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استهالل

هللاتعاىل:قال

 :العزيز كتابه ىف تعاىل هللا قال

ن اُىمُالَِّذين ) ُلون وُاْلِكت اب آت  ي ْ و تِوِح قَّي  ت ْ بِوِيُ ْؤِمُنون أُول ِئك ِتال 
(575:البقرة)(اخلْ اِسُرون ُىمُف ُأول ِئك ِبوِي ْكُفرْو م نْ

 

 :   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

القرآنيقرأوالذيالربرةالكرامالسفرةمعابلقرآنادلاىر
)رواهمسلم(أجرانلوشاقعليووىوفيوويتتعتع
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 دإءـــــــــــــــــــــــــإ ى

 

ىل حب إمعمل دتأ رش ىتإحلنون إمأ يم إحلبيبة إمغامية  إ ىل ين إ ىل إحلق وإ 

عىن إ ىل بذل إجليد ىف طلب إمعىل وسلوك إذلى جشووإدلى إملرحوم  وإجليد

ىل حفظ إملرأ ن وتعلميو منذ إمطغر مسكل إمعلٌلء   توعىس هللا أ ن يتغّمده برح وإ 

 وإسعة إم

 وأ سأ ل هللا أ ن يرحيٌل كٌل ربياىن ضغريإ

ىل من علّ و   إمفضالء ومشاخيى أ ساتذيت من  وهل حق عًلمين إ 

خوإين إملسلمني أ مجعني   وإ 

لهيم مجيعا أ ىدى ىذإ إجليد   توإع  إمل إ 










 ح 


 شكر وتلدير

 

وإمطالة وإمسالم عىل من ال هيب  ،إمحلد هللا عىل هعمو إملتوإترة وأ الئو إملتاكثرة

 بعده، وعىل أ هل وحصبو ومن والاه. 

 :بعد أ ما

هىن  إمعمل هعمة مث إال سالم بنعمة عًلّ  هللا أ هعم مبا وتعاىل س بحاهو هللا أ شكر فا 

 كتابة ىف ىنويّس  سورإكراتدمحمية  خامعة من إمعلوم تللى ىف ىنيّس  حيث  وإمتوفيق

 إملسلمني مجي  وينف  هبا ينفعنا أ ن هللا عىس إملتوإععة إمرساةل ىذه

 رأ سيم وعىل إملباركة إجلامعة ىذه ىف إملسؤمني اكفة ىلإ   إجلزيل بشكرى أ تلدم كٌل

 .إل فاعل ووالكئو ,خامعة دمحمية سورإكرات مدير س يتيايج ابمباجن إدلكتور إملدير معاىل

 إدلكتور إمعليا إدلرإسات معيد سعادة ىلإ   وإمعرفان إمشكر بفائق أ تلدم كٌل 

 سودإرهو إدلكتور إمرشيعة إال سالمية ماحس تري برانمج كسم ورئيس ، دميايت حذيفة

 يل ىيّؤإ إذلين إمرشيعة إال سالمية ماحس تري برانمج كسم ىف إمتدريس ىيئة مجي و  ضربإن

 .إملباركة إجلامعة ىذه من إحلنيف إال سالىم إدلين علوم متللى إمفرضة

 إملرشف برصى هللا دين معني دمحم إدلكتور إحملبوب ش يخى ابمشكر وأ خص

 فلد. إملتوإع  إمبحث ىذإ ىف معىل إ جناح ل خل وإمكثري إمكثري حتمل وإذلى إمرساةل عىل

متام ىفل خل هطحى  إمغاىل بوكتو ىوضّ  وإس  بطدر يس تلبلىن اكن  إمرساةل ىذه إ 

 .إجلزإء خري إال سالم وعن عىن هللا جفزإه. وإملثابرة إجليد ىف س رمرإرالتشجيعى مو 



 ط 

عىل حسن  رشادى معرإن إدلكتور إمكرمي أ س تاذىإ ىل  ابمشكر أ تلدم كٌل

 من وسعو يف ما لك بذل إذلى وإملرشف، وإملعمل إملوخو هعم اكن فلد ورعايتو، توحهيو

 . إجلزإء خري عىن هللا جفزإه. وهطحى توحهيىى أ خل

عىل  دمحم عبد إخلامق حسن إدلكتور إمكرمي أ س تاذىإ ىل  ابمشكر أ تلدم كٌل

 من وسعو يف ما لك بذل إذلى وإملعمل ، إملوخو هعم اكن فلد ورعايتو، توحهيوحسن 

 . إجلزإء خري عىن هللا جفزإه. وهطحى توحهيىى أ خل

 إمبحث ىف ساعدىن من مجي  إ ىل وإمعرفان إمشكر أ ايت أ مسى أ رف  أ ن يفوتىن وال

 هللا جفزإمه إمعون يد ىل مدّ  ممن وغريمه إمعليا إدلرإسات طالب إمزمالء، إ خوإىن من

  . إمعاملني رب هلل إمحلد أ ن دعوإان وأ خر،  إجلزإء خري عىن تعاىل



 ي 
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Indeed, all Muslims pray with understanding the meanings of the Qur'an, 

enforce laws, and improve the reciting skills of words and letters according 

to its nature as narrated by experts reciter who has sanad until the prophet 

Muhammad sallallaahu Alaihi Wasallam 

 But recently I found that there were people who thought that he/ she  has 

recite it right but in fact he/she has added or reduced the text. 

This study used qualitative method in form of document analysis. The aim 

of the research is to explain errors in recitations of the Al Quran that is not 

known by many people and the laws resulting from these errors.  There are 

two problems in this thesis, they are: 1 what are the mistakes that is not 

known by many people, especially by the Quran memorizers? 2. What are 

the legal consequences of these mistakes arose? 

After reviewing and researching some references, the researchers came to 

the conclusion; 

1. Errors in reciting the Quran because the Quran experts invent many 

things which are actually should not be held in reciting the Qur an, either by 

adding or reducing because he wanted to intone, sadden or for a specific 

purpose, accidentally stumbled. 

2. Errors which change the meaning and purpose of verse included Lahn and 

its legal is haraam which is agreed by the moslem scholar’s. 

Keywoard:  recitations of the Al Quran, tajweed 
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