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 داءـــــــــإٍ

احلمد هلل رب العاملني َصلى اهلل َسلم على املبعُث رمحة 
للعاملني َعلى آلٌ َصحبٌ َعلى مو سار على دربٌ إىل ُِم 

 الدِو.

 إىل حميب القزآى الكزِم أَلّاء اهلل َخاصتٌ
 إىل الذِو ِبذلُى أعز أَقاتًم يف حفظٌ َتدبزٍ َالتفقٌ فٌّ

 َالدعُة إلٌّ
 ال ِلًًّم شْء عو سُرٍ َآِاتٌ وإىل الذِ
 استهارت قلُبًم بأنُارٍ َِحكمٌ وإىل الذِ

 إىل الذِو ِعّشُى بٌ َلٌ
إىل إخُانْ َأخُاتْ فقًاء َأساتذة َطلبة يف رابطة اإلمام 

 َرش خلدمة القزآى الكزِم باحلاجب
 أقدم يذٍ الزسالة.
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 :الطبعــ٘ الجاىٔــ٘ ٘ـــمقدم

 

لم واًمصالة واًمسالم قمغم مـ سمعثف اهلل احلؿد هلل رب اًمعوعم      

رمحي ًمؾعوعملم وقمغم آًمف وصحبف ومـ ؾمور قمغم درسمف إمم يقم 

 اًمديـ، أمو سمعد.

ومؿام أيمرمـو اهلل شمعومم سمف مـ كعؿف اجلؾقؾي أن وومؼـو ؾمبحوكف       

وزادكو ؾمبحوكف  اج اًمطبعي إومم مـ هذه اًمرؾموًمي.إمم إظمر

قمغم اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ومضؾف إذ طمظقً مـ ىمبؾ اعمؼبؾلم 

اًمشغقوملم سمحػظف وشمعؾؿف سموًمؼبقل احلسـ، ممو ضمعؾ سمعضفؿ 

يؼؽمح اًمعؿؾ قمغم إكجوز اًمطبعي اًمثوكقي مـف، شمستػقد ممو حتصؾ 

 مـ اعمالطمظوت وحتؼؼ اعمزيد مـ شمقؾمقع دائرة آكتػوع.
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رسمف إٓ أن شمقيمؾ قمغم ومام يمون مـ هذا اًمعبد اًمػؼػم إمم قمػق       

ذه اًمبغقي، ومؽوكً اعمراضمعي اعمريمزة ًمؾؿزيد هل وحتؼقؼاهلل شمعومم 

اإلوووموت  مشػققمي سمبعضمـ اًمتصحقح واًمتـؼقح، 

 اًمـققمقي، مع اعمحوومظي قمغم آظمتصور واًمؽميمقز. 

واحلؿد هلل اًمذي  ،ومـسلل اهلل شمعومم قمػقه ومغػرشمف وىمبقًمف      

 سمـعؿتف شمتؿ اًمصوحلوت. 

 يمتبف اًمػؼػم إمم رسمف قمبد اًمرمحـ سمقيمقكم 

 يـي احلوضمى سموعمغرب إىمىصسمؿد

م 8034 ؿمتـؼم 81ه اعمقاومؼ 3415احلجي  ذو 88اًمثالصموء 

 قمغم اًمسوقمي اًمعوذة ًمقال
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 مقدمـــ٘ الطبعــ٘ األّىل:

رَم »احلؿد هلل اًمؼوئؾ ذم حمؽمؿ شمـزيؾمف:  مْحَُن  َظؾْح افررْح

َؿُه افْبَقَونَ  كَسوَن  َظؾْح ِٓ غم وصغم اهلل وؾمؾؿ قم، 1«افُْؼْرآَن  َخَؾَق ا

مـ أيمرمف اهلل سموًمؼرآن وأمره سمتالوشممف وآقمتصموم سممف ومؼمول 

تَروِب َرَبرَك َٓ ُمبَرَدَل »ؾمبحوكف: 
َواْتُل َمو ُأوِحَي إِفَقَْك ِمرن ـِ

، وقمغم آًمف وصحبف ومـ 2«فَِؽؾََِمتِِه َوفَن ََتَِد ِمن ُدوكِِه ُمْؾتََحًدا

 دقمو سمدقمقشمف وؾمور قمغم هديف إمم يقم اًمديـ. أمو سمعد:

هذه إمي سموًمؼرآن، وطمػظفو مقز اهلل م يؼقـو أن ؿعؾقوم

سموًمؼرآن، وأقمزهو سموًمؼرآن، وأقممغم ؿممل و سمموًمؼرآن، وقمؾؿفمو 

سموًمؼرآن، وهداهو سموًمؼرآن، ورؿمد مسػمهتو سمموًمؼرآن، وضمعمؾ 

سممموًمؼرآن،  ب أظمالىمفموؿمملكو ذم اًمعموعملم سمموًمؼرآن، وهمذهلمو 

                                                             
 4...1اًمرمحـ  - 1

 77اًمؽفػ  - 2
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سموًمؼرآن، وضمعؾفو ؿمموهدة قممغم اخلؾمؼ  اتوطمػزهو إمم اخلػم

َذفَِك َأْوَحقْـَو إِفَقَْك ُروًحو َمَن َاْمِرَكرو  ًمؼرآن. ىمول شمعومم: )سمو ـَ َو

يََمُن  َوفَؽِرن َجَعْؾـَروُه ُكروًرا  ِٓ تَوُب َوَٓ ا
ًَ َتْدِري َمو افْؽِ ـ ـُ َمو 

اٍط  ِْدي بِِه َمرْن كْحَشروم ِمرْن ِظبَوِدَكرو  َوإِكْحرَك فَتَْفرِدي إَِػ ِ َ َّنْح

ْستَِؼقمٍ   1(مُّ

، وقمؿدشممف ذم ومفمؿ ممو د اعمممـ ذم قمبودشمفوموًمؼرآن زا

ومسمتـده ذم ومصدره ذم معروممي ممو يـتظمره، جيري طمقًمف، 

َؿرْد قمامرة أروف، ورائده ذم قمالىموشمف سمؿـ طمقًمف. ىمول شمعومم: )

تَروٌب 
م َمَن اّللِّ ُكوٌر َوـِ ـُ بَرَ   َجوم بِرٌغ  َهْرِدي بِرِه اّللُّ َمرِن اتْح مُّ

الَِم وَ  ِرْضَواَكهُ  ِرُجُفم َمِن افظُُّؾََمِت إَِػ ُشبَُل افسْح افـُّوِر بِنِْذكِرِه  ُُيْ

ْستَِؼقمٍ  اٍط مُّ  2(َوَهِْدهِم إَِػ ِ َ

                                                             
 49اًمشقرى  - 1

 18, 17 اعموئدة - 2
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وَن "دؾمتقر طمقوة متؽومؾ.  اًمؼرآن اًمؽريؿ ـَ ؾِقِه َكبَلُ َمو 

ررُل  ـْ رَو افَْػ ُُ م  َوُحْؽُم َمو َبقْرـَُؽم  َو ـُ َؿبَْؾُؽم  َوَخَزُ َمو َبْعَد

ْزل  َمنْ  َدى  فَقَْس بِوْْلَ َؿُه اّلل  َوَمِن اْبتََغى اْْلُ ـَ ُه ِمْن َجبْحوٍر َؿ ـَ َتَر

ؽِرقم   ُر احْلَ ـْ َو افَذ ُُ َو َحبُْل اّللْحِ ادَْتِغ  َو ُُ ِه َأَضؾْحُه اّلل  َو يِف َؽْرِ

رَوام  َوَٓ  ُْ ُُ بِرِه إَ َو افْحِذي َٓ َتِزير ُُ اُط ادُْْستَِؼقم   َو افَكَ ُُ َو

ثَْرِة َتْؾتَبُِس بِِه إَفْ  ـَ َؾُق َظَذ  ِسـَي  َوَٓ َيْشبَُ  ِمـُْه افُْعَؾََمم  َوَٓ َُيْ

رنُّ إِْذ َشرِؿَعتُْه  َو افْحِذي ََلْ َتـْتَرِه اْجِ ُُ بُه  
ّد  َوَٓ َتـَْؼِِض َظَجوئِ افرْح

ْصِد َؾآَمـْحو بِرِه   و َشِؿْعـَو ُؿْرآًكو َظَجبًو َهِْدي إَِػ افرُّ َحتْحى َؿوفُوا ]إِكْح

َؿوَل بِِه َصَدق  َوَمْن َظِؿَل بِِه ُأِجر  َوَمْن َحَؽَم بِرِه َظرَدل   َمنْ 

اٍط ُمْستَِؼقم. َدى إَِػ ِ َ َُ  1"َوَمْن َدَظو إِفَقِْه 

                                                             
أظمرضمف اًمؽممذي ذم ضمومعف قمـ قمكم ريض اهلل قمـف وذم ؾمـده وعػ،  - 1

 ًمؽـ مو ورد ومقف ًمف ؿمقاهد يمثػمة مـ اًمؼرآن وإطموديٌ اًمصحقحي
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مو ومعػً إممي طمتمك شمسموهؾً ذم ديـفمو،  وإكف

أهقاء اًمبنم وؿممفقات  واشمبعًوأقمروً قمـ يمتوب رهبو، 

ممـ إظممال   اخلؾؼ. ومؾؿ شمزدد مـ اهلل إٓ سمعدا، ومل حتصؾ

تػو، ومل شمعمر  ًمؾعمزة ًمقكمو وٓ ـمعمام، وممو واًمػضوئؾ إٓ كُ 

  اخلمػماتً ًمؾتؼدم وٓ ًمؾرىمل رائحي، وممو اهتمدت إممؿ  ؿَم 

بِطَو ِمـَْفوؾمبقال. ويمل و كسقً ىمقل رهبو ضمؾ ضمالًمف: ) ُْ  َؿوَل ا

رًدى ُُ و َيلْتِقَـْحُؽم َمـَري  بَْعٍض َظُدوٌّ  َؾنِمْح
َؾَؿرِن   ََجِقًعو َبْعُضُؽْم فِ

َٓ َيْشَؼى  َوَمن اْظَرَض َظن َداَي َؾاَل َيِضلُّ َو ُُ بََ   ِري َؾنِنْح  اتْح ـْ ِذ

ُه َيْوَم افِْؼقَوَميِ  ًْ َوَبوَل )، 1َأْظَؿى( فَُه َمِعقَشًي َضـًؽو َوَكْحُؼُ َؾَذاَؿ

ا و ُخْْسً َُ بَُي َأْمِر
وَن َظوؿِ ـَ و َو َُ  .2(َأْمِر

                                                             
 177. 171. 171ـمف  - 1

 9اًمطال   - 2
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قمغم  اإلىمبولدايتف إن اخلػم اًمذي قمؿ  اًمبنميي يموكً سم

اًمؼرآن اًمؽريؿ، وإكف ٓ سمدايي يرضمك مـفمو اخلمػم ممو مل شمؽمـ 

 دد اًمسمػم إمم اهلل ممـجاهلل. ًمذا يمون ًمزامو قمؾقـو أن ك سمؽتوب

ظمالل اًمتقضمف إمم يمتوسمف ىمراءة ًممف، وطمػظمو ٔيوشممف وؾممقره، 

 ق  ، واؾمتـورة سمحججف وسمَ فومِ ؽَ ف وأطْم ؿِ ؽَ وومفام حلِ 
ف، وقمؿمال ـوشمِ

تَوٌب َأكَزفْـَوُه اهلدى واًمـقر. ىمول شمعومم: ) سمام حيؿؾف مـ
رَذا ـِ َُ َو

ُؽْم ُتْرمَحُونَ   .1(ُمبَوَرٌك َؾوتْحبُِعوُه َواتْحُؼوْا فََعؾْح

 ف سمدايمميَ وعممو يموكمً ىمممراءة اًمؼمرآن اًمؽممريؿ وطمػُظم

اًمعقش مع يمالم اهلل شمعومم، يمون  آشمصول سمؽتوب اهلل، ووموحتيَ 

 قمغم مو يل ي ممـ اًمػفمؿ ؿمل ام قمظقام ويمون احلول ومقفام طمويمام

واًمعؾؿ واًمعؿؾ. ًمذا يممون آهمتامم سمموًمتالوة واحلػمظ ممـ 

 إوًمقيوت اعمـفجقي ذم طمسـ اًمتعومؾ مع اًمؼرآن اًمؽريؿ.

                                                             
 156إكعوم  - 1
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ؾ بَمواعمالطمظ أن آهتامم سموًمؽمشمقؾ واًمتجقيد ممـ ىمِ 

اعمؼبؾلم قمغم اًمؼرآن اًمؽريؿ صغورا ويمبورا ذم شمزايمد واحلؿمد 

رشمؼوء ومقمف ًمقسمقا يممذًمؽ. وًمعمؾ هلل، إٓ أ ؿ ذم احلػظ وآ

اًمن اًمؽومـ ظمؾػ هذا اًمتػووت يرضممع إمم ظمؾمؾ ومظقمع ذم 

وهمذه  مـفٍ اًمتعومؾ مع اًمؼرآن اًمؽمريؿ طمػظمو وحتصمقال.

حمووًمي مـفجقي قمؿؾقي ًمتدارك همذا اًمنممخ وشمؼمديؿ ممـفٍ 

ؾمديد حلػظ يمتوب اهلل شمعومم مـ ىمبؾ يمؾ راهمى ذم ذًمؽ حمى 

 ًمؾؽقن مع أهؾ اًمؼرآن. 

هذا اًمعؿؾ ومفق اًمدورة اًمثوًمثي مـ دْورات  ؾأمو أص

شمؽقيـ اًمرسموكقلم اًمتل شمـظؿفمو راسمطمي اإلمموم ورش خلدممي 

ـ اًمطؾبممي اًمؼممرآن اًمؽممريؿ سموحلوضمممى ًمػوئممدة  فقرهممو ممم

فمفرت احلوضممي اعموؾممي إمم اعممـفٍ اًمسمديد ىمد واًمدقموة... و
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ومحصؾ اًمعزم قمغم إقمداد مو اعمعلم قمغم طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، 

 وإظمراضمف ذم رؾموًمي ىمصد شمعؿقؿ اًمػوئدة. متً مدارؾمتف 

ومؽوكً اًمرؾموًمي ذم مؼدمي وومصؾلم وظمومتي. اًمػصؾ 

إول ذم مبحثلم. إول ذم صمحبي اًمؼمرآن اًمؽمريؿ شممالوة 

وشمرشمقال، واًمثوين ذم اًمعقش مع اًمؼرآن اًمؽريؿ طمػظو وحتصقال 

مع اًمتـبقف قمغم  ؾي مـ اًمعؼبوت اًمتل حتقل دون ذًممؽ. أممو 

مبوطممٌ ظمصمص إول مـفمو  صمالصميؽون ذم اًمػصؾ اًمثوين وم

صممؿ شمـموول  ،عوعممف، واًمثموين عمظمصوئص اعمـفٍ اًمسديد ًمبقون

 ؾي مـ اًمتطبقؼوت اًمعؿؾقي اعمجسدة عممو ؾممبؼ. واهلل  ًمثوًمٌا

 .عمستعون ٓ إًمف همػمه وٓ رب ؾمقاها
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ف ـ واهى احلقوة ؾمبحوكف. ومبِ اًمؼرآن اًمؽريؿ روح مِ 

ٕرواح، وسمف شمستؿر احلقوة اًمتل حيبفو اهلل طمقوة اًمؼؾقب وا

َذفَِك أَْوَحقْـَو إِفَقَْك ُروًحو َمَن َاْمِرَكو  َمو شمعومم ويرووهو. ) ـَ َو

ِْدي  يََمُن  َوفَؽِن َجَعْؾـَوُه ُكوًرا َّنْح ِٓ ًَ َتْدِري َمو افْؽِتَوُب َوَٓ ا ـ ـُ

ْستَِؼقمٍ بِِه َمْن كْحَشوم ِمْن ِظبَوِدَكو  َوإِكْحَك فَتَْفِدي إِ  اٍط مُّ  1(َػ ِ َ

، وأن ومـ ؿملن اًمروح أن شمتغؾغؾ إمم أقمام  إقمام 

ًمؼرآن أىمؾ مـ ذًمؽ. ومبتالوة آ شمػور  احلل ـمرومي قملم وٓ 

إمم ىمؾى اإلكسون سمسالؾمي وًمطػ،  فاًمؽريؿ شمـػذ روطم

وسمحػظف شمستؿر ذم اًمؽمدد داظمؾ اًمـػس وشمستؼر ذم ؾمقيداء 

 سؿق إمم مـوزل أهؾ اًمؼرآن.وطمقـئذ يـعؿ اإلكسون سموًم اًمؼؾى.

سلل اًمدقموة إمم اهلل شمعومم قمـ إدب مع يمثػما مو يُ 

ؾؿ مـ شمالوشمف ودمقيده اًمؼرآن اًمؽريؿ ومقؽقن اجلقاب مو قمُ 

                                                             
 49اًمشقرى  - 1
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وطمػظف وومفؿف واًمعؿؾ سمف واًمدقمقة إًمقف... وهذا يمؾف ؾمؾقؿ 

سمؾ  ،وصحقح... ًمؽـ وضمى اًمتـبقف قمغم أن أقمظؿ أدب

طمسـ آشمصول أؾموس إدب مع اًمؼرآن اًمؽريؿ هق 

وذًمؽ ٓ يتلشمك إٓ إذا رؾمخ اإليامن سمف  ،واًمتقاصؾ معف

واؾمتؼرت حمبتف ذم اًمؼؾى وذا  اعمممـ ًمذة آرشمبوط سمف 

طمالوة. وهذا  ووضمد ًمتالوشمف وطمػظف وشمرديده طمالوة وأّي 

. ؼوم رصح اًمعقش ٕضمؾفيُ وقمغم هذا  ،هق اًمعقش سمف ومعف

ر ًمؼراءة يمذْ ر ويُ يمِ هق اًمن اًمؽومـ ظمؾػ يمؾ مو ذُ وهذا 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ وطمػظف مـ اًمػضوئؾ واعمؽرموت.

