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تشديد الّلم 
مع اللني

احلفاظ على 
جهر الباء وشدته

ترقيق همزة 
الوصل عند 

االبتداء

احلفاظ على شدة 
الكاف وعدم رخاوتها

تفخيم الراء 
مع شّدتها

احلرص على 
سكون الواو

شدة الدال مع تشديد الياء
اجلهر بها

إظهار صفة 
فير الَصّ

تخفيف الدال

ترقيق النون
تصفية القاف 
حتى ال يكون 

كالكاف أو الغني
عدم قلقلة 

النون تخليص الغني من 
صوت القاف

احلفاظ على استعلء 
واستطالة الضاد دون جعله 

ظاء
جريان الهواء مع 
الذال دون مشابهة 

الزاي أو الدال

رقق اللم

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
مــن املعلــوم يف جنــاح أي عمــٍل مؤّسســي أن يتــّم عــن طريــق خبــرة 
راشــدة، وعلــٍم وبصيــرة، وإدارة حكيمــة وجديــرة. وإن األعضــاء العاملــن 
يف هــذه اجلمعيــة لهــم َقــدم ســبٍق يف إدارة املشــاريع اخليريــة، وكفــاءة 
علميــة، ال ســيما يف القــرآن الكــرمي وعلومــه، هــذا العلــم الــذي ال ُيصَقــل 

إال بطــول طلبــه، مــع صــدق النيــة، وتوفيــق مــن البــارئ جــل وعــال.

المشاريع القرآنية
إن مــن أســس جنــاح األعمــال النظــر إلــى اجلمهــور املســتفيد مــن 
ذلــك العمــل، وحيــث ال يســتغني أحــٌد عــن القــرآن، فإنــه ال محيــص مــن 
تقســيم املســتفيدين إلــى مجموعــة مــن الشــرائح، ثــم تكــون املشــاريع 

والّنظــم والبرامــج التــي ســوف يتــم ســْوقها تبعــًا لذلــك.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أما بعد

ينبغي..
املشــاريع،  هــذه  يدعــم  أن  مــال  فضــل  لديــه  مــن  علــى 
وأوقــاف،  مــن صدقــات،  لهــا،  املســاعدة  أنــواع  كل  وتقــدمي 
والنفــع  العميــم  اخليــر  مــن  فيهــا  ملــا  وهبــات،  وأثــالث، 

واآلخــرة. الدنيــا  يف  العظيــم 
األعمــال،  صالــح  جميعــا  منــا  يتقبــل  أن  اهلل  داعيــا 
وتقبلــوا خالــص شــكري وتقديــري، واهلل مــن وراء القصــد، 

الســبيل. يهــدي  وهــو 



7

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. أما بعد
األعمــال  علــى  تعالــى  اهلل  بتوفيــق  اطلعــت 
وتنجزهــا  أجنزتهــا  التــي  والدعويــة  العلميــة 
جمعيــة املنابــر القرآنيــة، واملشــاريع القرآنيــة التــي 
قامــت بهــا، والتــي هــى بصــدد القيــام بهــا، موفقــة 

وتســديده. اهلل  بعــون 
هــذه  علــى  األفاضــل  اإلخــوة  ألغبــط  وإنــي 
لهــم  عــز وجــل  وأســأله  واملثمــرة،  املباركــة  اجلهــود 
املزيــد مــن التوفيــق و النجــاح، يف خدمــة القــرآن 
الكــرمي، وتيســير علومــه وتعلمــه، وترســيخ قيمــه، 

قريــب. ســميع  إنــه  بــه.  والعمــل 



8



9

أهداف المشروع
التوعيــة بضــرورة تصحيــح الفاحتــة، إلجمــاع الفقهــاء علــى عــدم   

صحــة الصــالة بــدون ذلــك.
تيســير تعليِمهــا بتوفيــر قــّراء متفّرغــن لتصحيــح الفاحتــة يف   

وغيرهــا. واملجالــس  والنــوادي،  املســاجد، 
اإلعــالم بجملــة مــن األخطــاء، التــي يقــع فيهــا كثيــر مــن النــاس،   

والتــي لهــا تأثيــر حتــى علــى املعنــى.
تشــجيع الناشــئة إلتقانهــا، مــن خــالل أســاليب مبتكــرة ومتطــورة،   

إلــى جانــب منــح شــهادات وإجــازات يف ســورة الفاحتــة.
تنظيــم مســابقات يف تفســير ســورة الفاحتــة، لكونهــا قــد جمعــْت   

كّل األصــول التــي دعــا إليهــا القــرآن الكــرمي.
الفاحتــة،  لســورة  أدائهــم  مــن  للتحســن  األئمــة  بعــض  تطويــر   

تالوتهــم. يف  اخلفيــة  األخطــاء  بعــض  وتصحيــح 

الشريحة المستهدفة
عموم املسلمن خاصًة داخل دولة الكويت.  

