُ
َ ْ
َ
ُ ٌ
َاب اهللَ ،فإِ ْن كَانُوا ِف ا ْل ِقراء ِة سواءَ ،ف َأع َلمهم بِ ِ
ا ْل َق ْو َم َأ ْق َرؤُ ُه ْم لِكِت ِ
السن َِّة َس َو ًاء،
السنَّةَ ،فإِ ْن كَانُوا ِف ُّ
َ َ َ َ ً ْ ُ ُ ْ ُّ
َف َأ ْقدَ مهم ِهجرةًَ ،فإِ ْن كَانُوا ِف ْ ِ
ال ْج َر ِة َس َو ًاءَ ،ف َأ ْقدَ ُم ُه ْم ِس ْل ًام».
ُُ ْ ْ َ

واألمي عندهمَ :من ال حيسن
األمي،
وقد اتّفقت املذاهب ،عىل أنه ال ّ
ُّ
تصح صالة القارئ خلف ّ
ٍ
تالوة الفاحتة ،أو ّ
بحرف منها.
خيل

سرد لغالب أخطاء الناس في قراءة الفاحتة
اآليـــــــــــة
}

{

}

{

اختالس تشديد الالم

تشديد الالم مع اللني

تفخيم اهلاء

كسهتا
ترقيق اهلاء مع بيان ْ

قلب الباء إىل ( ) P

احلفاظ عىل صفة جهر الباء

قلقلة النون

عدم القلقلة

تفخيم مهزة الوصل عند االبتداء هبا

ترقيق مهزة الوصل

{

}

ترقيق الراء

تفخيم الراء

{

}

ْترك الشدة يف الراء

بيان الشدة مع تفخيم الراء

{
{
{
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اخلطــــــــأ

الصــــــــــواب

}
}
}

اآليـــــــــــة
}

{
{

}
}

{
{

}

{
{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

جريان الرخاوة يف الكاف

احلفاظ عىل شدة الكاف وصفائها

ضم الياء ( ُيوم)
ّ

فتح الياء وإسكان الواو

{
}
}

ترك الشدة ،وهذا يغري املعنى
ألن (إ َيا) :هو ضوء الشمس
كتم حرف العني ( نَا ُبدُ )

ضم الدال ،مما يتو ّلد
املبالغة يف ّ
عنه الواو
إسكان الدال (نعبدْ )

حتويل التاء إىل طاء (نسطعني)

}

{

ضم النون أو فتحها

كرس النون مع ترقيقها

ترك الشدة أواجلهر يف الدال

}

{

اخلطــــــــأ

الصــــــــــواب

ترك إجراء اهلواء للهاء ،حتى
تصري مثل( :إِ ِدنا)

اإلتيان بالشدة واجلهر مع ًا
بيان ّ
الشدة يف الياء
تنعيم العني وتليينها
غلو
حتقيق الضم دون ٍّ
حتقيق الضم

املست َِفلة املر ّققة
بيان التاء ْ

إخراج احلرف من خمرجه ،مع
حرف رخو
جريان اهلواء ،ألنه
ٌ

تفخيم النون بسبب الصاد بعده الرتكيز عىل بيان النون املرققة
إمهال االستعالء واإلطباق يف
ات)
(الص َ
الطاء ّ

حتويل الذال إىل زاي (ال ّلزين)

احلفاظ عىل استعالء وإطباق
الطاء

إخراج الذال من خمرجه ،دون
تشبيهه بحروف الصفري
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اآليـــــــــــة
{

}

{

}

{

}

اخلطــــــــأ

ٍ
احلفاظ عىل كون التاء من
حرف رخو يشبه
ق ْلب التاء إىل
حروف الشدّ ة مع أهنا مهموسة
السني
قلقلة النون أو امليم

}

{

}

{

الصــــــــــواب

}

{

حتويل فتحة الالّم إىل مدٍّ
( َعال َْيِ ْم)
ق ْلب الغني إىل قاف ( َقري)
(املقضوب)
حتويل الضاد إىل ٍ
ظاء
(املغظوب) (الظا ّلني)

ال قلقلة يف النّون وال امليم
فتح الالم دون متطيطها
إخراج الغني من خمرجها

متييز الضاد عن الظاء خمرج ًا
ِ
وصف ًة

{

}

تفخيم (ال)

ترقيقها

{

}

ترك الشدة يف الالّم

حتقيق الشدة يف الالّم

أخطاء حالة وصل القراءة
اآليـــــــــــة
{
{
{
{
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<
<
<
<

}
}
}
}

اخلطــــــــأ

(الرحيم)
فتح امليم
َ
تفخيم النون

ِ
(الدين َّياك)
حذف اهلمزة

(نستعني إِهدنا)
حتقيق اهلمزة
ُ

الصــــــــــواب
كس امليم
ْ

ترقيق النون

حتقيق اهلمزة

(نستعني ْه ِدنا)
حذف اهلمز
ُ

وقف
المنابر
القرآنية

قال جابر رضي اهلل عنه:
(لـــم يكـــن أحـــد مـــن أصحـــاب
رســـول اهلل ﷺ ذو مقـــدرة إال
ووقـــف).
(املغنـــي البـــن قدامـــة  -كتـــاب الوقـــف)

طرق املساهمة يف املشروع
السهم
املاسي

السهم
الذهبي

السهم
الفضي

السهم
البرونزي

سهم
اخلير

1000
د.ك

500
د.ك

250
د.ك

120
د.ك

ما جتود به
أنفسكم

وذلك عن طريق االستقطاع البنكي -بيت التمويل

الكويتي391010004473:

IBAN: KW47KFHO0000000000391010004473

ت .و .ش ٢٠١٦/٥/٩ / ١٧٦ :

971 666 11

تكلفة المشروع
التكلفة

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مطبوعات
وسائل تعليمية
ميديا وتواصل اجتماعي
مكافآت وجوائز
رواتب معلمني عدد ( )٤ملدة سنة

27900
ً
سبع وعشرون ألفا
وتسعمئة دينار كويتي

رعاية المشروع

25000
د.ك

12500
د.ك

6250
د.ك

3125
د.ك

ما جتود به
أنفسكم

الرعاية املاسية

الرعاية الذهبية

الرعاية الفضية

الرعاية البرونزية

سهم اخلير
ت .و .ش ٢٠١٦/٥/٢٣ / ١٨٦ :

971 666 11