 ؾضوئل افتالوة. .1

وٓ قمجى  ،قؿظًمتالوة اًمؼرآن ومضؾ يمبػم وأضمر قم

ذم ذًمؽ ومفق يمالم اهلل اًمذي ٓ يلشمقف اًمبوـمؾ مـ سملم يديف وٓ 

 كم ذًمؽ:دم وهوك يمؾامتمـ ظمؾػف. 
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 ظذ َّنٍ رشول اّلل ْر أوٓ: تالوة افؼرآن افؽريم َش 

 ؾقه وشؾم.صذ اّلل ظ

ُأْتُل َمو أُوِحَي إِفَقَْك ومؼد أمره اهلل شمعومم سمذًمؽ ىموئال: )

الةَ  ْـح ، وسملم ؾمبحوكف أن اًمتالوة أول 1(ِمَن افْؽِتَوِب َوَأؿِِم اف

ٌَ يِف وفموئػ كبقف قمؾقف اًمصالة واًمسالم ومؼول: ) َو افْحِذي َبَع ُُ

َُمقََغ َرُشوٓ َمـُْفْم َيتُْؾو َظَؾقِْفْم آَيوتِ  ْٕ قِفْم َوُيَعَؾُؿُفُم ا ـَ ِه َوُيَز

بِغٍ  وُكوا ِمن َؿبُْل فَِػي َضالٍل مُّ ـَ ْؽَؿَي َوإِن  تَوَب َواحْلِ
، وهق 2(افْؽِ

إِكْحََم ُأِمْرُت أَْن َأْظبَُد )شمـص قمؾقف أيي اًمؽريؿي:اعمعـك اًمذي 

ٍم َوُأِمْرُت  ـُلُّ ََشْ َمَفو َوفَُه  ِذهِ افْبَْؾَدةِ افْحِذي َحرْح َُ ـُوَن َربْح  أَْن َأ

                                                             
 45اًمعـؽبقت  - 1

 7اجلؿعي  - 2
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تََدى َؾنِكْحََم َهْتَِدي فِـَْػِسِه  ُْ ِمَن ادُْْسؾِِؿَغ َوأَْن َأْتُؾَو افُْؼْرآَن َؾَؿِن ا

 1(َوَمن َضلْح َؾُؼْل إِكْحََم َأَكو ِمَن ادُْـِذِرينَ 

وقمؾقف، ومؼراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ وشمالوة آيوشمف اًمبقـوت 

ـتف اًمنميػي ذم اهتداء سموًمـبل قمؾقف اًمصالة واًمسالم واىمتػوء ًمس

 آكتػوع سمؽالم اهلل شمعومم وكقؾ سمريموشمف.

 ثوكقو: ؿرامة افؼرآن ومضوظػي احلسـوت.

مـ أًمطػ مو ظمص اهلل شمعومم سمف اًمؼرآن اًمؽريؿ أن 

اعمضوقمػوت. قمـ اسمـ مسعقد َريِضَ طمروومف شمعد سموحلسـوت 

 َؿَرأَ  َمنْ اهلل ُ قَمـُف ىمول، ىمول َرؾُمقل اهلل ِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

َسـَيُ  َحَسـَيٌ  بِهِ  َؾَؾهُ  اّلل ـِتَوِب  ِمنْ  َحْرَؾوً  و بَِعْؼِ  َواحْلَ  َٓ  َأْمثَوِْلَ

 2(َحْرٌف  َومقمٌ  َحْرٌف  وٓمٌ  َحْرف أَفٌِف  َوفَؽِنْ  َحْرٌف  َلأ َأُؿوُل 

                                                             
 97. 91اًمـؿؾ  - 1

 ححفرواه اًمؽممذي وص - 2
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 ثوفثو: ؿورئ افؼرآن افؽريم جؾقس ادالئؽي.

ريض اهلل قمـف شمتـزل مالئؽي ضػم سمـ طُم ومفذا ُأؾَمقْد 

ًمسامع شمالوشمف. ومػل اًمصحقحلم قمـ أيب ؾَمِعقٍد  اًمرمحوت

، سَمقْـاََم ُهَق، ًَمقَْؾًي، َيْؼَرُأ ذِم ِمْرسَمِدِه. إِْذ  ـَ طُمَضػْمٍ اخْلُْدِرّي َأّن ُأؾَمقَْد سْم

ًْ َأْيضًو.  ًْ ُأظْمَرَى. وَمَؼَرَأ. صُمّؿ ضَموًَم ًْ وَمَرؾُمُف. وَمَؼَرَأ. صُمّؿ ضَموًَم ضَموًَم

ًُ َأْن شمَ  ًُ إًَِمقَْفو. وَمنَِذا ِمثُْؾ ىَموَل ُأؾَمقٌْد: وَمَخِشق طَلَ حَيْقََك. وَمُؼْؿ

ًْ ذِم اجْلَّق طَمتّك  ِج. قَمَرضَم اًمّظّؾِي وَمْقَ  َرْأِد. ومِقَفو َأْمثَوُل اًمّنُ

َمو َأَراَهو. ىَموَل وَمَغَدْوُت قَمغَم َرؾُمقِل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

: َيو َرؾُمقَل اهللِّ سَمقْـاََم َأَكو اًْمبَوِرطَميَ  ًُ ـْ ضَمْقِ  اًمّؾقِْؾ أىَْمَرُأ ذِم  وَمُؼْؾ ِم

ًْ وَمَرِد. وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف  ِمْرسَمِدي. إِْذ ضَموًَم

ًْ َأْيضوً. وَمَؼوَل « اْؿَرإِ اْبَن ُحَضْرٍ »وؾمؾؿ:  ىَموَل: وَمَؼَرأُْت صُمّؿ ضَموًَم

ىَموَل: « اْؿَرإِ اْبَن ُحَضْرٍ »َرؾُمقُل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: 

ًْ َأْيضوً. وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف  َرْأُت وَمؼَ  صُمّؿ ضَموًَم
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. َويَموَن حَيْقََك ىَمِريبوً « اْبَن ُحَضْرٍ  اْؿَرإِ »وؾمؾؿ:  ًُ وْم ىَموَل وَموْكََصَ

ًُ ِمثَْؾ اًمّظّؾيِ ، ِمـَْفو ًُ َأْن شَمطَلَُه. وَمَرَأْي ِج.  ،ظَمِشق ومِقَفو َأْمثَوُل اًمّنُ

ًْ ذِم اجْلَّق طَمتّ  ك َمو َأَراَهو. وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف قَمَرضَم

ًْ َتْستَِؿُ  فََك. َوفَْو َؿَرأَْت »وؾمؾؿ:  وَك ـَ تِْؾَك اداَْلَئَِؽُي 

و افـّوُس  َمو َتْستَِسُ ِمـُْفمْ  َُ ًْ َيَرا  «َْٕصبََح

وشمػــ ومقفو  ،سمؾ يمؾام وافمى اًمعبد قمغم اًمؼراءة

صو  اعمالئؽي اًمسػرة يمؾام ارشمؼك إمم م ،وشمالهو طمؼ اًمتالوة

قمـ ومػل احلديٌ اعمتػؼ قمؾقف ًمي ووفمقػي وصػوء. زِ ـْ اًمؼمرة مَ 

صغم اهلل قمؾقف قموئشي َريِضَ اهلل ُ قَمـفو ىموًمً ىمول َرؾُمقل اهلل ِ 

وَ  افُؼْرآنَ  َيْؼَرأُ  افِّذي): وؾمؾؿ ُُ رٌ  َو ُِ َمو
1
 افؽَِرامِ  افّسَػَرةِ  َم َ  بِهِ  

                                                             
 متؼـ ًمف - 1
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رةِ  افَْزَ
1
َشومٌ  َؿوَل  ر َيْؼَرأُهُ  َوافِّذي   وَ  ر ُِ ُُ  ؿوَل  ر َظَؾقْهِ  َصِديٌد  َو

وَ  ر ُصْعبَيُ  ُُ  (أَْجَرانِ  فه َصوٌق  َظَؾقْهِ  َو

 ثوفثو: افؼرآن وأُؾه يف أخرة.

اءه رّ ومفو هق اًمؼرآن اًمؽريؿ، سمػضؾ اهلل شمعومم، يتؼدم ىمُ 

وأطمبوءه وأهؾف يقم اًمؼقومي ومقشػع هلمؿ ويؿفمد هلمؿ ـمريمؼ 

قممـ أيب ومػل صحقح مسمؾؿ  اهلدى إمم ضمـوت رب اًمعوعملم.

أمومي َريِضَ اهلل ُ قَمـُف ىمول ؾمؿعً َرؾُممقل اهلل ِ صمغم اهلل قمؾقمف 

 َصرِػقعوً  افِْؼقَوَمريِ  َيرْومَ  َيلِْت  َؾنِّكهُ   افُْؼْرآنَ  ْؿَرُأواإوؾمؾؿ يؼقل: 

قمـ اًمـقاس سمـ ؾمؿعون َريِضَ اهلل ُ قَمـُف ىمول وومقف . .َْٕصَحوبِهِ 

ُيْمَتى يروم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  يؼقل: ؾمؿعً َرؾُمقل اهلل ِ صغم 

افؼقومي بوفؼرآن وأُؾه افذين ـوكوا يعؿؾون به يف افدكقو َتْؼُدُمه 

وِن ظْن َصوحبفَم وجْح  شورة افبؼرة وآل ظؿران  ُُتَ

                                                             
 اًمسػرة اًمؽرام اًمؼمرة: اعمالئؽي اًمؽتبي اعمطفرة اًمطوئعي اعمرؾمؾي سموًمقطمل - 1
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 ؾضل ترتقل افؼرآن. .2
يمام مقز اهلل شمعومم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مضؿقكف 

ؾمبحوكف:  ومؼد مقزه سموًمطريؼي اًمتل يتغم هبو. ومؼول ،وأؾمؾقسمف

اًمؼرـمبل رمحف اهلل  ومؿام ذيمره اإلموم. 1(َوَرَتِل افُْؼْرآَن َتْرتِقال)

واًمؽمشمقؾ اًمتـضقد واًمتـسقؼ وطمسـ اًمـظوم؛ "ذم شمػسػم أيي: 

ومـف صمغر رشمؾ ورشمؾ، سمؽن اًمعلم وومتحفو: إذا يمون طمسـ 

 . "اًمتـضقد

ؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وأومضؾ مـ رشمّ 

قمـ أم ؾمؾؿي أ و كعتً ىمراءة اًمـبل صغم . وؾمؾؿ وأصحوسمف

ًة َحْرؾوً َحْرؾوً اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  ًُ ؿَِراَمًة ُمَػّْسَ ؾنذا ُي َتـَْع
2
 .

                                                             
 4اعمزمؾ  - 1

 ظمرضمف أسمق داود واًمـسوئل واًمؽممذي وىمول: طمسـ صحقح - 2
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صذ اّلل ظؾقه  شؿعً افـبيّ "ؼماء َريِضَ اهلل ُ قَمـُف ىمول:وقمـ اًم

ًُ وشؾم ؿرأ يف افعشوم بوفتغ وافزيتون  ؾَ  أحدًا  َم شؿع

 1"ن صوتوً مـه.َس أْح 

ف اًمصالة واًمسالم أمتف إمم طمسـ وضمف قمؾقصمؿ 

ـِ قَموِزٍب ىمول ىمول َرؾُمقُل اهلل صغم اهلل اًمتالوة، وم  سم
ِ
اء عـ اًْمؼَمَ

قمـ أيب هريرة و .2(َزّيـُوا افُْؼْرآَن بِلَْصَواتُِؽمْ قمؾقف وؾمؾؿ: )

َريِضَ اهلل ُ قَمـُف ىمول ؾمؿعً َرؾُمقل اهلل ِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

ٍم يؼقل:  ْوِت َيتََغـّى َمو أذَِن اّلل فََقْ ـّ ـَبِّي َحَسِن اف
َمو أذَِن فِ

، ديٌذم ذطمف هلذا احلىمول اإلموم اًمـقوي . 3(بوفُْؼْرآن

 ذم أذن معـك"مـ صحقح مسؾؿ:  طمديٌ اًمتغـل سموًمؼرآن،

                                                             
 متػؼ قمؾقف - 1

أظمرضمف أسمق داود واًمـسوئل واسمـ موضمي واسمـ طمبون واحلويمؿ ذم مستدريمف  - 2

 وصححف

 متػؼ قمؾقف.  - 3
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 وٓ: ىموًمقا (.وَّب رَ فِ  ًْ كَ وأذِ ): شمعومم ىمقًمف ومـف آؾمتامع اًمؾغي

 ومنكف اإلصغوء سمؿعـك آؾمتامع قمغم هـو ؿؾحُت  أن جيقز

 شمؼريبف قمـ اًمؽـويي ومعـوه جموز، هق سمؾ شمعومم اهلل قمغم يستحقؾ

 قمـد معـوه( بوفؼرآن يتغـى: )وىمقًمف. ..صمقاسمف وإضمزال اًمؼورئ

 وأصحوب اًمطقائػ مـ اًمعؾامء وأيمثر وأصحوسمف اًمشوومعل

 غْ تَ ْس يَ  قمققـي سمـ ؾمػقون وقمـد .سمف فشمَ قْ َص  ـُ س  حُيَ  :اًمػـقن
 سمف، لـِ

 إطموديٌ مـ همػمه قمـ وىمقؾ س،اًمـو قمـ سمف يستغـل: ىمقؾ

 اسمـ قمـ مـؼقٓن اًمؼقٓن: قمقوض اًمؼويض ىمول. واًمؽتى

 وىمول .اؾمتغـقً سمؿعـك وشمغوكقً شمغـقً يؼول: ىمول قمققـي،

 واؾمتدًمقا وشمرىمقؼفو، اًمؼراءة حتزيـ معـوه: ومقاومؼقه اًمشوومعل

 "«بِلَْصَواتُِؽمْ  افُْؼْرآنَ  َزّيـُوا»: آظَمر سموحلديٌ
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عمجقديـ مـفؿ. ومعـ أيب مقؾمك يمام أصمـك قمغم ا   

إؿمعري َريِضَ اهلل ُ قَمـُف أن َرؾُمقل اهلل ِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

ًَ ِمْزَموراً ِمْن َمَزاِمِر آِل َداُودَ ىمول ًمف:   1 فََؼْد ُأوتِق

وذم روايي عمسؾؿ: أن َرؾُمقل اهلل ِ صغم اهلل قمؾقف       

  فََؼْد   ْشتَِؿُ  فِِؼَراَمتَِك افْبَوِرَحيفَْو َرَأْيتَـِي َوَأَكو أَ وؾمؾؿ ىمول ًمف: 

ًَ ِمْزَمورًا ِمْن َمَزاِمِر آِل َداُودَ   .ُأوتِق

ىمول اًمعؾامء اعمراد "ىمول اًمـقوي ذم ذح مسؾؿ:       

سموعمزمور هـو اًمصقت احلسـ وأصؾ اًمزمر اًمغـوء وآل داود 

هق داود كػسف، وآل ومالن ىمد يطؾؼ قمغم كػسف، ويمون داود 

 "الم طمسـ اًمصقت ضمدا.قمؾقف اًمس

 وع اًمؼقل ذم مو ؾمبؼ أن اًمؽمشمقؾ اًمذي هق      

اًمتـسقؼ واًمتجقيد واإلشمؼون يتؿثؾ ذم أمريـ رئقسلم: أوهلام: 
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طمسـ سمقون احلرو  واًمـطؼ هبو مـ خمورضمفو، وشمالوة أيوت 

مع مراقموة اعمدود واًمقىمػ واًمؼقاقمد.. وصموكقفام: شمزيلم 

 إداء مـ أضمؾ شمرىمقؼ واًمتػــ ذم اًمصقت وحتسلم اًمؼراءة

 .اًمؼؾقب وشمؾققـفو سمام ٓ خيوًمػ إمر إول

 افستقل وأثره يف افعقش م  افؼرآن. .3
ًمؽمشمقؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومقائد يمثػمة ومتـققمي كذيمر 

مـفو سمعضو ممو هق مرشمبط سمام كحـ سمصدده مـ احلػظ واًمضبط 

 وآرشمبوط:

  قمغم إذ اًمـػس جمبقًمي  ،حمبي ًمؾؼرآن اًمؽريؿومػل اًمؽمشمقؾ

 .صقات اجلؿقؾي اعمـسؼي اعمقزوكياعمقؾ ًمأل

 ؼراءة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف سم وومقف طمرص قمغم آىمتداء

  ريؿ.وؾمؾؿ وكقؾ سمريموت اًمتلد سمف ذم أظمذه ًمؾؼرآن اًمؽ
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  وبطو ًمؾؼقاقمد يمام أن ومقف ؿمدة اًمصؾي ويمثرة اًمتؽرار

 عمُرشم ؾ أيمثر أضمرا وأضمزل صمقاسمو.ومتريـو قمؾقفو ممو جيعؾ ا

 ـ يمؾ هذا أن اًمؽمشمقؾ سموب مـ أقمظؿ أسمقاب إسمؾغ مو

مـ رء شملصمر سمف  ـ أيمثرَ آكتػوع واًمتلصمر سموًمؼرآن. ومؿَ 

ف مو يؽقن سموًمطعوم ؽرر أؿمتغم ويُ كػسقو وؾمؾقيمقو. ومام يُ 

ًمؾبدن. ًمذًمؽ يمون شمرشمقؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ مسؾؽو قمظقام 

مـ مسوًمؽ آكغامس ذم سمحور إكقار اًمؼرآكقي، 

بف قًموكقي، وآؾمتئـوس سملؾموآصطبوغ سمصبغتف اًمرسمو

 .ـقراكقياًم
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 فضل حفظ القرآٌ اللرٓه .1

حلػظ يمتوب اهلل شمعومم ومقائد ضمؾقؾي ومـوومع ضمزيؾي 

 يمتوب  ظُ ومِ يعجز اًمؾسون قمـ اًمتعبػم قمـفو واإلطموـمي هبو. ومحو

اهلل شمعومم يـول يمؾ مو صح ذم ومضؾ ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ ٕكف 

أيمثر اًمـوس شمالوة ًمف وارشمبوـمو سمف، وإٓ عمو طمػظ مـف ؿمقئو.... 

صمؿ إكف يـػرد سمدرضموت أظمرى ًمقس ًمغػم احلػظي مـفو رء... 

 ومؾـذيمر مـ ذًمؽ مو يتسع ًمف اعمؼوم وحيؼؼ اًمغرض.

 .ةبوع افـبوأوٓ: حػظ افؼرآن واتّ 

ػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ اىمتداء سموًمـبل قمؾقف اًمصالة طمِ 

صدره سمػضؾ مـ اهلل. ىمول  واًمسالم ٕكف أول ضمومع ًمف ذم

َعُه َوُؿْرآَكُه  )شمعومم:  َرْك بِِه فَِسوَكَك فِتَْعَجَل بِِه  إِنْح َظَؾقْـَو ََجْ َٓ ُُتَ

 . 1(قَوَكهُ َؾنَِذا َؿَرْأَكوُه َؾوتْحبِْ  ُؿْرآَكُه  ُثمْح إِنْح َظَؾقْـَو بَ 
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ـْ وم ـِ قَمبّوٍس  ؾمعقد سمـ ضُمبػْم قمـ ػل اًمصحقحلم قَم اسْم

ّرْك بِِه فَِسوَكَك فِتَْعَجَل بِهِ ): ذِم ىمقًمف . ىَموَل: يَموَن اًمـّبِّل (َُُٓتَ

ـَ اًمتّـِْزيِؾ ؿِمّدًة، يَموَن حُيَّرُك  ٍُ ِم
صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ُيَعوًمِ

ـَ قَمبّوٍس: َأَكو أُ  طَمّريُمُفاَم يَماَم يَموَن َرؾُمقُل اهللِّ ؿَمَػتَقِْف، وَمَؼوَل زِم اسْم

ّريُمُفاَم، وَمَؼوَل ؾَمِعقٌد: َأَكو ُأطَمّريُمُفاَم يَماَم  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ حَيَ

ـُ قَمبّوٍس حُيَّريُمُفاَم، وَمَحّرَك ؿَمَػتَقِْف، وَمَلْكَزَل اهلل شَمَعومَم:  َٓ )يَموَن اسْم

ّركْ  َعُه َوُؿْرآُكهُ إِّن َظَؾقْـَ   بِِه فَِسوَكَك فِتَْعَجَل بِهِ  ُُتَ . ىَموَل: َ َْعُف (و ََجْ

ذِم َصْدِرَك صُمّؿ شَمْؼَرأُْه. وَمنَِذا ىَمَرْأَكوُه وَموشّمبِْع ىُمْرآَكُف. ىَموَل وَموؾْمتَِؿْع 

. صُمّؿ إِّن قَمَؾقْـَو َأْن شَمْؼَرأَُه، ىَموَل: وَمَؽوَن َرؾُمقُل اهللِّ صغم  ًْ َوَأْكِص

يُؾ اؾْم  يُؾ، اهلل قمؾقف وؾمؾؿ إَِذا َأشَموُه ضِمؼْمِ تََؿَع، وَمنَِذا اْكَطَؾَؼ ضِمؼْمِ

  "ىَمَرَأُه اًمـّبِّل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يَماَم أىَْمَرأَُه.