أئـمـة املساجـــد.  
كبار السّن رجااًل ونساء يف بيوتهم ومجالسهم.  

املســلمون مــن الــدول غيــر العربيــة، والذيــن يغلــب عليهــم العجمــة   
واخلطــأ يف تالوتهــم.

األطفال من مرحلة الروضة إلى الثانوي.  
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املذهب املالكي

من كان يلحن يف الفاحتة ال تصّح الصالة خلفُه،
وقال اإلمام : ال تصّح صالتُه أيضاً.

)الذخرية للقرايف ج2 ص 245 طبعة دار  الغرب(

املذهب احلنفي

و إذا صلى أميٌّ بقوم يقرءون وبقوم أمّيني فصالتهم 
فاسدة عند أبي حنيفة رحمه اهلل تعالى.

)اهلداية يف رشح بداية املبتدي ج1 ص 59  طبعة دار إحياء الرتاث العريب(

املذهب احلنبلي

الفاحتة  اليحسن  من  وهو  األمّي  تصح صالة  وال 
إال مبثله.

)دليل الطالب ص 93  طبعة دار طيبة(

املذهب الشافعي

فإذا قّدموا من اليحسن الفاحتة فقد دخلوا حتت 
قد  وألنه  عنه،  املنهّي  يقتضي فساد  وذلك  الّنهي، 
يتحمل عنه القراءة إذا أدركه راكعا، وهذا ليس من 

أهل التحمل.
 )البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ج2 ص 405 طبعة دار املنهاج(
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توطئــة
احلمد هلل اخلبير البصير، والصالة والسالم على البشير النذير.

أما بعد:

املتن،  اهلل  حبل  وأنه  املبن،  القرآن  عظمة  على  املسلمن،  كلمُة  فقْت  اَتّ فقد 
فاحتًة  اهلل  جعلها  التي  )احلمد(،  هي  منه  سورٍة  أعظَم  أّن  على  اآلثار  واستفاضت 
له، وَمثابًة تُؤُمّ إليها مقاصُد الّسور، وحاويًة مِلَا ُفّصل يف القرآن من األصول والفروع 

واملعارف واللطائف.

م كذلك رعايُتها من حيث  نًا يف الصالة؛ فإنه يتحَتّ وما دامْت قراَءُتها أمرًا متعَيّ
القراءُة واألداء. باعتبار هذا مّما تقّرر لدى الفقهاء قاطبًة.

من أجل ذلك رأت جمعية املنابر القرآنية بدولة الكويت - إنشاَء مشروع )أم الكتاب(، 
لكوِن هذا العمِل مندرجًا ضمَن غاياتها، التي تسعى إلى ربط الناس بالقرآن الكرمي، 
وإتقاِن إيصاِل تالوته بتمّيز وجتديد، سْيرًا على خطى السابقن، كما َحكى عبادة بن 
الصامت رضي اهلل عنه: »كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى رجل مّنا يعلمه 

القرآن«.
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فضل سورة الفاحتة

1- الفاحتة هي أعظُم ُسورٍة في الُقرآِن الكرمي

، َقاَل: ُكنُْت ُأَصلِّ ِف امَلْسِجِد، َفَدَعاِن َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم  حيح َعْن َأِب َسِعيِد ْبِن امُلَعلَّ ف الصَّ

، َفَقاَل: »َأَلْ َيُقِل اهللُ: }     ُأِجْبُه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنِّ ُكنُْت ُأَصلِّ

ُرَج ِمَن امَلْسِجِد«. ُثمَّ  َوِر ِف الُقْرآِن، َقْبَل َأْن َتْ َمنََّك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم السُّ {. ُثمَّ َقاَل ِل: »َلَُعلِّ