( أي ذم إن ظؾقـو َجعهىمول اسمـ يمثػم رمحف اهلل: )

( أي إذا شماله ؾنذا ؿرأكوه( أي أن شمؼرأه، )وؿرآكهصدرك، )
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( أي وموؾمتؿع ًمف صمؿ ؾوتب  ؿرآكهقمؾقؽ اعمؾؽ قمـ اهللّ شمعومم )

( أي سمعد طمػظف وشمالوشمف ثم إن ظؾقـو بقوكهيمام أىمرأك، )اىمرأه 

  1"كبقـف ًمؽ وكقوحف وكؾفؿؽ معـوه قمغم مو أردكو وذقمـو.

ومقؽػل طمومؾ اًمؼرآن ومضال أكف يؼرأه مـ صدره يمام 

ىمرأه اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمـ ضمؼميؾ قمـ رب اًمعزة 

ػ مع اًمسػرة اًمؽرام ـ  َص أن يُ همريبو يؽـ ًمذا مل  ؾمبحوكف.

ومػل صحقح  ؼمرة، ٕكف حيؿؾ اًمقطمل اًمذي سمف كزًمقا،اًم

اًمبخوري قمـ قموئشي، قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: 

رام رة افؽِ ػَ ظ فه  م  افّس مثل افذي يؼرأ افؼرآن  وُو حوؾِ )

َُ تَ ة  ومثل افذي يؼرأ  وُو يَ رَ افَزَ  هُد عو
2

  وُو ظؾقه صديد  

 (ؾؾه أجران.
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 .ن افؽريمبغ افربوكقي وحػظ افؼرآثوكقو: 

سملم اًمرسموكقي واًمؽتوب قمالىمي شمالزم وشمداظمؾ ومتوزج، 

ىمول  ومال رسموكقي سمدون اًمؽتوب اًمذي هق اًمؼرآن اًمؽريؿ...

ـتم َتْعَؾُؿون افؽِتوب وبَِم ) شمعومم: ـُ ـُوكواْ ربْحوكقََغ بَم  َوفَؽِن 

 ف سمدون مدارؾمتف.ؿُ ؾ  عَ ؿف، وٓ شمَ ؾّ عَ سمدون شمَ   1(ــتم َتْدُرُشون

ؿ اًمؽتوب ؾ  عَ  ذي سمصػمة أن شمَ وٓ خيػك قمغم

ومدارؾمتف وشمعؾقؿف وشمدريسف يمؾ ذًمؽ يؼتيض شَمَدسم ر اًمؼرآن، 

وإـموًمي اًمـظر ذم آيوشمف وؾمقره، وشملمؾ طمؽؿف وأطمؽومف.... 

د أو همػؾي قمـ اًمعقش مع اًمؼرآن وطمػظ آيوشمف عْ ومال رسموكقي ذم سمُ 

وؾمقره. ومؾذًمؽ ورد اًمرسمط اًمؾطقػ اًمبديع سملم اًمؼرآن 

دور اًمذيـ أوشمقا اًمعؾؿ سمصقغي ظمؼميي شمػقد اًمؽريؿ وسملم ص

َو آَيوٌت َبقَـَوٌت يِف )اًمغويي ذم اإلطمؽوم ومؼول ؾمبحوكف:  ُُ َبْل 
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ْٓح افظْحودُِونَ   .1(ُصُدوِر افْحِذيَن أُوُتوا افِْعْؾَم َوَمو ََيَْحُد بِآَيوتِـَو إِ

وهؿ أصحوب حمؿد صغم "ىمول اًمؼرـمبل رمحف اهلل ذم ضمومعف: 

وىمول اسمـ  "واعمممـقن سمف حيػظقكف ويؼرؤوكف اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

أي هذا اًمؼرآن آيوت سمقـي واوحي ذم اًمدًٓمي "يمثػم رمحف اهلل: 

قمغم احلؼ، حيػظف اًمعؾامء، ينه اهللّ قمؾقفؿ طمػظوً وشمالوة 

 "وشمػسػماً 

ومحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ و عف يمؾف ذم اًمصدر ارشمؼوء 

 وأيمرم هبو مـ مـزًمي. ،إمم مـزًمي اًمرسموكقي

 .اجوف خراباحلػظ كجوة من ثوفثو: 

ف ًمـػسف وًمغػمه اإلكسون سمصالح ىمؾبف، وكػعُ  صالُح 

سمحسى مو ومقف مـ اًمعؾؿ اًمـوومع اهلودي ًمؾخػمات. ومؾذًمؽ 
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هو اًمؼؾقب وأقمؿرَ  احلوومظ ًمؾؼرآن اًمؽريؿ أصؾَح  يمون اًمؼؾُى 

اظمتؾطً سمريموت اًمقطمل ومفق مـ يمثرة اًمعقش معف سموخلػم، 

ل ووطمأفرشمف مـ وـم ،ومـجتف مـ وؾمووس اًمػراغسمجقومف 

ـِ  آهتامموت اًمطقـقي. ومػل ضمومع اًمؽممذي وصححف قمـ اسم

إّن افِّذي )ؿ: قَمبّوٍس ىموَل: ىموَل رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾ

ِرِب  ًِ اخْلَ وفْبَقْ ـَ ٌم ِمَن افُؼْرآِن   (.فقس يِف َجْوؾِِه ََشْ

 .ؾعي يف افدكقواحلػظ رِ ابعو: ر

ـَ قَمبِْد ج اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف أَّن َكور  ظَم  ومَِع سْم

 ،َويَموَن قُمَؿُر َيْستَْعِؿُؾُف قَمغَمَ َمّؽيَ  ،احْلَوِرِث ًَمِؼَل قُمَؿَر سمُِعْسَػونَ 

ـَ َأسْمَزَى؟  ًَ قَمغَمَ َأْهِؾ اًْمَقاِدي؟ وَمَؼوَل: اسْم  اؾْمتَْعَؿْؾ
ـِ وَمَؼوَل: َم

ـْ َمَقاًمِقـَو. ىَموَل:  ـُ أسَْمَزَى؟ ىَموَل: َمْقمَم ِم ـِ اسْم ىَموَل: َوَم

ًَ قَمَؾقِْفْؿ َمْقمًم؟ ىَموَل: إِّكُف ىَموِرٌئ ًمِِؽتَوِب اهللِّ قَمّز وَموؾْمتَخْ  َؾْػ

صغم اهلل  َوإِّكُف قَمومِلٌ سمِوًْمَػَراِئِض. ىَموَل قُمَؿُر: َأَمو إِّن َكبِقُّؽؿْ  ،َوضَمّؾ 
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إِّن اّلل َيْرَؾُ  ِّبََذا افْؽِتَوِب َأْؿَواموً َوَيَضُ  )قمؾقف وؾمؾؿ ىَمْد ىَموَل 

 (بِِه آَخِريَن.

هذه اًمرومعي اًمعطوء اًمػقوض وشمعؿقؿ كقر اًمقطمل  مـ

ومػل اًمصحقحلم قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام قمغم مـ طمقًمف. 

َٓ َحَسَد إِّٓ َظَذ )قُل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: ىَموَل: ىَموَل َرؾُم 

َذا افْؽِتَوَب َؾَؼوَم بِِه آكَ  َُ : َرُجٌل آَتوُه اّللُّ  وَم افّؾقِْل َوآَكوَم اْثـَتَْغِ

ّدَق بِِه آَكو  افـَّفورِ  ـَ َم افّؾقِْل َوآَكوَم َوَرُجٌل آَتوُه اّللُّ َموًٓ َؾتَ

 (.افـَّفورِ 

 احلػظ رؾعي يف أخرة:خومسو: 

ؿ هبو مـ رومعي طمقٌ يتػووت اخلؾؼ سملقمامهلؿ أقمظِ 

ؾؼ. هـوًمؽ يؽقن أهؾ وسمؼدر ارشمبوـمفؿ سموخلوًمؼ ورمحتفؿ سموخل

وقمقشفؿ معف طمسى أظمذهؿ ًمف  درضموت قُمؾقو اًمؼرآن ذم

 وقمؿؾفؿ سمف...
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طمتك يدظمؾف اًمؼرآن يتؼدم ًمقشػع ًمصوطمبف فو هق وم

ـِ ؾِمْؿَعوَن اًْمِؽاليَِبّ  اجلـي. ومػل صحقح مسؾؿ قمـ اًمـّّقاِس سْم

ًُ اًمـّبِ  ُيْمَتَى )ّل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َيُؼقُل: َيُؼقُل: ؾَمِؿْع

وُكوا يَ  ـَ ؾِِه افِّذيَن  ُْ ْعَؿُؾوَن بِِه. َتْؼُدُمُه بِوفُْؼْرآِن َيْوَم افِؼقَوَمَي َوَأ

َب هَلاَُم َرؾُمقُل اهللِّ صغم اهلل  (ُة افْبََؼَرةِ َوآُل ِظْؿَرانَ ُشورَ  َوََضَ

ـّ سَمْعُد. ىَموَل: قمؾقف وؾمؾؿ صَمالصََمَي َأْمثَوٍل،  لََّّنََُم )َمو َكِسقتُُف ـَ

ٌق   َؽََمَمتَوِن أَْو ُطّؾتَوِن َشْوَداَوانِ  َبقْـَُفََم ََشْ
1
لََّّنُ    ـَ ََم ِحْزَؿونِ َأْو 

2
 

ُُتَوّجونِ  ِمْن َضْرٍ َصَواّف 
3
 (َظْن َصوِحبِِفََم. 

ؿ أهؾف يرشمؼقن ذم درضموت اجلـي سمحسى وهو هُ 

طمػظفؿ ًمف وشمشبثفؿ سمف. ومػل ضمومع اًمؽممذي وصححف قمـ 

                                                             
 هق سمػتح اًمراء وإؾمؽو و أي وقوء وكقرذ :  - 1

 طِمزىمون: ىمطقعون و وقمتون - 2

 ومعون وشمشػعونحتوضمون: شمدا - 3



 41 

  ُيَؼوُل )ًمـبّل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىموَل: قَمبِْد اهلل سمـ قَمْؿٍرو قمـ ا

وِحِى افُْؼْرآِن اْؿرَ  ـَ
ًَ ُتَرّتُل يِف َيْعـِي فٍ ََم ــْ ـَ أْ َواْرَق َوَرّتْل 

ىمول اعمبوريمػقري  .(افّدْكقَو  َؾنّن َمـِْزفَتََك ِظـَْد آِخِر آَيٍي َتْؼَرأُ ِّبَو

مـتفك اًمثقاب قمـد مـتفك ومقؽقن "ذم حتػي إطمقذي: 

 "اًمؼراءة.

ويلسمك اهلل إٓ أن يؿقز أهؾ اًمؼرآن ذم اجلـون قمـ 

ضُمفؿ سموًمؽرامي. ؾموئر أهؾ اًمـعقؿ، ومقَُحؾ   قفؿ سموًمؽرامي وُيتَق 

 ومػل ضمومع اًمؽممذي وصححف قمـ َأيب ُهَرْيَرَة قمـ اًمـبّل صغم

ََيِيُم َصوِحُى افُؼْرآِن َيْوَم افِْؼقَوَمِي )اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىموَل: 

و َرّب افَؽَراَمِي  ُثّم َيُؼوُل: يَ  َيو َرّب َحّؾِه َؾقُْؾبََس َتوَج َؾقَُؼوُل: 

افَؽَراَمِي  ُثّم َيُؼوُل: َيو َرّب أَْرَض َظـُْه   َس ُحَؾيَ ِزْدُه  َؾقُْؾبَ 

 (ُيَزاُد بُِؽّل آَيٍي َحَسـٌَي.ؾرىض ظـه َؾقَُؼوُل فه اْؿَرأْ وارق وَ 
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 ابن اجزري رمحه يؾخص بعض ُذه افػضوئل:

 َعَشمَرهْ ـْ َكْشمِر َمـُْؼمقِل طُممُروِ  اًمْ مِ        َرهْ مممماحْلَمْؿمُد هللِ قَممغَم َممو َيمس  

مَوُة واًممس   مَ الُم اصُمؿ  اًممص  ْ م  ِدي  ًمن   دِ ممممقَمَؾمك اًمـ مبِمل  اعمُْْصطَمَػمك حُمَمؿ 

ـْ شَممممالَ   َزَٓ ممميِمتَموَب َرسم مـَمو قَممَؾمك َمممو أَْكمم     َوآًمِممِف َوَصْحمبِمِف َوَمممم

      ُ  مِرُ  ممممسمِمَؿممو حَيْمَػمظُمُف َوَيممْعم إِٓ     َوسَمْعُد:وَموإلْكمَسموُن ًَممقَْس َيمنْمُ

 ونِ آُم ممِي ُأوًمِممل اإلطْممَس  أؿَْممَراَ    رآِن       ًمِمَذاَك يَممموَن طَمموِممُؾق اًْممُؼم

 موِهمملممممَوإك مُفمْؿ ومِممل اًممـ موِس َأْهمممُؾ اهللِ        َوإن  َرسم ممـَممو سمِممِفممْؿ ُيمبَ 

ـِ اْصمطَمَػمك  ك     مرآِن قَمـْمُفمْؿ َويَممػَ ل اًْمؼُ َوىَمموَل ومِم  سمِملك مُف أْوَرصَمممُف َمممم

 َؿمعُ ومِمقمِف َوىَممْقًُمممُف قَممؾمقْمِف ُيمْسم    ُع     ُمَشمػ   َرى ؿَموومِمٌع َوْهَق ومِمل آظُْم 

ضَممُف شَممموَج اًْممَؽمرَ  َمممَع اخْلُمْؾمِد إَِذا      ُيْعطَمك سمِمِف اعُمْؾمَؽ   يَممممَذا اَممِي شَممق 

 َوأسَمممممَقاُه ِمممـْممُف ُيمْؽمَسمقَمونِ          َيمْؼممَرا َوَيمْرىَمممك َدَرَج اًْممِجمـَموِن    

ِعقمُد ومِمِرِص اًموَمْؾقَحْ  ـْ شَمْرشمِمقَوٓ َيم        ل حَتِْصقمِؾمفِ س   ِؾمفِ َؿمؾ  ىَمممط  ِمممم

ـْ َصِحقمِحمفِ قَمغَم      ِحمِف   تَفْد ومِمقمِف َوومِمل شَمْصِحقَوًمقَجْ    اًم مِذي ُكمِؼمَؾ ِممم
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 :عقبات مً ّحٕ العٔطاٌ .2

مو يريده مـ سملم ون ومو أيمثر مو حيول سملم اإلكس

اخلػم... وذًمؽ ًمغؾبي اًمعقائؼ وقمدم اًمؼدرة قمغم دمووز 

 قمظؿ اًمعؼبوت واعمقاكع... ومـ طمؽؿي اهلل شمعومم أن إمر يمؾام

تيض اضمتفودا وضمفودا و يؼمم ،يموكً اعمقاكع أيمؼم وأقمظؿ

َوافْحِذيَن مـ قمر  مو ىمصد هون قمؾقف مو وضمد. )و .ًمتجووزهو

ُدوا ؾِقـَو فَـَْفِدَيـْحُفْم ُشبَُؾـَو َوإِنْح اّللْحَ دَََ  ادُْْحِسـِغَ  َُ  .1(َجو

 ومـ أسمرز هذه اًمعؼبوت:

 ذكوب مساـؿي.أوٓ: 

اعمعويص قمدو اإلكسون اًمؾدود، ومآصمورهو ذم كػسف 

َوَمو وجمتؿعف ٓ حتىص... ىمول شمعومم: ) ه وديـفوموًمف ووًمد
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قبٍَي َؾبََِم  ـِ
َسبًََأَصوَبُؽم َمن مُّ ثِرْيِديُؽْم َوَيْعُػو َظن ا ـَ . 1(ـَ

ومؾذًمؽ يموكً مـ مقاكع اخلػم سمام حتدصمف مـ ىمسقة ذم اًمؼؾى 

وموًمؼؾى إذا ومسح ًمؾذكقب اعمجول وشمثوىمؾ ذم اًمطوقمي... 

ف، ومسد ـمبعف وأًمػ وؾمؿح هلو سمتدكقسف وآؾمتحقاذ قمؾق

ومام أشمعسف ومو أؿمؼوه، ، ٓكحرا  وشمضويؼ مـ اًمذيمر واًمؼرآنا

إٓ أن يتداريمف اهلل سمتقسمي كصقح وإىمالع قمـ اعمعويص واكعتو  

مـ قمبقديتفو وشمطفر مـ أدكوؾمفو... ىمول اًمؼرـمبل رمحف اهلل 

وىمول اًمضحوك: مو شمعؾؿ رضمؾ اًمؼرآن صمؿ "ذم شمػسػم أيي: 

ول: وأي مصقبي أقمظؿ مـ كسقون كسقف إٓ سمذكى... صمؿ ىم

 "‼اًمؼرآن

كقر اًمبصػمة  يطػئإن شمرايمؿ اًمذكقب وأصموم 

 ف، ومقعؿك اإلكسون قمـ رؤيي اخلػمؿَ ويصقى اًمؼؾى سموًمعَ 
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واشمبوع احلؼ، وحيرم اًمؼؾى اعمدكس مـ أكقار اًمقطمل، ويعجز 

اهلل  قمـ محؾ يمؾامت اهلل ؾمبحوكف. وذًمؽؿ هق اًمّران اًمذي طمذر

وُكوا شمعومم: )شمعومم مـف ذم ىمقًمف  ـَ و  ـَالْح َبْل َراَن َظَذ ُؿُؾوِّبِم مْح

ُْم  َّبِْم َيْوَمئٍِذ دْحَْحُجوُبوَن  ُثمْح إَِّنْح ُْم َظن رْح ـَالْح إَِّنْح َيْؽِسبُوَن  

ِحقمِ  وفُو اْجَ ـَ . ىمول اًمؼرـمبل رمحف اهلل ذم شمػسػم أيي: 1(.فَ

ؾبف اهلل: إن اًمعبد إذا أذكى صور ذم ىم وىمول سمؽر سمـ قمبد"

يمقظمزة اإلسمرة، صمؿ صور إذا أذكى صموكقو صور يمذًمؽ، صمؿ إذا 

يمثرت اًمذكقب صور اًمؼؾى يموعمـخؾ، أو يموًمغرسمول، طمتك ٓ 

وذم شمػسػم اسمـ يمثػم رمحف  ،"يعل ظمػما، وٓ يثبً ومقف صالح.