َمنََّك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم ُسوَرٍة ِف الُقْرآِن«، َقاَل:  َأَخَذ بَِيِدي، َفَلمَّ َأَراَد َأْن َيُْرَج، ُقْلُت َلُه: »َأَلْ َتُقْل َلَُعلِّ

ْبُع امَلَثاِن، َوالُقْرآُن الَعظِيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه«. { . »ِهَي السَّ  {

وف السنن َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ِف َمِسرٍي َلُه َفنََزَل َوَنَزَل َرُجٌل إَِل َجانِبِِه َفاْلَتَفَت 

.»} ُك بَِأْفَضِل اْلُقْرآِن. َقاَل: َفَتَل َعَلْيِه: } إَِلْيِه النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َأَل ُأْخِبُ
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2- الفاحتة وخواتيم البقرة ُتقضى بهما احلوائج

َلُم َقاِعٌد ِعنَْد  يُل َعَلْيِه السَّ َبْينَا ِجْبِ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:  ورد ف الَصِحيح َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ
َمِء ُفتَِح اْلَيْوَم َلْ ُيْفَتْح َقطُّ إِلَّ اْلَيْوَم،  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِمَع َصْوتًا َنِقيضًا ِمْن َفْوِقِه َفَقاَل: »َهَذا َباٌب ِمَن السَّ
َم« َوَقاَل: »َأْبِشْ بِنُوَرْيِن  َفنََزَل ِمنُْه َمَلٌك« َفَقاَل: »َهَذا َمَلٌك َنَزَل إَِل اْلَْرِض َلْ َينِْزْل َقطُّ إِلَّ اْلَيْوَم  َفَسلَّ

ُة اْلكَِتاِب، َوَخَواتِيُم ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َلْ َتْقَرْأ بَِحْرٍف ِمنَْها إِلَّ ُأْعطِيَتُه«. َم َنبِيٌّ َقْبَلَك: َفاِتَ ُأوتِيَتُهَم َلْ ُيْؤَتُ

 : َوَجـــلَّ َعــزَّ  اهللُ  »َقــاَل  َقـاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِـيِّ  َعِن  ُهــَرْيـَرَة،  َأِب  َعْن  الصحيـح  وفــي 
َولَِعْبِدي لَِعْبِدي،  َونِْصُفَها  ِل،  َفنِْصُفَها   : نِْصَفْيِ َعْبِدي  َوَبْيَ  َبْينِي  َلَة  الصَّ  َقَسْمُت 

َعْبِدي،  َحَِدِن  اهللُ:  َفَيُقوُل   .} { َفَيُقوُل:  اْلَعْبُد  َيُقوُم  َسَأَل؛  َما 
اْلَعْبُد: َوَيُقوُل  َعْبِدي،  َعَلَّ  َأْثنَى   : َوَجلَّ َعزَّ  اهللُ  َفَيُقوُل   .} { اْلَعْبُد:   َوَيُقوُل 
: َمََّدنِـــي َعـــــــْبِدي، َوَيــــــــُقوُل اْلَعْبُد: { َفَيــُقوُل اهللُ َعزَّ َوَجـــلَّ { 
ا ِل َوآِخُرَها لَِعْبِدي،  ُلَ {. َفَيُقوُل اهللُ: َهِذِه َبْينِي َوَبْيَ َعْبِدي، َأوَّ {
: َهَذا  { إَِل آِخِرَها، َفَيُقوُل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َوَلُه َما َسَأَل، َوَيُقوُل اْلَعْبُد: }

لَِعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل«.
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ِة اْلكَِتاِب  وقد بوب ابن حبان ف صحيحه عل ذلك احلديث بقوله: ِذْكُر اْلَبَياِن بَِأنَّ َقاِرَئ َفاِتَ
َوآِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ُيْعَطى َما َيْسَأُل ِف ِقَراَءتِِه.

ِة اْلكَِتاِب  وُروي َعْن َطْلَحَة ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َسِمْعُت َعَطاًء، َيُقوُل: »إَِذا َأَرْدَت َحاَجًة، َفاْقَرْأ بَِفاِتَ
تَِمَها، ُتْقَض إِْن َشاَء اهلل«. َحتَّى َتْ

3- هي أّم القرآن والسبع املثاني

ف الصحيح عن أب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ف أم القرآن: »هي أم القرآن وهي 
السبع املثان وهي القرآن العظيم«.