ىمول احلسـ اًمبَصي: هق اًمذكى طمتك يعؿك اًمؼؾى "اهلل: 

 اهلل ىموئال:وىمد صوغ هذا اعمعـك اسمـ اعمبورك رمحف  "ومقؿقت.

 ويقرصمفو اًمذل إدمو و  قب     رأيً اًمذكقب متقً اًمؼؾ
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 وظمػم ًمـػسؽ قمصقو و  وشمرك اًمذكقب طمقوة ًمؾؼؾقب      

ومؾذًمؽ يموكً اًمتقسمي إمم اهلل شمعومم مـ أقمظؿ مو ُيَطفر 

اًمؼؾى ويعلم قمغم اًمتؽرم سمحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويموكً 

 اًمبصػمة... مالزمي آؾمتغػور مـ أضمؾ مو يزيؾ اًمِغشووة قمغم

ويثؿر ذًمؽ يمؾف اؾمتـورة اجلق  سمـقر اهلل، ويصبح اًمؼؾى 

 أهال ًمضؿ يمالم اهلل ضمؾ ذم قماله.

وقمؾقف يموكً اًمتؼقى ومداومي اًمطوقمي واحلرص قمغم 

إوسمي يمؾام وىمعً احلبقة، مـ أسمرز صػوت اًمذيـ أكعؿ اهلل 

قمؾقفؿ سمديـ اهلل وطمػظ يمؾامشمف. ويرطمؿ اهلل اإلموم اًمشوومعل 

 اًمؼوئؾ:

 وملرؿمدين إمِم شَمْرِك اعمعويص  ظلؿمؽقُت إمِم ويمقٍع ؾمقَء طِمػ

 وكقُر اهللِّ ٓ ُُيدى ًمعويص    قٌر ممممَؿ كممممموأظمؼمين سملن اًمعؾ
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 ة.رَ ثَ مْ ثوكقو: دكقو مُ 

إيثور اًمدكقو وضمعؾفو أومم إوًمقيوت وشمؼديؿفو قمغم 

أظمرة ومو يؼرب إًمقفو مـ ىمقل أو قمؿؾ، يمؾ أوًمئؽ مـ 

اًمسعودة ذم  وحيقل سمقـف وسملمًمعبد مـ اخلػم، أظمطر مو حيرم ا

قَوَة )اًمدكقو واًمػقز ذم أظمرة. ىمول شمعومم:  َبْل ُتْمثُِروَن احْلَ

ِخَرُة َخْرٌ َوَأْبَؼى ْٔ ْكقَو  َوا إن اًمتـوومس ومقفو وآكغامس ذم  .1(افدُّ

مشوهمؾفو وزظمرومفو وآكبفور سمؼميؼفو وزهرهتو... يمؾ ذًمؽ 

وٓ ًمالرشمؼوء سموإليامن وٓ ومرصي يشغؾ اًمؼؾى وٓ يدع ًمف جم

سموت ومـ رُ م اإلكسون مـ ًمذة اًمؼُ رَ حْ ... ومقُ ؾشق  إمم اًمرمحونًم

 .رب إرض واًمسامواتطمالوة اًمعقش مع يمالم 

م  ‼واًمقاىمع أن أمر اًمدكقو قمجقى وموًممُؿْمصمِر هلو، اعمَؼد 

 عمؾذاهتو وؿمفقاهتو وزظمرومفو يشؼك ويتضوقمػ ؿمؼوؤه...
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ن وًمذة اًمشق  إمم ًمؼوء ومقُحَرم مـ طمالوة اإليام

اًمرمحون، وإكس سمام أقمده اهلل ٕصػقوئف ذم اجلـون... وذًمؽ 

ٕكف دائؿ اًمذيمر ًمؾدكقو، همور  ذم اهلقوم سمؼميؼفو وزيـتفو، مـْبَفر 

سمؾؿعو و وهاهبو... ممو جيعؾف هموومال قمـ رسمف، مشغقٓ قمـ 

 ذيمره، حمرومو مـ اًمسؽقـي واًمطؿلكقـي...

وشمشتد طمتك شمقرده اعمفوًمؽ  وىمد شمستؿر هذه اًمغػؾي

َن َواإِلكسِ واًمعقوذ سموهلل. ) ثًِرا َمَن اْجِ ـَ َفـْحَم  ْم   َوفََؼْد َذَرْأَكو ِجَ َْلُ

و ُؿُؾوٌب  و  ْٓح َيْػَؼُفوَن ِّبَ وَن ِّبَ ْم أَْظُغٌ ْٓح ُيبِْكُ ْم آَذاٌن   َوَْلُ َوَْلُ

و ْٓح َيْسَؿُعونَ  ـَوَْٕكَعوِم بَ   ِّبَ ْم َأَضلُّ أُْوفَرئَِك  ُُ ُم   ْل  ُُ أُْوفَرئَِك 

 1(افَْغوؾُِؾونَ 
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ومتلمؾ وموحتي هذه أيي وظمومتتفو ًمتدرك مو ىمد شممدي 

إًمقف اًمغػؾي قمـ اهلل شمعومم وذقمف مـ اخلُنان اعمبلم واًمعذاب 

 اعمفلم... إكف ؿمؼوء وأي ؿمؼوء، أقموذكو اهلل مـف.

وىمد يـعؿ اهلل شمعومم قمغم اإلكسون ومقـول طمظو واومرا مـ 

ػظ ًمؽتوب اهلل شمعومم واًمعؾؿ سمديـف... صمؿ هتى قمؾقف احل

قمقاصػ مـ اًمغػؾي وومتـ مـ اًمدكقو، ومقستجقى هلو ويؿتطل 

صفقهتو، ويـنمح صدره ًمشفقاهتو، ومقمصمرهو قمغم مو قمـده مـ 

ف فمِفِرّيو، ومتؽقن أيوت اًمبقـوت، ومقـسؾخ مـفو وخيؾػفو ظمؾػ

َواْتُل )اًمعوىمبي ظمنا، كعقذ سموهلل مـ اًمسؾى سمعد اًمعطوء. 

قْطَوُن  َظَؾقِْفْم َكبَلَ افْحِذَي آَتقْـَوُه آَيوتِـَو َؾوكَسَؾَخ ِمـَْفو َؾلَْتبََعُه افشْح

ـْحُه أَْخَؾَد إَِػ  َوفَْو ِصئْـَو  َؾَؽوَن ِمَن افَْغوِوينَ 
فََرَؾْعـَوُه ِّبَو َوفَرؽِ

َواهُ  َُ  1(إَْرِض َواتْحبََ  

                                                             
 176. 175إقمرا   - 1



 49 

وأمو ىمقًمف: ": ىمول اًمطؼمي رمحف اهلل ذم شمػسػم أيي

ومنكف يعـل: ظمرج مـ أيوت اًمتل يمون اهلل  (ؾوكسؾخ مـفو)

وفؽـه )"وىمول اسمـ يمثػم رمحف اهلل:  "آشموهو إيوه، ومتؼمأ مـفو.

أي مول إمم زيـي احلقوة اًمدكقو وزهرهتو،  (،أخؾد إػ إرض

وأىمبؾ قمغم ًمذاهتو وكعقؿفو، وهمرشمف يمام همرت همػمه مـ همػم 

 ".فكأوزم اًمبصوئر واًمـ  

إذا قمؾؿـو هذا، أدريمـو عموذا رسمـو ضمؾ ضمالًمف أقمؾؿـو أن 

اعموًمؽ ًمألرزا  واطمد ٕطمد هق اًمّرّزا  ذو اًمؼقة اعمتلم 

ؾمبحوكف.... ومال احلرص يزيده وٓ اًمزهد يـؼصف... ومنذا 

قمؿؾً وومؼ مراد اهلل وشمقيمؾً قمغم اهلل يمام أمر اهلل ضموءك 

أمو إذا  رزىمؽ اًمطقى اعمبورك اعمؼدر طمالٓ زٓٓ قمزيزا...

ظمؾط اًمعبد وارشمبؽ وهمش وشمرك اًمقاضمى وهمر  ذم احلرص 

اعمذمقم واًمطؿع اعمشئقم سمام خيوًمػ ضموء اًمرز  اعمؼدر طمرامو 
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ظمبقثو ذًمقال واًمعقوذ سموهلل... ومام قمغم ـموًمى اًمعؾؿ إٓ أن يؼدم 

 مراد اهلل ًمقؼدم اهلل مراده.

 ؿوتؾي. ثوفثو: أوُوم

ًمتل حتقل سملم فقم مـتنمة مـ أيمؼم اًمعؼبوت اصَمّؿي ومُ 

اًمعبد وطمػظ يمتوب اهلل شمعومم، ومفقم اىمتـع هبو وأوحً قمـده 

مـ اعمسؾامت... ذم طملم ٓ شمعدو أن شمؽقن أوهومو هقمون مو 

 شمـؽشػ قمغم أؿمعي اًمـظر وآضمتفود. مـ أمهفو:

1.  ُْ  افؽَِز. مُ و

ومؽؿ ؾمؿعـو مـ اعمتديـلم يمؾامت شمؼمر سمؼوء أومئدهتؿ 

 ؿ يمؼموا، وأن اًمؼطور قا مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمدقمقى أؾْ ظِم 

 وأن اًمؼرد اهلرم ٓ يتعؾؿ، وموهتؿ،

 ومؽؼم قمؾقف أرسمعو ًمقوموشمف    ؿمبوسمف وىمًومـ وموشمف اًمتعؾقؿ   
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وئؾلم هبذا أكوؾمو ذم سمؾ إهمرب أن دمد مـ اًمؼ

، وهل اعمراطمؾ إىمقى ٕرسمعلم مـ أقمامرهؿاًمثالصملم وا

 ‼قمطوء وحتصقال، وإقمؿؼ رؿمدا وطمؽؿي

 :أرسمعي أمقر اًمقهؿ مـ أهؿ مو يزيؾ هذاو

ف اهلل ؿَ كبقـو اًمؽريؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مو قمؾ   و:أوْل

 شمعومم اًمؼرآن اًمؽريؿ إٓ سمعد إرسمعلم.

ٕن يؾؼك اإلكسون رسمف ؾموئرا قمغم ـمريؼ اًمعؾؿ  ثوكقفو:

 ظمػم ًمف مـ يؾؼك رسمف ضموهال...

طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمؿؾ ٓ يعر  صوطمبف  و:فثوفث

بؿجرد اًمتالوة هق ملضمقر ويمؾام اًمػشؾ وٓ اخلسورة... وم

 وذم درضموت اخلػمات ازداد ارشمؼوء... ،طمػظ ازداد أضمرا

اًمصحوسمي اًمؽرام ريض اهلل قمـفؿ، رهمؿ يِمؼَم  و:فرابع

أقمداد يمبػمة مـفؿ، ومؼد وومؼفؿ اهلل شمعومم ًمـقؾ اًمدرضموت اًمعغم 
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 ذم اًمعؾؿ واحلػظ واًمػفؿ.... ومل يؽـ اًمعؿر قموئؼو ٕي  

اًمصوحللم واعمحبلم مـ سمعدهؿ. ومعدد مـفؿ... ويمذًمؽ ؿملن 

مـفؿ مل يستؽؿؾ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ إٓ ذم آظمر قمؿره... 

ُزوَمُر صوطمى أيب طمـقػي اًمـعامن يمون يػضؾف اإلموم ومفذا 

ويؼقل: هق أىمقس أصحويب، وىمول ذم ظمطبي زواج زومر: إموم 

مـ أئؿي اعمسؾؿلم. وذم ـمبؼوت جمد اًمديـ أن زومر طمػظ 

آظمر قمؿره، ومُرِئَل سمعد مقشمف ذم اعمـوم اًمؼرآن ذم ؾمـتلم مـ 

ويمون ضمومعًو  .وًمؽ ومؼول: ًمقٓ اًمسـتلم هلؾؽ زومرومسئؾ مو طم

ـ ي.  سملم اًمعؾؿ واًمعبودة، وصوطمى احلديٌ واًمس 

أن شمشقخ قمزيؿي اإلكسون وأن هترم  ،إن اعمصقبي ومعال

وإمؾ. يرطمؿ اهلل اًمعومل  غتول ذم ىمؾبف اًمطؿقُح مهتف وأن يُ 

قمَصه قمكم سمـ قمؼقؾ اًمبغدادي اعمتقرم قموم  ؿمقخ احلـوسمؾي ذم

ووو سموحلققيي واًمعطوء ومق ،رهمؿ شمؼدم ؾمـف ،هم، اًمذي يمون531

 ، يمسوئر إظمقاكف اًمعؾامء اًمعومؾلم، ويمون ؿمعوره:واًمتحصقؾ
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 قمزمل و ٓ طمزمل و ٓ ظُمؾؼل   مو ؿموَب 

 ملئل وٓ ِديـممممل وٓ يمرموٓ وٓ

  ف  اقمتوَض ؿمعري همػَم صبغتوإّكام

 ذم اًمّشعر همػم اًمشقِى ذم اهلمؿؿ واًمّشقُى 

مـ أًمطػ مو يستلكس سمف هـو هق ىمقل يقؾمػ 

ًمعؾامء اًمـػس رأي ذم مقوقع اًمذايمرة، ويؼقًمقن "إىمَص: 

: شمؼؾ طمدشمف أوْلوإكف يؿؽـ شمؼسقؿ اًمذايمرة إمم صمالصمي أكقاع: 

: افثوين .مع شمؼدم اًمعؿر )ذايمرة إطمداث واعمقاىمػ اًمققمقي(

 .ًمعؿر )ذايمرة اعمفورات اعمؽتسبي(ايظؾ قمغم طموًمف مفام ـمول 

: يؿؽـ حتسقـف ذم يمؾ مراطمؾ اًمعؿر )ذايمرة وافثوفٌ

 1"اعمعؾقموت اعمؽتسبي(

ُم  .2 ُْ  ضقق افوؿً.َو

                                                             
 9اًمـسقون ووعػ اًمذايمرة ص  - 1
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واًمػشؾ ذم  ،واًمقاىمع أن احلؼقؼي هل وقؼ اًمصدر

غ اعمممـ ؾموقمي مـ ر  ومؾق ومَ شمرشمقى إقمامل وطمسـ شمـسقؼفو... 

ومال ذم أىمؾ مـ يقمف وًمقؾف ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ٓؾمتطوع طمػظف يم

 قات، ومؽقػ ًمق ظمصص أيمثر مـ ذًمؽ؟؟؟مخس ؾمـ

وهذه قمؿؾقي طمسوسمقي آًمقي شمبلم ضمدوى شمـظقؿ اًمقىمً 

 واعمقافمبي قمغم اًمتعؾؿ واحلػظ..
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 مدة حػظ افؼرآن ـومال مؼدار احلػظ يومقو

 أؿمفر 7ؾمـي  37 آيي واطمدة
 أؿمفر 30ؾمـي  08 08
 أؿمفر 30ؾمـي  05 01
 أؿمفر 05ؾمـي  04 04
 أؿمفر 06ؾمـي  01 05
 أؿمفر 33ؾمـي  08 06
 أؿمفر 06ؾمـي  08 07
 أؿمفر 08ؾمـي  08 08
 أؿمفر 33ؾمـي  03 09
 أؿمفر 09ؾمـي  03 30
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مفام يموكً  جقى أن اإلكسون جيد اًمقىمً عمو يريداًمع

فمروومف. ومؾؾريووي وىمتفو، وًمؾسػر وىمتف، وًمؾـزهي وىمتفو، 

 وًمؾؿؼفك وىمتف، وعمشوهدة اًمتؾػوز أوىموت، وًمؾسؿر مع

إصدىموء وىمً وأي وىمً.... إٓ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومال متسع 

إن هذا (، إن ُذا فقم ُظجوب) حلػظف أو طمػظ سمعضف!

اخلؾؾ ذم إوًمقيوت ٓ يصؾح سموعمممـ  وٓ يعؼم قمـ شمعظقؿ 

 طمرموت اهلل شمعومم.

ُم افتخـص. .3 ُْ  و

وْهٌؿ آظمر همريى قمـ أهؾ اإلؾمالم، ويملن طمػظ 

اًمعؾقم اًمنمقمقي... ذم  اًمؼرآن اًمؽريؿ وشمعؾؿف ظموص سمطؾبي

مفام يموكً  ومم وهق مقن ًمؽؾ قمبود اهللطملم أكف يمالم اهلل شمع

سمؾ هق اًمذي  ختصصوهتؿ اًمعؾؿقي ومقاهبفؿ اًمػؽريي... 
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يقضمف اًمتخصصوت يمؾفو وجيعؾفو كوومعي ذم اًمدكقو متؼبؾي ذم 

 أظمرة. 

مع اًمتذيمػم سملن طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يؼقي اًمذايمرة 

ػظ ومتوكي اًمضبط ممو جيعؾ أهؾ ويؿر و قمغم هقمي احل

اًمؼرآن اًمؽريؿ أىمدر اًمـوس قمغم اًمتػق  ذم خمتؾػ اًمتقضمفوت 

ب قَمَر .  اًمعؾؿقي... ومـ ضَمر 

وموًمذايمرة شمتطقر ذم احلػظ واًمضبط سمشؽؾ طمؾزوين، 

 مـ مستقى إمم مستقى أوؾمع مـف وهؽذا...
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م اخلوف من افـسقون. .4 ُْ  و

ٓ  كسونمـ اًمؼقاقمد اًمؽؾقي ذم هذا اًمديـ أن اإل

َٓ ُيَؽَؾُف اّللُّ َكْػًسو إِْٓح يؽؾػ ومق  ـموىمتف. ىمول شمعومم: )

  ومػق  ـموىمتؽ ٓ شمالم. ،1(ُوْشَعَفو

واًمـسقون ذم قمؿقمف مـ ـمبقعي اإلكسون، وكػقف قمـف 

كسقون سمسبى ن: وهق كققمون يمبػما يمؾقي شمؽؾقػ سمام ٓ يطو .

همػؾي اإلكسون وإقمراوف قمـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وسمداومع 

ؽبوب قمغم اًمدكقو وإيثورهو قمغم أظمرة... وكسقون مع آك

قمدم اًمتؼصػم وٓ اإلقمراض أو سمسبى مشغالت مـ ـموقمي 

وضمفود مل يتقن معف اًمتعفد اًمؽوذم... أيمقد أن اًمـسقون إول 

شمؼصػم وشمقزم وإقمراض، أمو اًمثوين ومصوطمبف معذور همػم 

                                                             
 186اًمبؼرة  - 1
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وىمول اًمضحوك: مو "ىمول اإلموم اًمؼرـمبل رمحف اهلل: مماظمذ. 