وف فضائل القرآن للقاسم بن سلم َعْن َأِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَقَرَأ َعَلْيِه ُأَبُّ اْبُن 
ُبوِر،  ْنِجيِل، َوَل ِف الزَّ َكْعٍب ُأمَّ اْلُقْرآِن َفَقاَل: »َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه، َما َأْنَزَل اهلل ِف التَّْوَراِة، َوَل ِف اْلِ
ْبُع امْلـََثاِن َواْلُقْرآُن اْلَعظِيُم الَِّذي ُأْعطِيُت«. ْبُع ِمَن امْلـََثاِن« . َأْو َقاَل: »السَّ َا السَّ َوَل ِف اْلُفْرَقاِن ِمْثَلَها إِنَّ
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4- هي شفاء ورقية

أحياء  أتوا عل حي من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ناسًا من أصحاب  أن  اخلدري  أب سعيد  الصحيح عن  ف 
العرب فلم ُيْقروهم، فبينم هم كذلك إذ ُلدغ سيُد أولئك، فقالوا: هل فيكم دواء أو راق؟ فقالوا: 
يقرأ  فجعل  قال:  شاٍء،  من  قطيعًا  لم  فجعلوا  ُجْعًل،  لنا  جتعلوا  حتى  نفعل  فل  تقرونا،  ل  إنكم 
أم القرآن، وجيمع بصاقه، ويتفل، فبأ الرجل، فأتوه بالشاء، فقالوا: ل نأخذها حتى نسأل عنها 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فسألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فضحك، وقال: »ما أدراك أنا رقية؟ خذوها، وارضبوا 

ل فيها بسهم«.

5- ال صالة ملن لم يقرأها

ِة اْلكَِتاِب«.  اِمِت، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َصَلَة ملَِْن َلْ َيْقَرْأ بَِفاِتَ ف الصحيح عْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
وعن أب ُهَرْيَرَة ريض اهلل عنه قال: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َصلَّ َصَلًة َلْ َيْقَرْأ فِيَها بُِأمِّ اْلُقْرآِن ِهَي 

ِخَداٌج، ِهَي ِخَداٌج، ِهَي ِخَداٌج، َغرْيُ َتَاٍم«.
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تفسير  الفاحتة من كالم السعدي
فله  والعدل،  الفضل  بي  الدائرة  وبأفعاله  الكمل،  بصفات  اهلل  الثناء عل  هو   } {
{ الرب، هو املرب مجيع العاملي - وهم من  احلمـد الكامــل، بجميع الوجــوه. } 
سوى اهلل - بخلقه إياهم، وإعداده لم اآللت، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها، ل 

يمكن لم البقاء. فم هبم من نعمة، فمنه تعال.

وتربيته تعالى خللقه نوعان: عامة وخاصة.

<   فالعامة: هي خلقه للمخلوقي، ورزقهم، وهدايتهم ملا فيه مصاحلهم، التي فيها بقاؤهم 
ف الدنيا.

عنهم  ويدفع  لم،  ويكمله  له،  ويوفقهم  باليمن،  فريبيهم  لوليائه،  تربيته  واخلاصة:    >
التوفيق لكل خري، والعصمة عن كل  بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية  الصوارف، والعوائق احلائلة 
رش. ولعل هذا املعنى هو الرس ف كون أكثر أدعية النبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة 

تت ربوبيته اخلاصة.

فقر  والنعم، وكمل غناه، وتام  والتدبري،  باخللق  انفراده  { عل  { قوله  فدل 
العاملي إليه، بكل وجه واعتبار.
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يأمر وينهى،  أنه  آثارها  التي من  امللك  اتصف بصفة  املالك: هو من   } {
وهو  الدين،  ليوم  امللك  وأضاف  الترصفات،  أنواع  بجميع  بممليكه  ويترصف  ويعاقب،  ويثيب 
تام  للخلق  يظهر  اليوم،  ذلك  ف  لن  ورشها،  خريها  بأعملم،  فيه  الناس  يدان  يوم  القيامة،  يوم 
اليوم،  ذلك  ف  يستوي  إنه  حتى  اخللئق.  أملك  وانقطاع  وحكمته،  وعدله  ملكه  كمل  الظهور، 

امللوك والرعايا والعبيد والحرار.

كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون ملجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، 
فلذلك خصه بالذكر، وإل فهو املالك ليوم الدين، ولغريه من اليام.

أي: نخصك وحدك بالعبادة والستعانة، لن   }  { وقوله 
تقديم املعمول يفيد احلرص، وهو إثبات احلكم للمذكور، ونفيه عم عداه. فكأنه يقول: نعبدك، ول 

نعبد غريك، ونستعي بك، ول نستعي بغريك.

وقدم العبادة عل الستعانة، من باب تقديم العام عل اخلاص، واهتمما بتقديم حقه تعال عل 
حق عبده.

والباطنة.  الظاهرة  والقوال،  العمل،  من  ويرضاه،  اهلل  حيبه  ما  لكل  جامع  اسم  و»العبادة«: 
والستعانة: هي العتمد عل اهلل تعال، ف جلب املنافع، ودفع املضار، مع الثقة به ف تصيل ذلك.
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والقيام بعبادة اهلل، والستعانة به، هو الوسيلة للسعادة البدية، والنجاة من مجيع الشور، فل 
إذا كانت مأخوذة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  العبادة عبادة،  بالقيام هبم. وإنم تكون  إل  النجاة  إل  سبيل 
مقصودًا هبا وجه اهلل. فبهذين المرين تكون عبادة، وذكر »الستعانة« بعد »العبادة« مع دخولا 
فيها، لحتياج العبد ف مجيع عباداته إل الستعانة باهلل تعال، فإنه إن ل يعنه اهلل، ل حيصل له ما يريده 

من فعل الوامر، واجتناب النواهي.

{ أي: دلنا وأرشدنا، ووفقنا للرصاط املستقيم،  ثم قال تعال: }
وهو الطريق الواضح، املوصل إل اهلل، وإل جنته، وهو معرفة احلق والعمل به، فاهدنا إل الرصاط، 
واهدنا ف الرصاط. فالداية إل الرصاط: لزوم دين السلم، وترك ما سواه من الديان، والداية ف 
الرصاط، تشمل الداية جلميع التفاصيل الدينية علم وعمل. فهذا الدعاء من أمجع الدعية وأنفعها 

للعبد، ولذا وجب عل النسان أن يدعو اهلل به ف كل ركعة من صلته، لرضورته إل ذلك.

مـــــن   } { املستقيــــــــــــم هـــو:  الصــــــــراط  وهـــذا 

الذين   }   { رصاط   } والصاحلي.} والشهداء  والصديقــي  النبـيـــــي 

عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغري رصاط }  { الذين تركوا احلق عل جهل 
وضلل، كالنصارى ونحوهم.

القرآن، فتضمنت  فهذه السورة عل إجيازها، قد احتوت عل ما ل تتو عليه سورة من سور 
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.} أنواع التوحيد الثلثة: توحيد الربوبية، ويؤخذ من قوله تعال: } 

 } وتوحيد اللية وهو إفـراد اهلل بالعبـــادة، ويؤخذ من لفـظ: »اهللِ« ومن قولـه: }
وتوحيد السمء والصفات، وهو إثبات صفات الكمل هلل تعال، التي أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله 
{ كم تقــدم. وتضمنت  من غري تعطيل ول تثيـل ول تشبيـه، وقد دل عل ذلك لفـــظ }

{ لن ذلك ممتنع بدون الرسالة. إثبات النبوة ف قوله: }

{ وأن اجلزاء يكون بالعدل،  وإثبــات اجلـزاء عل العمــال ف قولــه: }
العبد فاعل حقيقة، خلفا للقدرية  لن الدين معناه اجلزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر، وأن 
 } واجلبية. بل تضمنت الرد عل مجيع أهل البدع والضلل ف قوله: }

لنه معرفــــة احلق والعمـل به. وكل مبتدع وضال، فهو خمالف لذلك.