ومو "شمعؾؿ رضمؾ اًمؼرآن صمؿ كسقف إٓ سمذكى؛ ىمول اهلل شمعومم: 

صمؿ ىمول: وأي  "أصوسمؽؿ مـ مصقبي ومبام يمسبً أيديؽؿ

 مصقبي أقمظؿ مـ كسقون اًمؼرآن؛ ذيمره اسمـ اعمبورك قمـ قمبد

اًمعزيز سمـ أيب رواد. ىمول أسمق قمبقد: إكام هذا قمغم اًمؽمك، وملمو 

اًمـسقون اًمذي هق دائى ذم شمالوشمف طمريص قمغم طمػظف إٓ أن 

 "يغؾبف ومؾقس مـ ذًمؽ ذم رء.

ـِ  أمو مو ظمرضمف أسمق داود واًمؽممذي وهمػممهو قَم

ـِ َموًمٍؽ ىموَل: ىموَل  ـِ طَمـَْطِى قمـ أْكِس سم ـِ قمبِد اهلل سم اعمُّطِؾِى سم

ًْ َظَعّ أُُجوُر أُّمتِي )ؾُمقُل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: رَ  ُظِرَض

ًْ َظَعّ َحتّى افَْؼَذاُة ُُيِْرُجَفو افّرُجُل ِمَن  ادَْسِجِد  َوُظِرَض

ُذُكوُب ُأّمتِي ؾَؾْم أََر َذْكبوً َأْظظََم ِمْن ُشوَرةٍ ِمَن افُْؼْرآِن َأْو آَيٍي 



 61 

ومؼد وعػف اًمؽممذي ٕكف ٓ يعؾؿ  (.ُأوتِقََفو َرُجٌل ثّم َكِسقََفو

 ًمؾؿطؾى سمـ قمبد اهلل سمـ طمـطى ؾمامع مـ أكس.

 رابعو: رؾؼي افغوؾؾغ.

ضمؾ ذم  شمعومم اعمعروقن قمـ يمتوسمف اًمغوومؾقن قمـ اهلل

وخيقوقن ذم قماله، يتعؾؿقن يمؾ رء ويـوىمشقن يمؾ ىمضقي، 

ومال هؿ  يمؾ مقوقع، إٓ أ ؿ قمـ يمتوب رهبؿ هموومؾقن،

يقافمبقن قمغم ىمراءشمف، وٓ هؿ ىمرروا يقمو أن حيػظقا ؾمقرة 

وهمٓء  مـف أو آيي... إ ؿ أهمػؾ اًمغوومؾلم وؾمودة اعمعرولم.

ـ اًمرسموين أن يتخذ مـفؿ اًمصوطمى طِ ٓ يؾقؼ سموعمممـ اًمػَ 

واًمرومقؼ، إٓ أن جيؾس إًمقفؿ ًمقذيمرهؿ ويـصحفؿ 

واختوذهؿ أظمالء هلو مصقبتون اصمـتون ويػقدهؿ.. ومصحبتفؿ 

 يمبػمشمون:
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صوطمى سمدائفؿ ويـضؿ أوٓمهو: أن يصوب اعم

 إمم ومريؼ اًمغوومؾلم اًمتوئفلم اًمتوومفلم...

 أن شمضقع مـف أوىموت كػقسي، وأن يصوب صموكقفام:

 سمرذاذ همػؾتفؿ، ويـشغؾ سمـصقى مـ مشوهمؾفؿ...

ًمذًمؽ يمون طمرص اعمممـ اًمراهمى ذم اًمعؾؿ واحلػظ 

يمبػما قمغم رومؼي اًمصوحللم مـ أهؾ اًمعؾؿ واجلد وآضمتفود. 

أوًمئؽ اًمذيـ يعوجلقن اًمغػؾي سموًمتذيمػم، ويقاضمفقن اخلؿقل 

سمؾقن آضمتفود سموًمتـقيف واًمػتقر سموًمتـبقف واًمتحػقز، ويؼو

ويرطمؿ اهلل اسمـ قمطوء اًمؼوئؾ ذم طمؽؿتف اًمثوًمثي واًمتشجقع. 

ٓ شمصحى مـ ٓ ُيـِْفُضؽ طموًُمف وٓ َيُدًم ؽ قمغم "وإرسمعلم: 

 "اهلل َمؼوًُمف.
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 خومسو: ظؼبي ادـفٍ.
أهمؾى آؾمتشورات سمخصقص طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ 

ظمصقصو وامتالك كوصقي اًمعؾقم قمؿقمو هل مـفجقي 

قػ )يمقػ؟(. ويزداد سموٕؾموس... إذ مدار إؾمئؾي قمغم اًمؽ

إمر شمعؼقدا طمقـام ختتؾػ أطمقال اًمـوس وىمدراهتؿ. ومفوهـو 

شمشتد احلوضمي إمم مـفٍ مستققمى هلذه اًمػرو  مستحرض 

هلذه إطمقال. واًمقاىمع أكـو ًمق يمػقـو مسلًمي اعمـفٍ ًمؽػقـو هّؿ 

 اًمـتوئٍ.

ذم  ؾؿشوريميوهذه اًمرؾموًمي مرؿمحي سمعقن اهلل شمعومم ًم

ُمْسِفؿي ، ومدارؾمي ريموئزه ومعوعمف. معوجلي أمر اعمـفٍ هذا

سمذًمؽ ذم آوطالع سمَصح هذا اًمعؿؾ اعمبورك، واعمشوريمي 

ذم دقمؿ مسػمة ظمدمي اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم هذه إمي. واهلل 

 اعمستعون ٓ إًمف همػمه وٓ رب ؾمقاه.
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رايمؿً إمي ضمفقدا يمبػمة ذم ظمدمي اًمؼرآن اًمؽريؿ 

مـذ أول مدرؾمي اومتتحفو اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمدار 

إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ... واكتنمت اعممؾمسوت اًمتل شمعـك 

ؾمالمقي... سمتحػقظ يمتوب اهلل شمعومم طمقثام سمؾغً اًمدقمقة اإل

ومتقز اعمغورسمي مـذ اًمػتح اإلؾمالمل سموًمعـويي اعمتؿقزة سمحػظ 

اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويمون طمرصفؿ يمبػما قمغم ومتح يمتوشمقى ىمرآكقي 

ذم احلقاَض واًمبقادي، وشمـوومس اًمؼقم ذم شمقضمقف اًمصغور إمم 

احلػظ واإلشمؼون، واًمتعوىمد مع اًمػؼفوء اعمتؼـلم، يمام ؾمـقا 

ػظي واعمتخرضملم. إووومي إمم اطمتػوٓت متـققمي مشقىمي ًمؾح

ذًمؽ، قُمرومً ضمفقد أظمرى ومرديي أو أهيي أصمؿرت طمػظ 

 أقمداد مـ اًمـسوء ًمؾؼرآن يمؾف أو سمعض أضمزائف..

ف أن يبدأ تْ صمَ وإن مـ أهؿ مو شمعورومً قمؾقف إمي وورِ 

ىمول قمبد أسمـوؤهو مسػمة اًمعؾؿ واعمعرومي سمحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ. 
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ؾؼرآن ؿمعوٌر مـ ؿمعوئر شمعؾقُؿ اًمقًمدان ًم"سمـ ظمؾدون: اًمرمحـ 

اًمديـ، أظمذ سمف أهوزم اعمؾي، ودرضمقا قمؾقف ذم  قع أمصورهؿ، 

عمَِو يسبؼ إمم اًمؼؾقب مـ رؾمقخ اإليامن وقمؼوئده، سمسبى 

آيوت اًمؼرآن، ومتقن إطموديٌ، وصور اًمؼرآن أصَؾ اًمتعؾقِؿ 

ُؾ سَمْعُد مـ اعمؾؽوت. ذًمؽ أن  وؾمبى اًمذي سُمـل قمؾقف مو حُيَص 

هق أصؾ عمو سمعده ٕن اًمسوسمؼ ؿمد رؾمقظمو وشمعؾقؿ اًمصغر أ

قمغم طمسى إؾموس و  . ول ًمؾؼؾقب يموٕؾموس ًمؾؿؾؽوتإ

 1" . وأؾموًمقبف يؽقن طمول مو يـبـل قمؾقف

يمام اؾمتؼرت قمـدهؿ اعمعومل اًمؽؼمى ًمؾؿـفجقي        

اعمعتؿدة رؾمؿقو ذم اًمتحػقظ سمخطقاهتو ومصطؾحوهتو، مع 

 . كذيمر مـفو:)اعمعؾؿ ًمؾؼرآن( اًمدور اعمريمزي ًمؾػؼقف

                                                             
أكظر اعمؼدمي اًمػصؾ اًمتوؾمع و اًمثالصمقن ذم شمعؾقؿ اًمقًمدان و اظمتال   - 1

 مقي ذم ـمرىمفمذاهى إمصور اإلؾمال
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 اًمتػرغ واعمقافمبي أوٓ:

 اًمتدرج مـ اًمؼؾقؾ ثوكقو:

 وشمصحقحف ...(-رسمع  –صمؿـ  –)ظمروسمي  يمتوسمي اعمؼطع ثوفثو:

 وإومراده سموحلػظ ىمبؾ َوّؿ اًمسوسمؼ إًمقفؼطع اعماًمـظر ذم  رابعو:

 اًمؽمداد اًمؽثػم خومسو:

 اًمػؼقف آؾمتظفور واًمعرض قمغم شودشو:

 اعمراضمعي اعمستؿرة شوبعو:

اقمتامد اًمؾقح اخلشبل اًمقؾمقؾي إؾموس ًمؾؽتوسمي ذم قمدد  مـو:ثو

 مـ اًمبؾدان.

متكم اًمـظر ويمبػمة وىمد قمر  زموكـو حتقٓت يمثػمة 

، ومتققز ومقام ؾمبؼ مـ اعمـوهٍ وآؾمتػودة ممو حتؿؾف مـ ظمػم

مع اًمعؿؾ قمغم  إؾمس اعمـفجقي قمـ اًمقؾموئؾ اعمعتؿدة،
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عؾؿ اًمقاىمعي ومو شمطقير اًمعؿؾقي يمؽؾ ذم وقء أطمقال ـمؾبي اًم

 شمتقحف احلضورة اعمعورصة مـ وؾموئؾ وآًمقوت.

حلػظ ومطؾبي اًمعؾؿ ذم زموكـو مل شمتح هلؿ اًمػرصي  قعو 

اًمصغر، يمام أن أهمؾبفؿ ٓ يتقن هلؿ أن  اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم

 يتػرهمقا سموًمؽؾقي ًمذًمؽ.

وؾموئؾ اًمؽتوسمي اًمققم قمرومً شمطقرا هوئال، ومو  يمام أن

وإمم ىمؾؿ   اًمتؼؾقدي )اًمسؿؼ(شمضطر إمم احلؼم قمودت مدرؾمي

اًمؼصى وٓ إمم ًمقح اخلشى... سمؾ ذم اؾمتعامل هذه اًمقؾموئؾ 

 واًمتؽؾػ مو ًمقس ذم همػمهو... اعمشؼياًمققم مـ 

وهذه يمؾامت مـ وطمل اعمدارؾمي واعمامرؾمي، كؼدم مـ 

ظمالهلو مـفجو يستػقد ممو ؾمبؼ وممو هق متوح ويتطؾع إمم 

قا  إمم طمػظ اًمؼرآن شمقسػم إمر قمغم اعمممـ اعمعورص اًمت

اًمؽريؿ. كؼدمف مـ ظمالل إسمراز ظمصوئصف صمؿ اًمقىمق  قمغم 
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معوعمف اهلوديي اعمؿثؾي خلطقاشمف اعمـفجقي اًمعؿؾقي... وؾمؿقـوه 

اعمـفٍ اًمسديد ذم طمػظ اًمؼرآن اعمجقد، مبتغلم سمذًمؽ وضمف اهلل 

ؾمبحوكف، متقضمفلم إًمقف أن يقومؼـو ًمـؽقن  قعو مـ أهؾ 

 اًمؼرآن.
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 ملبحح األّل:ا

 خصائص امليَج الصدٓد.

 

 أّال: األصال٘.
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 ثالجا: االشتٔعاب.

 رابعا: الْاقعٔ٘.

 خامصا: اجلنع بني احلفظ ّالفَه.
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 إصوفي. أوٓ:

أهمراوف اًمؽؼمى و ومفق مـفٍ مـ طمقٌ أؾمسف

شمورخيقو. ومفق أصقؾ مبدئقو ٕن مصودر اًمسومقي أصقؾ مبدئقو و

إمم طمػظ يمتوب اهلل شمعومم وسمقـً  قمً وشمدقمقاإلؾمالم د

و ٕن طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذ  ذًمؽ، وأصقؾ شمورخيق

واًمتػــ ذم حتؼقؼ ذًمؽ مـ ظمصوئص هذه إمي زادهو اهلل 

 ذومو.

ام ومبدايي اخلػم ذم إمي يموكً سموًمؼرآن طمػظو وشمعؾ  

 وشمعؾقام، وٓ سمدايي يؿؽـ أن شمؽقن راؿمدة إٓ سمذًمؽ.

 افوضوح. ثوكقو:

قن اعمـفٍ مـفجو ٓ سمد وأن يتؿقز سموًمقوقح ًمقؽ

اًمؽومؾ، ومؿدار اعمـفٍ ذم اًمؾغي قمغم اًمبقون واًمقوقح. 

ويتؿثؾ ووقح مـفجـو اعمـشقد ذم اإلطموـمي اجلقدة سمؽؾ 
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 يموًمشؿس ذم وحوهو وهق لم  ظمطقاشمف ومراطمؾف. وموهلد  سمَ 

طمػظ يمتوب اهلل شمعومم واًمعقش معف وًمف، وسمدايتف حمددة 

واؾمتعداداشمف، وؾموئر حمطوشمف مؽشػي سمحسى ىمدرة اًمطوًمى 

 يراهو اًمطوًمى رأي اًمعلم، يمام هق مػصؾ ذم اعمعومل.

 .: آشتقعوبثوفثو

 ومفق مـفٍ ٓ يؼتَص ؾمؾقيمف قمغم اًمطؾبي اعمتػرهملم

دوكام اكتؼوء وٓ  يسمؾ هق مـوؾمى ًمؽؾ مممـ ومممـ ومحسى،

إكف مـفٍ ًمطؾبي اًمتعؾقؿ اًمعتقؼ وإصقؾ يمام أكف مـفٍ  متققز.

ي اعممؾمسوت اًمتعؾقؿقي إظمرى قمغم اظمتال  ًمطؾب

ًمؾؿتعؾؿلم يمام أكف مـفٍ ًمؾؿقفمػلم... ختصصوهتو. إكف مـفٍ 

 اهمى ذم طمػظف.ٍ يستققمى يمؾ حمى ًمؽتوب اهلل رإكف مـف
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 رابعو: افواؿعقي.

ومفق مـفٍ يـزل إمم اإلكسون مـ طمقٌ هق، ويعتؼم واىمعف      

رشمؼوء إمم ووىمتف وأطمقاًمف، ويدًمف مـ هـوك قمغم مسوًمؽ آ

 مصو  أهؾ اًمؼرآن.

ومفق مـفٍ ٓ يطؾى مـؽ أن شمؽمك وفمقػتؽ، وٓ أن 

شمعرض قمـ ختصصؽ اًمعؾؿل، وٓ قمـ مشوهمؾؽ اًمدراؾمقي، 

يمام ٓ يريد مـ    وٓ يريد مـؽ أن هتجر متجرك ومـصبؽ، 

اعمرأة أن شمؽمك سمقتفو ومشوهمؾفو.... إكام مـ ظمالل ذًمؽ يمؾف 

 ؿ.يلظمذ سمقديؽ إمم طمػظ اًمؼرآن اًمؽري
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 خومسو: اجؿ  بغ احلػظ وافػفم.

ومفق مـفٍ جيعؾ مـ اًمػفؿ هدومو مسوقمدا قمغم احلػظ 

 خيدم أطمدمهو أظمر، ويعقد هلام إظمقة 

واحلؿقؿقي اًمتل يموكً هلام يقم يموكً ًمؾؼرآن يمؾؿتف 

 ذم طمقوة إمي.
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 رابعا: حتدٓد املقطع.

 خامصا: يف صحب٘ املقطع.
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 تاشعا: مْقع كتاب٘ املقطع مً امليَج الصدٓد.

 عاظرا: الدعــاء.
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ويستدل هبو  1اًمسديد آصموره اًمتل متقزهمعومل اعمـفٍ 

وظمػقً معومل اًمطريؼ أي آصمورهو "قمؾقف، ىمول اًمزخمنمي: 

. ومفل معومل هوديي وظمطقات متـوؾمؼي 2"اعمستدل هبو قمؾقفو.

شمقصؾ اًمسوًمؽ إمم هدومف اًمسومل وحتؼؼ سمغقتف اًمرسموكقي 

 اعمتؿثؾي ذم طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ و عف ذم اًمصدر.

رى معومل اعمـفٍ اًمسديد اًمذي ـمقى، ومام هل يو شم      

كؼؽمطمف اًمققم حلػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمظرو  اعمعورصة 

 رهمؿ شمؼؾبوهتو ومشوهمؾفو؟

 

 

 

                                                             
 أكظر مؼويقس اًمؾغي ٓسمـ ومورس مودة )قمؾؿ( - 1

 أؾموس اًمبالهمي مودة )قمؾؿ( - 2
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 أّال:

ُْشع.   حتدٓد ال

هذه سمدايي اًمطريؼ، وقمؾقفو يتلؾمس مو قمداهو. مـ ظمالل         

اكشغوٓشمف فمرو  اًمطوًمى ووىمتف اعمتوح وىمدراشمف اًمذهـقي و

وموًمقاضمى اعمـفجل إول قمغم  ُقؾمع.اعمفـقي يتؿ حتديد اًم

 هق متوح مـ اًمقىمً واجلفد، ؾموًمؽ هذه اًمسبقؾ أن يـظر ومقام

 وقمغم هذا ؾمقتلؾمس مو قمداه.

 افـوس من حقٌ افُوش : تــقف

ُوؾمعفؿ  مـ طمقٌيمؾ اًمـوس واًمغوًمى أن اًمـوس 

قي قمـ طمػظ اًمؼرآن ؾّ ًمؽُ صمالصمي أكقاع. وٓ أطمد مـفؿ قموضمز سمو

 اًمؽريؿ، إٓ مـ أسمك.
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مو قمـده مـ قمؿؾ وٓ ؿمغؾ إٓ  متػرغ. إول:وع افـ

اعمـؼطعلم واًمطوًمبوت احلػظ واًمتعؾؿ... وهذا طمول اًمطؾبي 

 (أ)ومؾـرمز ًمف سمحر : ًمؾعؾؿ. 