 } وتضمنت إخلص الدين هلل تعال، عبادة واستعانة ف قوله: }
فاحلمد هلل رب العاملي.
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أخطاُء كثيٍر من الناس في تالوتهم للفاحتة
»َيُؤمُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ، اْلَْنَصاِريِّ َمْسُعوٍد  َأِب  َعْن  َصحيحه  ف  ُمسلٌم  َأْخرج  تنبيه: 
نَِّة َسَواًء،  نَِّة، َفإِْن َكاُنوا ِف السُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِكَِتاِب اهلل، َفإِْن َكاُنوا ِف اْلِقَراَءِة َسَواًء، َفَأْعَلُمُهْم بِالسُّ

ْجَرِة َسَواًء، َفَأْقَدُمُهْم ِسْلًم«. َفَأْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، َفإِْن َكاُنوا ِف اْلِ

وقد اّتفقت املذاهب، عل أنه ل تصّح صلة القارئ خلف الّمي، والميُّ عندهم: َمن ل حيسن 
تلوة الفاتة، أو يّل بحرٍف منها.

سرد لغالب أخطاء الناس في قراءة الفاحتة

الصــــــــــواباخلطــــــــأاآليـــــــــــة
تشديد الالم مع اللنياختالس تشديد الالم}             {

ترقيق اهلاء مع بيان كْسهتاتفخيم اهلاء}                          { 

}        {) P ( احلفاظ عىل صفة جهر الباءقلب الباء إىل

عدم القلقلةقلقلة النون}             {

ترقيق مهزة الوصلتفخيم مهزة الوصل عند االبتداء هبا}         {

تفخيم الراءترقيق الراء}                   {

بيان الشدة مع تفخيم الراءتْرك الشدة يف الراء}                   {
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كس النون مع ترقيقهاضم النون أو فتحها}                   {

احلفاظ عىل شدة الكاف وصفائهاجريان الرخاوة يف الكاف}          {

فتح الياء وإسكان الواوضّم الياء )ُيوم(}                        {

اإلتيان بالشدة واجلهر معًاترك الشدة أواجلهر يف الدال}          {

ترك الشدة، وهذا يغري املعنى }                              {
بيان الّشدة يف الياءألن )إَيا(: هو ضوء الشمس

تنعيم العني وتليينهاكتم حرف العني ) َناُبُد (}                {

املبالغة يف ضّم الدال، مما يتوّلد }                {
حتقيق الضم دون غلوٍّعنه الواو

حتقيق الضمإسكان الدال )نعبْد(}                {

بيان التاء املْسَتِفلة املرّققةحتويل التاء إىل طاء )نسطعني(}             {

ترك إجراء اهلواء للهاء، حتى }           {
تصري مثل: )إِِدنا(

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

الرتكيز عىل بيان النون املرققةتفخيم النون بسبب الصاد بعده}                               {

إمهال االستعالء واإلطباق يف }           {
الطاء )الّصاَت(

احلفاظ عىل استعالء وإطباق 
الطاء

إخراج الذال من خمرجه، دون حتويل الذال إىل زاي )الّلزين(}              {
تشبيهه بحروف الصفري

الصــــــــــواباخلطــــــــأاآليـــــــــــة
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قْلب التاء إىل حرٍف رخو يشبه }        {
السني

احلفاظ عىل كون التاء من 
حروف الشّدة مع أهنا مهموسة

ال قلقلة يف النّون وال امليمقلقلة النون أو امليم}        { 

حتويل فتحة الاّلم إىل مدٍّ }        {
فتح الالم دون متطيطها)َعاَلْيِْم(

قْلب الغني إىل قاف )َقري( }                    {
إخراج الغني من خمرجها)املقضوب(

حتويل الضاد إىل ظاٍء }           { }            {
)املغظوب( )الظاّلني(

متييز الضاد عن الظاء خمرجًا 
وِصفًة

ترقيقهاتفخيم )ال(}                 {

حتقيق الشدة يف الاّلمترك الشدة يف الاّلم}                 {

 أخطاء حالة وصل القراءة

كْس امليمفتح امليم )الرحيَم(}           >           {

ترقيق النونتفخيم النون}             >          {

حتقيق اهلمزةحذف اهلمزة )الديِن يَّاك(}          >         {

حذف اهلمز )نستعنُي ْهِدنا(حتقيق اهلمزة )نستعنُي إِهدنا(}             >           {

الصــــــــــواباخلطــــــــأاآليـــــــــــة
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