وهمٓء وإن يموكقا ذوي  كصػ متػرغ. افثوين:افـوع 

مسموًمقوت أهيي ومفـقي إٓ أن مشوهمؾفؿ ٓ شمستغر  أيمثر 

ؿ ختصقص كصػ يقم مـ ؾموقموت ذم اًمققم واًمؾقؾي. ومبنمؽو 

 (ب)ومؾـرمز ًمف سمحر :  .ًمؾحػظ واًمتعؾؿسموًمؽومؾ يقمقو 

ويؾحؼ هبمٓء مـ شمتقح هلؿ ومرص اؿمتغوهلؿ احلػظ 

واعمراضمعي واعمطوًمعي سموعمقازاة. وهذا طمول أقمداد يمبػمة مـ 

  اعمقفمػلم واًمتجور واًمعامل.

ممـ شمستغرىمفؿ مفومفؿ  همػممهو فثوفٌ:اافـوع 

ومؾـرمز ًمف  وهمٓء يمثػم. .تامقمقي...وآضم اًمقفمقػقي واعمفـقي

ومفام شمؽـ أطمقاهلؿ ومؾقسقا قموضمزيـ قمـ  .(ج)سمحر : 
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ز مـ اًمقىمً ٓ يؼؾ قمـ ؾموقمي ذم اًمققم واًمؾقؾي ختصقص طمقّ 

ؾ ظمػم ًمتحصقًمؾحػظ واعمراضمعي... وهق سمحقل اهلل يمو  

اعمقافمبي.  قؾ مو أظمرضمف  حتؼؼًيمثػم إذا صحً اًمعزيؿي و

ًمػوظ متـققمي قمـ قموئشي أم اًمبخوري ومسؾؿ وهمػممهو سمل

ل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اعمممـلم ريض اهلل قمـفو أن رؾمق

قؼون  ؾنن اّلل ٓ طِ ذوا من إظَمل مو تُ يو أهو افـوس  ُخ ىمول: )

َ  ّل ؿَ يَ   (.لْح وا  وإن أحى إظَمل إػ اّلل مو دام وإن ؿَ ؾّ حتى َت

 ز افزمـي ادخـص:قَ احلَ 

 احلقز اًمزمـل اًمذي هلذا اًمتؼسقؿ أصمر مبوذ قمغم

مؼؽمح مسوقمد وومؼ اًمتؼسقؿ  هذا. وؾمقخصص ًمؾحػظ

 اًمثالصمل ًمطؾبي اًمؼرآن اًمؽريؿ:
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 جدّل أىْاع الطلب٘
احلقز  افـوع

 افزمـي

 افوؿً ادخـص

 

 : أ

 ادتػرغ

 

صمامين 

 ؾموقموت

مراضمعي  اًمصبوح

 واؾمتظفور 

من افػجر إػ 

 افػطور

اًمؽتوسمي 

 واًمتصحقح 

 إػ افظفر

طمػظ اعمؼطع  ءاعمسو

 اجلديد 

 إػ ادغرب

طمػظ 

 واؾمتظفور 

بغ ادغرب 

 وافعشوم

 :ب

كـف 

 متػرغ

  

صمالث 

 ؾموقموت

ًمؾؽتوسمي  ؾموقمي

 واًمتصحقح

ُيتور افطوفى 

افوؿً 

ادـوشى 

حسى 

أحوافه 

 ومشوؽؾه

ًمؾحػظ  ؾموقمتون

 واعمراضمعي
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  ج

ؾموقمي قمغم 

 إىمؾ

شمصحقح  دىمقؼي 15

 اًمؼراءة

ُيتور افطوفى 

افوؿً 

وشى ادـ

حسى 

أحوافه 

 ومشوؽؾه

45 

 دىمقؼي

احلػظ 

 واعمراضمعي

 

 أؾضل إوؿوت:

عـك اًمـوس يمثػما سموحلديٌ قمـ أومضؾ أوىموت يُ 

ؾقا أوىموشمو مو ٓ شمتحؿؾ، ؿ  احلػظ، ورسمام سموًمغقا ذم ذًمؽ ومحَ 

 وضمعؾقا هلو مو ًمقس مـ ظمصوئصفو.

صبوطمفو ومسوءهو، ًمقؾفو  ،واًمقاىمع أن إوىموت يمؾفو

رطمى ًمؾحػظ وـمؾى اًمعؾؿ، ومام قمغم اًمطوًمى جمول و ورهو، 

 إٓ أن يـظر أُيو أكسى ًمف وأوومؼ ويتقيمؾ قمغم اهلل.
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وقمؾقف وملومضؾ إوىموت مو يمون ومقف اإلكسون مرشموح 

اًمـػس هودئ اًمبول مستعد اًمبدن همػم متعى... ٓ يغؾى 

 قمؾقف كقم وٓ إرهو ... 

ويمؾام اىمتطع اًمطوًمى وىمتو مـ ًمقؾف، ظمصقصو أوًمف أو 

 أَؿِمِ ) سمريمي... ًمؼقًمف شمعومم:ومضؾ و ون ًمذًمؽ مزيديم، آظمره

ْؿِس إَِػ َؽَسِق افؾْحقِْل َوُؿْرآَن افَْػْجرِ  الََة فُِدفُوِك افشْح ْـح إِنْح ُؿْرآَن  اف

وَن َمْشُفوًدا ـَ ْد بِهِ   افَْػْجِر  قِْل َؾتََفجْح َكوؾَِؾًي فْحَك َظَسى َأن  َوِمَن افؾْح

 ْ  1(.ُؿوًداَيبَْعثََك َربَُّك َمَؼوًمو ّمْح

وموومتتوح اًمققم سموًمؼرآن اًمؽريؿ وختصقص مو شمقن مـ 

ذًمؽ ذم احلػظ واًمتثبقً ًمف سمريموت ظموصي إذ يؽقن اًمذهـ 

صوومقو واًمذايمرة مستعدة ًمؾتؾؼل.. وىمد ظمرج اًمؽممذي ذم 

ـْ َصْخٍر اًْمَغوِمِدّي ىموَل: ىموَل رؾمقُل اهلل صغم  ضمومعف وطمسـف قم
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وافّؾُفّم َبوِرْك ٕمّ »اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  َُ يمام أن  .«تِي يف ُبُؽوِر

اعمراضمعي اخلػقػي ىمبقؾ اًمـقم شمػسح اعمجول ًمؾذايمرة ًمتـشغؾ 

 ؽ أصمـوء اًمـقم ممو يرؾمخف ويثبتف.سمذًم

ـػسف، اعمستققمى ٕطمقاهلو، اًمعومل سموموعمممـ هق ظمبػم 

ومؾذًمؽ دمده طمريصو قمغم اهمتـوم سمظرو  كشوـمفو وظمػتفو... 

توب اهلل شمعومم، أوىموت إىمبوهلو واكبسوـمفو ومقـؽى قمغم طمػظ يم

يمام دمده جموهدا هلو ذم حلظوت إدسمورهو وؿمغؾفو ًمئال شمعرض 

وشمبتعد قمام ومقف ؾمعودهتو وكجوهتو. مـ أ ؾ مو  تدي سمف ذم 

هذا إمر مو كبف قمؾقف اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ اًمؾطػ 

 أيب قمـواهمتـوم اًمػرص. ومػل صحقح اًمبخوري واعمقافمبي 

 إن): ىمول َوؾَمؾ ؿ قَمَؾقْفِ  اهلل ُ َصغم   اًمـبل قمـ قَمـْفُ  اهلل ُ  َريِضِ  هريرة

 وؿوربوا وادُ َد ؾَس  ه بَ ؾَ ؽَ  إٓ افدين شودْح يُ  وفن  ْْس يُ  ينافدّ 

. (يجْ افدُّ  من وَشم حيوْ وافرْح  وةْد بوفغَ  واشتعقـوا  وأبؼوا
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 ؾمػم: (اًمغدوة)و"ىمول اإلموم اًمـقوي ذم ريوض اًمصوحللم: 

. اًمؾقؾ آظمر (اًمدجلي)و .ًمـفورا آظمر (اًمروطمي)و .اًمـفور أول

قمز  اهلل  ـموقمي قمغم اؾمتعقـقا: ومعـوه. ومتثقؾ اؾمتعورة وهذا

 سمحقٌ ىمؾقسمؽؿ وومراغ كشوـمؽؿ وىمً ذم سموٕقمامل وضمؾ

 1".مؼصقديمؿ وشمبؾغقن شمسلمقن وٓ اًمعبودة شمستؾذون
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 ثاىٔا: 

 آداب ما أىفصَا ّأىفعَا.

ًمـوس، اًمؼرآن اًمؽريؿ رمحي مـ اًمرمحـ اًمرطمقؿ ًمؽؾ ا

اًمسبؾ  سمقونو ،قمغم رهبؿ ؾمبحوكف ومقف اخلػم هلؿ واًمدًٓمي

وقمبودشمف ذم اًمدكقو، وإمم روقاكف  رمحتفمعرومتف واعمػضقي إمم 

ًمي وضمـتف ذم أظمرة... ومفق اهلدى اًمعوم سمؿعـك اًمدٓ

َصْفُر َرَمَضوَن افْحِذَي ُأكِزَل ؾِقِه لم. )واإلرؿمود واًمبقون ًمؾعوعمَ 

ًدى فَؾـْحوِس وَ  ُُ َدى َوافُْػْرَؿونِ افُْؼْرآُن  . ىمول 1(َبقَـَوٍت َمَن اْْلُ

 (ُدى فؾـوس) وأمو ىمقًمف": ذم شمػسػمه ًمميي اًمطؼمي رمحف اهلل

 "ومنكف يعـل رؿمودا ًمؾـوس إمم ؾمبقؾ احلؼ وىمصد اعمـفٍ.

صقصلم، إكف اهلدى إٓ أكف هدى ظموص ًمؼقم خم

ئؽ اًمذي آمـقا سمف وٓكً ىمؾقهبؿ ٕوًم ظقؿاًمتقومقؼل اًمع
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ؿف ومقاقمظف، واكؼودت كقاصقفؿ ؽَ ً أومئدهتؿ حلِ ىم  ورَ  ذيمره،ًم

َل  َذفَِك أقضمقفوشمف... ًمؾؿتؼلم. ىمول شمعومم: )ٕوامره وشم

ًدى فَْؾُؿتْحِؼغَ  ُُ تَوُب َٓ َرْيَى ؾِقِه 
ىمول رؿمقد روو ذم . 1(افْؽِ

 ،ىك واًمن  ؼَ واهلدى مصدر ذم إصؾ يموًمت  "شمػسػم أيي: 

اًمَصاط اعمستؼقؿ مع اعمعقكي  واعمراد سموهلدايي هـو اًمدًٓمي قمغم

 "اخلوصي وإظمذ سموًمقد

ومؾذًمؽ يمون شمعظقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ أقمظؿ أداب 

اًمتل يتحغم هبو اعمؼبؾ قمؾقف شمالوة وطمػظو وشمعؾام وشمعؾقام. ومو 

و شمؾؼقه اكتػع إوائؾ سمؽتوب اهلل وُين  هلؿ واهتدوا سمف إٓ عمَ  

أؾمامقمفؿ. ىمول  ىمؾقهبؿ ىمبؾ قىمػم واًمتعظقؿ وومتحقا ًمفسموًمت
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ْم َوإَِذا شمعومم: ) ًْ ُؿُؾوُّبُ إِكْحََم ادُْْمِمـُوَن افْحِذيَن إَِذا ُذـَِر اّللُّ َوِجَؾ

ُؾونَ  ْـح ًْ َظَؾقِْفْم آَيوُتُه َزاَدْْتُْم إِيََمًكو َوَظَذ َرَّبِْم َيتََو  1(ُتؾِقَ

يعلم وقمؾقف يموكً آداب أهؾ اًمؼرآن مـ أهؿ مو 

يمتوب اهلل وآكتػوع سمف ذم اًمدكقو  قمغم طمػظواًمطوًمبي اًمطوًمى 

َواتْحُؼواْ اّللَّ َوُيَعَؾُؿُؽُم اّللُّ َواّللُّ بُِؽَل ىمول اهلل شمعومم: )وأظمرة. 

ٍم َظؾِقمٌ  رمحف اهلل ذم شمػسػم هذه أيي: ، ىمول اًمؼرـمبل 2(ََشْ

َوقْمد مـ اهلل شمعومم سملن مـ اشمؼوه قمؾؿف، أي جيعؾ ذم ىمؾبف كقرا "

إًمقف، وىمد جيعؾ اهلل ذم ىمؾبف اسمتداء ومرىموكو، أي يػفؿ سمف مو يؾؼك 

 3"ومقصال يػصؾ سمف سملم احلؼ واًمبوـمؾ
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إمم كققملم: آداب ىمؾبقي  وًمـو أن كؼسؿ هذه أداب

 .مبـوهو قمغم إومم وأظمرى فموهرة

 إوػ: آداب ؿؾبقي.

 :ؽويي اإلخالص ّلل

ؼبؾ . وموعمممـ يُ اإلظمالص ؾمقد أداب ومصدرهو

وضمف اهلل واًمدار أظمرة. ٓ ًمدكقو قمغم يمتوب رسمف اسمتغوء 

يمر مـ ذْ مرأة يـؽحفو... ًمقس همروف أن يُ ٓويصقبفو وٓ 

 ىمبؾ اخلؾؼ سمؾ مـ اخلوًمؼ، ًمقس هدومف ؿمفقة كػس مـ ريوء أو

 سمؾ همروف روقان اهلل وموؾمؿعي، وٓ ؿمفقة موديي زائؾي... 

ىمول شمعومم:  ب واعمؽرموت.رْ اًمؼرآن مـ اًمؼُ  أقمده اهلل ٕهؾ

ُؽْم إِفٌَه َواِحٌد َؾَؿن ُؿْل إِكْح ) ََم َأَكو َبَؼٌ َمثُْؾُؽْم ُيوَحى إََِلْح َأكْحََم إَِْلُ
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ْك بِِعبَوَدةِ  َٓ ُيْؼِ و َو وَن َيْرُجو فَِؼوم َرَبِه َؾْؾقَْعَؿْل َظَؿاًل َصوحِلً ـَ

 1(َرَبِه أََحًدا

إن اإلظمالص هلل شمعومم ذم اإلىمبول قمغم يمتوسمف واًمعزم 

أكعؿ اهلل قمؾقفؿ سملضمر أهؾ اًمؼرآن  قمغم طمػظف جيعؾؽ ممـ

. ومػل وأكً ذم سمدايي اًمطريؼ احلوومظلم ًمف اعمحبلم ٔيوشمف

ـْ َرؾُمقِل اهللِّ صغم اهلل  ـِ قَمبّوٍس قَم ـِ اسْم احلديٌ اعمتػؼ قمؾقف قَم

ـْ َرسّمِف شَمبَوَرَك َوشَمَعومَم، ىَموَل: ) قاَم َيْرِوي قَم
إِّن اّلل قمؾقف وؾمؾؿ ومِ

َسـَوِت َوافّس  تََى احْلَ ّم بَِحَسـٍَي َؾَؾْم ـَ َُ قّئَوِت ُثّم َبّغَ َذفَِك  َؾَؿْن 

وِمَؾًي... ـَ تَبََفو اّلل ِظـَْدُه َحَسـًَي  ـَ  (َيْعَؿْؾَفو 

يمام أن اإلظمالل سموإلظمالص واإلذاك ذم اًمؼصد 

ومؼد ورد ذم واإلرادة يػسد اًمعؿؾ يمؾف ذم اًمدكقو وأظمرة, 

ـْ أيَِب ُهَرْيَرَة  ًُ َرؾُمقَل  فريض اهلل قمـصحقح مسؾؿ قَم ؾَمِؿْع
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إّن َأّوَل افـّوِس ُيْؼَهَ َيْوَم » :اهللِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َيُؼقُل 

  افِْؼقَوَمِي َظَؾقِْه  َرُجٌل اْشتُْشِفَد. َؾلُِتَ بِِه َؾَعّرَؾُه كَِعَؿُه َؾَعَرَؾَفو

ًُ ؾِقَك َحتَّى اْشتُْشِفْدُت.  ًَ ؾِقَفو؟ َؿوَل: َؿوَتْؾ َؿوَل: َؾََم َظِؿْؾ

ًَ ؿَ  َذْب ـَ ًَ َْٕن ُيَؼوَل َجِريمٌ   وَل:  َؾَؼْد ؿِقَل. ُثّم   َوفَؽِـَّك َؿوَتْؾ

ُأِمَر بِِه َؾُسِحَى َظَذَ َوْجِفِه َحتَّى ُأفِْؼَي يِف افـّوِر. َوَرُجٌل َتَعّؾَم 

َل: َؾَعّرَؾُه كَِعَؿُه َؾَعَرَؾَفو. َؿو  افِْعْؾَم َوَظّؾَؿُه َوَؿَرأَ افُْؼْرآَن. َؾلُِتَ بِهِ 

ًُ افِْعْؾَم َوَظّؾْؿتُُه َوَؿَرأُْت ؾِقَك  ًَ ؾِقَفو؟ َؿوَل: َتَعّؾْؿ َؾََم َظِؿْؾ

 ٌ ًَ افِْعْؾَم فِقَُؼوَل َظوَِل ًَ َوفَؽِـَّك َتَعّؾْؿ َذْب ـَ   افُْؼْرآَن. َؿوَل: 

َو َؿوِرئٌ  ُُ َؾَؼْد ؿِقَل. ُثّم ُأِمَر بِِه َؾُسِحَى   َوَؿَرأَْت افُْؼْرآَن فِقَُؼوَل 

َوْجِفِه َحتَّى ُأفِْؼَي يِف افـّوِر. َوَرُجٌل َوّشَ  اّللُّ َظَؾقِْه َوَأْظطَوُه  َظَذَ 

ّؾِه. َؾلُِتَ بِِه َؾَعّرَؾُه كَِعَؿُه َؾَعَرَؾَفو. َؿوَل: َؾََم  ـُ ِمْن َأْصـَوِف ادَْوِل 

ًُ ِمْن َشبِقٍل ُُتِّى أَْن ُيـَْػَق ؾِقَفو إّٓ  ـْ ًَ ؾِقَفو؟ َؿوَل: َمو َتَر  َظِؿْؾ

 ًَ َذْب ـَ ًُ ؾِقَفو فََك. َؿوَل:  َو   َأْكَػْؼ ُُ ًَ فِقَُؼوَل  َوفَؽِـَّك َؾَعْؾ
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َؾَؼْد ؿِقَل. ُثّم ُأِمَر بِِه َؾُسِحَى َظَذَ َوْجِفِه. ُثّم ُأفِْؼَي يِف   َجَوادٌ 

 "افـّوِر.

اهلل شمعومم ضمؾ ضمالًمف موًمؽ زموم اًمتقومقؼ سمقده اخلػم 

اسمتغوء وضمف اهلل واًمدار يمؾف، ومؽؾام أىمبؾ اًمعبد قمغم يمتوب رسمف 

ؿ عْ أظمرة، ٓ ينمك سمف ذم هذا ؿمقئو وٓ أطمدا، يمون اهلل ًمف كِ 

ؿ اًمـصػم، وأيمرمف ؾمبحوكف سمام يؽرم سمف قمبوده عْ اعمقمم وكِ 

 وأوًمقوءه.

ومـ اإلظمالص اًمرهمبي ذم آرشمؼوء إمم مـزًمي 

اًمرسموكقي... مـزًمي آهتداء سمؽتوب اهلل وكنم أكقار اهلدايي ذم 

 . إ و اإلمومي اًمتل رومع اهللأمتـو واًمبنميي يموومي..جمتؿعـو و



 94 

ًي ) ؿمل و، وأصمـك قمغم أهؾفو ىموئال ؾمبحوكف: َوَجَعْؾـَو ِمـُْفْم َأئِؿْح

وُكوا بِآَيوتِـَو ُيوؿِـُونَ  ـَ وا َو  1(َهُْدوَن بِلَْمِرَكو دَْحو َصَزُ

 حسن افظن بوّلل تعوػ حوديو:

ي ظمرضمف احلديٌ اًمؼدد اًمذيتذيمر دومو  وموعمممـ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل  اًمبخوري ومسؾؿ وهمػممهو قَم

َيُؼوُل اّللُّ َظّز َوَجّل: َأَكو ِظـَْد َطّن اهللِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ: )

ْرُتُه يِف  ـَ َريِن يِف َكْػِسِه  َذ ـَ َظبِْدي ِِب  َوَأَكو َمَعُه إذا ذـرين. ؾنِْن َذ

َريِن  ـَ ْرُتُه يِف َمإٍل َخْر ِمـُْفْم. َوإِْن  َكْػِِس  َوإِْن َذ ـَ يِف َمإٍل  َذ

ًُ إِفَقِْه ذَِراظوً  َوإِْن َتَؼّرَب إََِلّ ذَِراظوً   َتَؼّرَب إَلْح ِصْزاً  َتَؼّرْب

ْرَوفَيً  َُ ًُ إفقه َبوظوً. َوإِْن َأَتويِن َيْؿِق  َأَتقْتُُه  وي اًمـق. ىمول (َتَؼّرْب

وأكو »"مـ صحقح مسؾؿ:  ذم ذطمف هلذا احلديٌاهلل رمحف 

                                                             
 74اًمسجدة  - 1
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أي معف سموًمرمحي واًمتقومقؼ واهلدايي « معه حغ يذـرين

  "واًمرقمويي.

ومطوًمى اًمؼرآن اًمؽريؿ اسمتغوء وضمف اهلل شمعومم واًمدار 

ا  إمم مو أقمده اهلل شمعومم ٕهؾ اًمؼرآن، قمغم يؼلم قَ أظمرة، اًمت  

ومفق  ويميده ويقن ًمف احلػظ واًمػفؿ.أن اهلل شمعومم ؾمققومؼف 

اؾمبحوكف: ) اًمؼوئؾ ا ُيْمتُِؽْم َخْرً  1(إِن َيْعَؾِم اّللُّ يِف ُؿُؾوبُِؽْم َخْرً

 افـز ظؿدة:

إِكْحََم ُيَوَّفْح )دب اًمؼؾبل اًمضومـ ًمالؾمتؿرار. وإ إكف

م بَِغْرِ ِحَسوٍب  ُُ وبُِروَن أَْجَر ْـح نذا قمؾؿـو أن أذ  وم. 2(اف

مـ  إقمامل اًمعؾؿ سمؽتوب اهلل شمعومم، قمؾؿـو مو يتطؾبف ذًمؽ

يعؽمض صوطمبف مـ اًمعؼبوت  فد واًمقىمً، ومواجلُ 

                                                             
 71إكػول  - 1

 11اًمزمر  - 2



 96 

ؾ ذًمؽ إٓ سموًمصؼم واعمشغالت... وٓ ؾمبقؾ ًمتجووز يم

واًمتحؿؾ ودمديد اًمعزم واحلزم... وىمديام ىمول اإلموم 

 اًمشوومعل رمحف اهلل خموـمبو إظمقاكف مـ ـمؾبي اًمعؾؿ:

 بقونِ سمقَؽ قمـ شمػصقؾِفو بِ ؾملكْ         أظمل ًمـ شمـوَل اًمعؾَؿ إِٓ سمستيٍ 

 وصحبُي أؾمتوٍذ وـمقُل زمونِ     ذيموٌء وطمرٌص واضمتفوٌد وسمؾغيٌ 

 افثوكقي: آداب طوُرة.

ر  ؾي مـ ضوحمـ شمعظقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ اؾمت

أداب اًمظوهرة اًمتل يستؿطر هبو اًمعبد روقان اهلل شمعومم 

واعمزيد مـ قمقكف ومدده ؾمبحوكف، قمالوة قمغم أ و مـ قمقامؾ 

. مـ اؾمتعداداطمققيي و شمـشقط اًمبدن واًمػؽر وضمعؾفام أيمثر

ذًمؽ: ـمفورة اًمبدن سموًمغسؾ واًمقوقء، واظمتقور اًمثقوب 

اًمـؼقي مـ إوؾموخ، اعمتسؿي سموحلشؿي  ،اًمطوهرة مـ إدكوس
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واًمقىمور. يمام يػضؾ اعمؽون اًمطوهر اعمشبع وقءا، اًمصوذم 

ؾ اهلقلة ػّض هقاء... اخلوزم مـ اعمشغالت واعمشقؿموت. يمام شمُ 

اعمسوقمدة قمغم اًمؽميمقز دون إَضار  اعمحؽممي اًمقىمقرة واجلؾسي

 سموًمبدن.
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 ثالجا: 

 مباذا ىبدأ؟

، وىمديام ىمقؾ أصمر يمبػم قمغم اًمسػم وآؾمتؿرار ًمؾبدايي

مـ طمسـً سمدايتف طمسـً  ويتف. واًمقاىمع أن اًمبدايي احلسـي 

ٓ شمعـل اخلومتي احلسـي سموًمرضورة ًمؽـفو قمـَص مفؿ ضمدا ذم 

 حتؼقؼ اهلد  وسمؾقغ اًمغويي.

 صػوت افبدايي افراصدة:موا .1

وٓ ؿمؽ أن ًمؾبدايي اًمـوضمحي مقاصػوت حمددة شمدل 

 قمؾقفو وشمقضمف إمم اظمتقورهو، كجؿؾفو ذم أ ي:

  أوٓ: افوضوح.    

واوحي ٓ يضطرب اإلكسون معؾقمي ومفل سمدايي 

ومعدد مـ اًمـوس متر قمؾقف أوىموت ومل  وٓ شمؾتبس قمؾقف.ومقفو 
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ًمغد يبدأ مـ هـوًمؽ، حيسؿ اعمـطؾؼ، ومتورة حيػظ هـو وذم ا

وهؽذا... ومنذا ؾملًمتف قمـ مسػمشمف اوطرب.. وىمول: طمػظً 

مـ اًمبؼرة رسمعو ومـ اًمؽفػ يمذا ومـ اجلزء إظمػم كصقبو 

 ون يمذا.... ومفذا مل يـطؾؼ سمعد وعمَّ مـ ؾمقرة اًمـبل... وأكو أ

 ....ينمع ذم اىمتحوم اًمعؼبي

  .افقُْسثوكقو: 

دور اإلكسون أن شمؽقن سمؿؼاعمقومؼي مـ ؿملن اًمبدايي 

مو  ف قمغم آؾمتؿرار. شمصقر إكسوكويشجعة قمؾقف ممو ن  قَ سمؾ مُ 

قمـده أدكك دمرسمي ذم احلػظ وىمرر اًمبدء سمسقرة اًمبؼرة. اًمـتقجي 

 .واًمغوًمى أ و إظمػمة ،ل حمووًميمعؾقمي ؾمؾػو، ومتؾؽ أو
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  ثوفثو: اخلػي ظذ افـػس.

ومفل ممو متقؾ إًمقف اًمـػس أيمثر، أو ممو خيػ طمػظف 

 سمي ؾموسمؼي أو يمثرة اؾمتامع...ًمتجر

 :أصؽول افبدايوت ادوؾؼي .8

متبويـلم ذم سمدايوهتؿ  ًمذًمؽ يمون أهؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ

حلػظ يمتوب اهلل شمعومم، وإن يمون اًمغوًمى قمغم آظمتقورات هق 

إٓ أن اًمؽثػميـ ىمد اًمـوس ومصوقمدا ؾمقرة آكطال  مـ 

 خيوًمػقن ذًمؽ.

مو يكم، كظري ٓ شمتجووز أرسمعي وومؼ آظمتقورات ذم و

 خيتور مـفو اًمطوًمى مو يـوؾمبف سمؿسوقمدة وشمقضمقف اًمػؼقف اخلبػم.
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 جدّل البدآات

كوع  بقوكه آختقور

افطوفى 

 )ة(

 ب –أ  اًمػوحتي وموًمـوس ومصوقمدا  افتـوظدي .1

 ب –أ  اًمػوحتي وموًمبؼرة ومام سمعدهو افتـوزَل .2

تـوظدي  .3

يف ادػـل 

ثم تـوزَل 

 يف افبوؿي

 اعمػصؾاًمػوحتي وموًمـوس إمم متوم 

 صمؿ اًمبؼرة ومام سمعدهو )احلجرات(

 ب –أ 

 ج

مـ ؾمقر ظموصي ذات ومضوئؾ معقـي أو  اكتؼوئي .4

ذات ـمبقعي مو سموًمـسبي ًمؾطوًمى، مثؾ: 

 -اإلظمالص -اعمعقذشمون –اًمػوحتي 

 اعمؾؽ.... –يس  –اًمؽفػ 

 ب

 ج
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 رابعا: 

 حتدٓد املقطع.

اًمطوًمى يقمقو ًمؾحػظ  خيتورهكعـل سموعمؼطع اجلزء اًمذي      

اًمضبط صمؿ يـتؼؾ إمم اًمذي يؾقف. وهذا ضمدول مبلم ًمؾؿؼوـمع و

 مع حمدداهتو:

 جدّل حتدٓد املقطع

 كوع افطوفى )ة( ّمدداته ادؼط 
ضمزء مـ 

 صمؿـ

طمزب
1
  

ؾمقر  -

 ىمصػمة

قمدد  -

معدود 

مـ 

اظمتقور يـوؾمى  -

اعمبتدئ ذم 

 احلػظ 

وعقػ اًمؼدرة  -

 قمغم احلػظ

 –أ 

 -ب 

 ج

                                                             
 يصطؾح قمؾقف ذم اًمؽتوشمقى اًمؼرآكقي اًمعتقؼي )ظَمّروسمي( - 11
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 أيوت

آيوت  -

شمعوًمٍ 

 ىمضقي مو

يـوؾمى اًمصـػ  -

 شوهمؾفاًمثوًمٌ عم

  طمزب صمؿـ
واوح ذم 

 اعمصوطمػ

اظمتقور يـوؾمى  -

اًمذي يعقد 

 اخلتؿي 

اعمتقؾمط ذم  -

ىمدرشمف قمغم 

 احلػظ

 –أ 

 -ب 

 ج

اظمتقور يـوؾمى  - رسمع طمزب

 اجلقد ذم احلػظ

 اًمذي يعقد اخلتؿي -

 –أ 

 -ب 

 ج 
كصػ 

 طمزب
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 خامصا: 

 يف صحب٘ املقطع.

وب، إكف يسعد اًمطوًمى هـو ذم قمؿؼ قمؿؾقي احلػظ وآؾمتقع     

سموًمتعومؾ اعمبوذ مع يمالم اهلل يمام سمؾغف أملم اًمسامء ٕملم 

إرض حمؿد قمؾقف أومضؾ اًمصالة واًمسالم. إ و قمؿؾقي 

اًمتؾؼل اعمبوذ قمـ اهلل ؾمبحوكف. إ و حلظوت ومتح أسمقاب 

ب يمالم اًمرب، إ و سمحؼ أطمقال اًمسؿق إمم مـزًمي نَم  اًمؼؾى ًمتَ 

 اًمرسموكقي.

ي هذه اعمحطي، وأمهقي هذه اعمعؾؿي ذم حتؼقؼ اؾمتشعورا هلقب     

اعمطؾقب، كسطر  ؾي مـ اًمتقضمقفوت ذم طمسـ اًمتعومؾ مع 

 اعمؼطع مبقـي ذم اجلدول أ ي:

 
 
 



 115 

 بْ٘حجدّل الصُّ

توجقفوت يف حسن 

 افتعومل م  ادؼط 
يف حول  ظؿل افػؼقه )ة( دُوررررررؾوائ

ظدم 

وجود 

 افػؼقه
يمتوسمتف يمتوسمي  3

ؾمؾقؿي يراقمك 

فو اًمرؾمؿ ومق

اًمؼرآين
1 

اًمـجوة مـ اًمؾحـ  -

 اجلكم

وبط اًمرؾمؿ  -

 اًمؼرآين

 ؾمالمي احلػظ -

اعمراىمبي واإلمالء 

واًمتصحقح ىمبؾ 

اًمنموع ذم 

 احلػظ

آؾمتػودة 

مـ 

اعمصوطمػ 

 اعمضبقـمي

شمصحقح  8

 اًمتالوة 

طمتك ٓ حيػظ  -

 اخلطل

طمسـ  اًمؼراءة قمغم ومؼقف

آؾمتامع 

ًمؾؼراء 

 اعمتؼـلم 

                                                             
 أكظر احلديٌ قمـ اًمؽتوسمي ذم اعمعؾؿي اًمتوؾمعي.   - 1
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اًمؽميمقز قمؾقف  1

ـ دون ؾمقاه م

 اعمؼوـمع

ذم ذًمؽ شمقضمقف  -

 اًمطوىمي ودمؿقعفو

رؾمؿ صقرشمف  -

 سموًمذايمرة سمؾ كؼشفو

  

شمؽرار اًمتالوة  4

متفقدا وشمقسػما 

 ًمؾحػظ

آؾمتئـوس  -

 سموعمؼطع

إطمداث آكسجوم  -

 سمقـف وسملم اًمذايمرة

آكسجوم مع  -

أؾمؾقب اًمؼرآن 

اًمؽريؿ 

 واًمتجووب معف.

  

ومفؿ همريبف  5

واًمرسمط سملم 

 آيوشمف ومعوكقف

 احلػظ اًمػفؿ يػقد ذم

 ويقنه

آؾمتػودة  اًمتقضمقف واًمبقون

مـ 

اًمتػوؾمػم 

 ادختكة

  اًمتدرج ذم احلػظ  -طمػظف آيي آيي  6
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صمؿ اًمرسمط سملم 

آيتلم ومثالث 

 وملرسمع وهؽذا

 يقنه

هذا اًمرسمط يتقح  -

اعمزيد مـ اًمتؽرار 

 وموٓؾمتؼرار
رسمط اعمؼطع سمام  7

 ؾمبؼ

   ًمضبطف ذم إـمور ؾمقوىمف

واًمعرآؾمتظفو 9

 رض قمغم اًمػؼقف

ىمرار اًمػؼقف حمدد  ًمؾتليمد واإلمضوء

ًمالكتؼول أو 

ًمؾؿزيد مـ 

 احلػظ

عرض اًم

قمغم متؼـ 

 أؾمود

30 
ىمراءشمف ذم 

اًمصؾقات وذم 

خمتؾػ 

 إطمقال

   اعمزيد مـ اًمتثبقً
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 شادشا: 

 .التعَد الراتب

 ؾقم أن مراطمؾ احلػظ اجلقد صمالصمي:مع     

 طمسـ اًمتؾؼل وآؾمتؼبول. أوْلو:

 واًمضبططمسـ احلػظ  و:ثوكقف

وهق مو كؼصده  طمسـ اًمتذيمر وآؾمؽمضموع ثوفثفو:

 سموًمتعفد.

ؿراضمعي اعمحػقظ مـ يمتوب اهلل  ؾي سملم اًمػقـي وم

سمشؽؾ مـتظؿ أؾمود ذم  عف وطمػظف، وإٓ شمعفده واًمػقـي و

أؿمد  ظمصقصو وأن اًمؼرآن اًمؽريؿطعو مؼطعو... ؼْ ً مَ ؾ  ػَ شمَ 

ـْ قَمبِْد اهللِّ سمْ ومتو. ؾ  ػَ شمَ  ـِ قُمَؿَر، َأّن َرؾُمقَل ػل صحقح مسؾؿ قَم

َؿثَِل )اهللِّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىَموَل:  ـَ إِّكََم َمثَُل َصوِحِى افُْؼْرآِن 

 ًْ بَ َُ َد َظَؾقَْفو َأْمَسَؽَفو  َوإِْن أَْضَؾَؼَفو َذ َُ  (.اإِلبِِل ادَُْعّؼَؾِي  إِْن َظو
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وموًمتعفد يـؼؾ احلػظ مـ مستقى اًمتذيمر اعممىمً إمم 

وومؼ مستقيوت اعمستؼر. وذًمؽ  مستقى اًمتذيمر اًمثوسمً

 متـققمي ومتؽومؾي:

 جدّل التعَد

 مالحظوت صؽؾه افتعفد

اؾمتظفور اعمؼطع اجلديد  اًمققمل

 مع ؾموسمؼقف
ًمرسمط اًمسوسمؼ 

 سموًمذي يؾقف

طمصقؾي اؾمتظفور  إؾمبققمل

 إؾمبقع

اؾمتظفور طمصقؾي اًمشفر  اًمشفري

 سمؽومؾف
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ىمد يستغر  ذًمؽ  اؾمتظفور طمصقؾي اًمدورة اًمدوري

اًمسـقي  مـ طمصي أيمثر

 اًمرمضوين
 اؾمتظفور اعمحػقظ يمؾف

مـ أهؿ أؾموًمقى  أكظر اًمػؼرة اعمقاًمقي اًمقرد اعمستؿر

 اًمتعفد

 

 افورد ادستؿر:

تدى سمف ذم ذًمؽ أصحوب رؾمقل اهلل صغم ظمػم مو ُُيْ 

ؽول متـققمي اهلل قمؾقف وؾمؾؿ. ومؼد يمون وردهؿ قمغم أؿم

شملمؾ معل هذه اًمـصقص  .سمحسى أطمقاهلؿ وفمروومفؿ

 صحقحي:اًم

اًمبخوري قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ريض صحقح ػل وم

اؿرأ افؼرآن اهلل قمـفام، قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول: )
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يف (. ىمول: إين أـمقؼ أيمثر، ومام زال طمتك ىمول: )يف ـل صفر

 (ثالث

صحقح مسؾؿ قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو ريض اهلل ذم و

افؼرآن يف واؿرأ "قمـفام، قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمول:  

ىمول ىمؾً: يو كبل اهلل ! إين أـمقؼ أومضؾ مـ ذًمؽ.  "ـل صفر

ىمول ىمؾً: يو كبل اهلل ! إين  "ؾوؿرأه يف ـل ظؼين"ىمول: 

ىمول ىمؾً:  "ؾوؿرأه يف ـل ظؼ"أـمقؼ أومضؾ مـ ذًمؽ. ىمول: 

ّل  يِف  َؾوْؿَرأْهُ ) يو كبل اهلل ! إين أـمقؼ أيمثر مـ ذًمؽ. ىمول:  ـُ

 َوفَِزْوِركَ . َحّؼوً  َظَؾقَْك  فَِزْوِجَك  َؾنِنّ . َذفَِك  َظَذَ  َتِزدْ  َوَٓ  َشبٍْ  

َسِدكَ . َحّؼوً  َظَؾقَْك   (وَحؼّ  َظَؾقَْك  َوِجَ

ـِ قَمْؿٍرو ىَموَل: و ـْ قَمبِْد اهللِّ سْم َؿوَل )ذم ؾمــ اًمـسوئل قَم

 : ًُ َِل َرُشوُل اّللِّ صذ اّلل ظؾقه وشؾم: اْؿَرأْ افُْؼْرآَن يِف َصْفٍر ُؿْؾ
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ثََر ِمْن َذفَِك َؾَؾْم َأَزْل َأْضُؾُى إيّن ُأضِقُق  ـْ فَقِْه َحتّى َؿوَل: يِف إأَ

 (.ََخَْسِي َأّيومٍ 

 مـ ظمالل هذه إطموديٌ كستخؾص  ؾي أمقر:

مدى طمرص اًمصحوسمي ريض اهلل قمغم يتضح  أوٓ:

قمغم ظمال  اًمـوس  ،ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ وشمعفده وإكس سمف

ومؼد يعقش  ،قمراضاخلؿقل واإل ؿهمؾى قمؾقف ـذم زموكـو اًمذي

اًمقاطمد مـفؿ قمؿرا مديدا ومل يؼرأ ضمزءا ومضال قمـ اًمؼرآن 

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل. .يمؾف

عي بَ ت  ي مُ ـ  ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ مرة ذم اًمشفر ؾُم  ثوكقو:

ومـفٍ كبقي رومقع ًمتعفد اًمؼرآن اًمؽريؿ واحلقؾقًمي دون 

ؼرأ سمؿعدل ومق ،أ إمم صمالصملم ضمزءاز  شمػؾتف. ومؼته ذًمؽ أن جُيَ 

 ضمزء يمؾ يقم وًمقؾي.
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ىمد يلكس اًمطوًمى مـ كػسف اًمؼدرة واًمؼقة قمغم  و:ثوفث

ىمراءة أيمثر مـ ذًمؽ، ومقؼرأه ذم قمنميـ يقمو أو ذم قمنم أو ذم 

 ؾمبع أو مخس أو ذم صمالث.

ظمرج أسمق داود ذم ؾمــف واسمـ موضمف ذم ؾمــف واًمطؼماين ذم ىمد و

قمـ محؾ ذم اعمغـل اعمعجؿ اًمؽبػم وطمسـف احلوومظ اًمعراىمل 

ًُ سمـ طمذيػي ىمول : )قمـ أوس  ،إؾمػور ذم إؾمػور َشلَفْ

ـَقَْف ُيَ  َم  َزُبوَن َأْصَحوَب َرُشوِل اّللْحِ َصذْح اّللْحُ َظَؾقِْه َوَشؾْح

افُْؼْرآَن ؟ َؿوفُوا: َثاَلٌث  َوََخٌْس  َوَشبٌْ   َوتِْسٌ   َوإِْحَدى 

ةَ  َة  َوَثاَلَث َظْؼَ ِل َوْحَدهُ   َوِحْزُب ادُْػَ َظْؼَ  (ْـح

بوقمل ًمؾؼرآن ذم طمديٌ أوس سمـ طمذيػي سمقون اًمتجزيء اًمّس 

ف سمعض ؿَ ظَ اًمؽريؿ سمحسى قمدد أيوم إؾمبقع وذًمؽ مو كَ 

سمحسى سمدايوت ( ؾؿي بشوق)أهؾ اًمعؾؿ ذم قمبورة 

 .سمقو و ذم اجلدول أ ي اًمتحزيى.
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 جدّل التحسٓب الصباعٕ

 (فنٕ بعْق) 

 اًمػوحتي إمم اًمـسوء ف
 ة إمم اًمتقسمياعموئد م
 يقكس إمم اًمـحؾ ي
 اًمػرىمونسمـل إهائؾ )اإلهاء( إمم  ب
 اًمشعراء إمم يس ش
 واًمصووموت إمم احلجرات و
   إمم اًمـوس ق
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 شابعا: 

 البٔئ٘ املصاعدٗ.

 

اًمبقئي اعمـوؾمبي جمول رطمى ًمؾتشجقع واًمتـوومس 

وذًمؽ ٕن اإلكسون سمطبعف يلكس و. ػً  ويمقْ واًمرىمل سموحلػظ يماًم 

ه ويتؼقى سملظمقف، يمام يتلصمر إجيوسمو أو ؾمؾبو سموعمؽون اًمذي سمغػم

يعؿؾ ومقف. وموحلػظ ذم اًمبقً همػم احلػظ ذم اعمدرؾمي اًمؼرآكقي، 

 واحلػظ سمنذا  ومؼقف همػم احلػظ دون رىمقى وٓ طمسقى...

واكتؼوء اًمرومؼي ذم  ،ومؾذًمؽ يمون اظمتقور مؽون احلػظ

ار مـ أهؿ اًمعقامؾ اعمسوقمدة قمغم آؾمتؿر ،هذه اًمسبقؾ

 واإلشمؼون.
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 ثاميا:

 الفقُٔ مْقع

 يف امليَج الصدٓد. 

 

ممو ٓ ؿمؽ ومقف أن اًمؼرآن اًمؽريؿ وصؾ إًمقـو قمؼم 

اًمتؾؼل اعمبوذ مـ طموومظ إمم همػمه... وموًمـبل قمؾقف اًمصالة 

ٕصحوسمف مبوذة  ظف مـ ضمؼميؾ مبوذة، وًمؼـفواًمسالم طمػ

قمؾقف كطؼً سمف ؿمػتوه مـف يمام  همـ ومؿف اًمنميػ، ومحػظق

وسمقوكف  ،الة واًمسالم... إووومي إمم شمقضمقففؿ ًمؽتوسمتفاًمص

 اعمستؿر ًمرؾمؿف ومو شمػرد سمف.

وموًمتؾؼل قمـ احلوومظ اًمضوسمط مبوذة حيؼؼ أمريـ مـ          

 اًمصعى حتؼؼفام دون ذًمؽ:
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... ومعدد مـ إول: شالمي افتالوة وحسـفو     

مـ اًمصعى اًمتؾػظ هبو سموًمشؽؾ اًمصحقح إًمػوظ اًمؼرآكقي 

 مـ مثؾ: صحػ وطمده.مـ اعم

  :ومفل شمؼرأ  (أمل)احلرو  اعمتؼطعي ذم سمدايوت اًمسقر

 سمشؽؾ مـػصؾ وًمقس )َأمَلْ( 

 ( :مـ وؿول ادؾك اتوين بهأكظر مثال ىمقًمف شمعومم )

( يـؼؾى افقك افبكوىمقًمف شمعومم: )ؾمقرة يقؾمػ 

ٓ مـ اًمـوس مـ ؾمقرة اعمؾؽ... ومفذه وهمػمهو يمثػم 

 مـ متؼـ. يـطؼفو سمشؽؾ ؾمؾقؿ إٓ مـ أظمذهو

ومرؾمؿ اًمؼرآن  افثوين: شالمي افرشم وافؽتوبي    

اًمـوس قمودة إٓ مـ اًمػؼقف  فواًمؽريؿ ذو ظمصقصقوت ٓ يعروم

وشمورة  رسمقـميوموًمرمحي شمورة شمل ي سموًمتوء م احلوومظ اًمضوسمط...
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مبسقـمي، واعمرأة يمذًمؽ واجلـي . واًمؽتوب شمورة سموًٕمػ 

 اعمثبقشمي وشمورة سموعمحذوومي...

احلوومظ أؾمود ذم اعمـفٍ ؼقف اًمػوقمؾقف ومقضمقد 

 اًمسديد مـ أضمؾ طمػظ ؾمؾقؿ ومتؼـ.

ذم هذه احلوًمي  ًمؽـ مو احلقؾي إذا مل يتقن ذًمؽ؟

حيوول اًمطوًمى آؾمتعوكي سموعمصوطمػ اعمسجؾي ًمؽبور اًمؼراء 

اعمشفقد هلؿ سموإلشمؼون واًمضبط، صمؿ حيرص قمغم ًمؼوءات راشمبي 

ح ػظ مـ أضمؾ اًمتصحقحيمع أطمد احلػوظ ًمقعرض قمؾقف مو 

 واًمضبط.
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 تاشعا:

 مْقع كتاب٘ املقطع  

 مً امليَج الصدٓد.

 افؽتوبي واحلػظ:

اًمؽتوسمي مـ اعمعومل اًمثوسمتي ذم مـوهٍ احلػظ اًمتل 

و هلو مـ إصمر اًمبؾقغ ذم قمرومتفو إمي مـذ اًمؼديؿ. وذًمؽ عمِ 

شمسفؿ سمشؽؾ يمبػم ذم  ومفل حتؼقؼ اعمؼصقد سمدرضمي رومقعي.

وؾمقؾي أؾموس ًمضبط اًمرؾمؿ يمام أ و شمرؾمقخ احلػظ وشمثبقتف. 

اًمؼرآين وطمسـ شمذيمره. ومقجتؿع ًمؾطوًمى سموًمؽتوسمي اؾمتعامل 

وؾموئؾ احلػظ واًمضبط اعمختؾػي ممو يعكم مـ درضمي 

آؾمتقعوب واًمتثبقً. ومفق يؽتى ويـظر ذم اعمؽتقب ويردد 

ٕسمحوث ىمد أصمبتً امو يؽتى ويؽثر مـ آؾمتامع... و

 ظ واًمضبط.اًمعؾؿقي أن ذًمؽ إذا اضمتؿع ومؼد اضمتؿع احلػ
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 شملمؾ اجلممممممممدول أشمممممممممممممل:

 

جدّل الضبط حبصب احلْاط املصتعنل٘
1 

واسرررررررررررراحل يررررررررررررررررافـسب     

  30% يتذيمره سمـسبي   مو يؼرؤه اإلكسون

  80% يتذيمره سمـسبي   مو يسؿعف

  10% يتذيمره سمـسبي   مو يراه

  50% يتذيمره سمـسبي   مو يراه ويسؿعف

  80% يتذيمره سمـسبي  ويػعؾف مو يؼقًمف

 

                                                             
 110أهار اًمتػق  اًمدراد عمحؿد دمقوس ص  - 1
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سمـوء قمغم ذًمؽ ضمعؾً اًمؽتوسمي ذم اعمـفٍ اًمسديد 

اخلطقة إومم ًمؾطؾبي مـ اًمـقع )أ( و)ب( وشمؿ اؾمتثـوء اًمـقع 

)ج( ًمضقؼ اًمقىمً اعمتوح ًمف. ومـ أضمؾ شمعقيض مو حيصؾ 

كسخي واطمدة مـ اعمصحػ مـ اًمـؼص يستحسـ اقمتامد 

أصمر ـمقى ذم شمثبقً احلػظ. وأكً  عمو ًمؾصقرة مـ اًمنميػ

        شمعؾؿ أكـو ذم احلقوة كتذيمر اًمصقر أيمثر ممو كتذيمر إؾمامء.  

 :إمس وافقومافؽتوبي بغ وشوئل 

اقمتؿد اعمغورسمي ذم يمتوسمي اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ أضمؾ 

طمػظف وؾموئؾ معؾقمي ايمتسً مع اعمدة ـموسمع اًمتقىمػم 

 ارشمبوـمو. وهل:واإلضمالل ورسمام اًمتؼديس وارشمبطً سموحلػظ 

  اًمؾقح اخلشبل 

  اًمؼؾؿ اًمؼصبل 

  ؼ )مداد معد مـ صق  اًمغـؿ(ؿْ اًمّس 
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ويمؿ كوىمشً إظمقاكـو اًمػؼفوء اًمذيـ يعتؿدو و 

 ويعتؼمو و أؾموس احلػظ اجلقد. 

هؾ ذًمؽ احلػظ اجلقد راضمع إمم يمقن  وملؾملهلؿ:

واعمداد مـ ؾمؿؼ؟ أم  ،ـ ىمصىاًمؾقح مـ ظمشى، واًمؼؾؿ م
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ضمع ًمؾؽتوسمي ذم طمد ذاهتو؟ سمتعبػم آظمر: هؾ اًمـجوح ير اًمن

 يرضمع ًمؾقؾمقؾي أم ًمقفمقػتفو؟ وسموًمطبع اجلقاب واوح.

صمؿ دقمقكو كسلل: عموذا اقمتؿد إوائؾ هذه إدوات؟ 

 و اًمقؾموئؾ اعمتوطمي ذم اجلقاب ذم همويي اًمقوقح وهق أ

زمو ؿ. أمو كحـ ومؼد أكعؿ اهلل قمؾقـو سمقؾموئؾ ضمديدة راىمقي 

 مقنة ومتوطمي.و

ـمقى، هؾ كحـ مؾزمقن هبذه إدوات أم إضمدى 

 وإرؿمد أن كـتبف إمم وفمقػتفو؟

وىمبؾ أن كؼؽمح ـمرىمو أظمرى دقمقكو كؼػ قمغم  ؾي 

 مـ إجيوسمقوت هذه اًمقؾموئؾ اًمعتقؼي وؾمؾبقوهتو.
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 ب٘ التقلٔدٓ٘تاشائل اللّ

 افسؾبقوت اإلَيوبقوت
يمؾ مو ذيمركوه قمـ  -

أمهقي اًمؽتوسمي ذم 

 احلػظ واًمتثبقً
ارشمبوط قموـمػل  -

 يمبػم هبو 
ًمؾطوًمى دور  -

أؾموس ذم صـوقمتفو 

 وإقمدادهو

شمستغر  وىمتو معتؼما ذم إقمداد  -

اًمؾقح واًمؼؾؿ وذم اًمتعومؾ مع 

 اعمحؼمة
صعقسموت يمبػمة ًمؾؿحوومظي قمغم  -

 قطمف و وًمقتفكصوقمي اخلط ووو
شمقؾمقخ اعمؽون واًمثقوب سموًمسؿؼ  -

 وكجورة اًمؼؾؿ وهمبور اًمؾقح
حمق اًمؾقح حيرم اًمطوًمى مـ ؾمـد  -

ومقضطر إمم اًمـظر  ،مؽتقب ًمؾؿراضمعي

ذم اعمصحػ سمعد ذًمؽ ممو يشتً 

 اكتبوهف وشمريمقزه
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، أكـو إذا اقمتؿدكو وؾموئؾ معورصة  ومقاوح مـ صَمؿ 

ومظي اًمؽومؾي قمغم ًمؾؽتوسمي ومسـتجووز هذه اًمسؾبقوت مع اعمحو

 اًمػقائد اعمتحصؾي مـ اًمؽتوسمي.

إضوؾي إػ افوشوئل  وظؾقه ؾؿن مؼسحوت ادـفٍ افسديد

 :افعتقؼي

 وتوهل أظمً اًمؾقطم .وضقسقيغـاد وتؾوحافأوٓ: 

ن اًمؽتوسمي اًمـظوومي ويُ اًمتؼؾقديي وٓ ختتؾػ قمـفو إٓ ذم 

ىمدرة اًمطوًمى شمـوؾمى سمؿؼويقس خمتؾػي وهل متقومرة  .واعمحق

 ؼطع اًمذي يؽتبف...واعم
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 صورْتو ادؼط  شعتفو 

ضمزء  إؾمطر اًمعرض اًمطقل اًمصغرى

مـ 

 اًمثؿـ

 

41 

 ؾمؿ

 75 ؾمؿ 77

 صمؿـ إؾمطر اًمعرض اًمطقل اعمتقؾمطي

51 

 ؾمؿ

 75 ؾمؿ 00

 رسمع إؾمطر اًمعرض اًمطقل اًمؽؼمى

56 

 ؾمؿ

41 70 
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أو ورق مؼوى بحجم   ثوكقو: دؾس من احلجم افؽبر

دمـى اًمسؾبقوت اعمذيمقرة قمـ اًمؾقطمي  امومقف ـوشى.م

ذم همويي إمهقي.  ىأظمر قائداًمتؼؾقديي مع إشموطمي اًمػرصي ًمػ

تصحقحوت اًمػؼقف سمورزة سمؾقن آظمر ممو يرؾمخفو ويثبتفو، وم

سمنمؽون اًمطوًمى شمدويـ أمقر أظمرى قمغم هقامش اعمؼطع و

يمؾ  يذيؾيمام ـ مـظقموت وهمػمهو مـ اًمػقائد. اًمؼرآين م

ف. مع سمؼوء اعمؼطع مدوكو وشموشمقضمقف وت اًمػؼقفالطمظؿسممؼطع 

 ممو يتقح اًمعقدة إًمقف قمـد احلوضمي.
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 املْازى٘ بني ّشائل اللتاب٘ بني األمض ّالْٔو

 
 ـتقجياف

افؾوح  افؾوح اخلشبي افوشقؾي

 ادغـوضقِس
دؾس من احلجم 

أو ورق  افؽبر

 مؼوى

 

 

مـ ظمالل 

اعمقازكي يل ي 

شمرشمقى 

اًمقؾموئؾ وومؼ 

 أ ي:

 

 

 افدؾس-3

افؾوح -2

 ادغـوضقِس

افؾوح -3

 اخلشبي

 شمؽؾػي أىمؾ شمؽؾػي أيمثر شمؽؾػي متقؾمطي افتؽؾػي

وؿً 

 افؽتوبي
 وىمً ضمقد وىمً ضمقد وىمً أـمقل

كؼص ذم  افـظوؾي

كظوومي اعمؽون 

واًمبدن 

 واًمؾقح

اعمحوومظي قمغم 

كظوومي اعمؽون 

 واًمبدن واًمؾقح

اعمحوومظي قمغم 

كظوومي اعمؽون 

 واًمبدن واًمؾقح

 سمشؽؾ أضمقد

كؼص ذم  وًمقي  اجَمفقي

 اخلط واًمؾقح

 وًمقي اخلط 

واًمؾقح سمشؽؾ 

 مؼبقل

 وًمقي اخلط 

واًمصػحي 

 سمشؽؾ ضمقد
 

إشموطمي اًمػرصي إشموطمي اًمػرصي  إشموطمي اًمػرصيؾوائد 
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ًمؽتوسمي اًمػقائد  إضوؾقي

 واعمـظقموت 

ًمؽتوسمي اًمػقائد 

واعمـظقموت 

 سمشؽؾ أومضؾ

ًمؽتوسمي اًمػقائد 

واعمـظقموت 

 سمشؽؾ أضمقد

اشتؿرار 

 آشتػودة
حمق اعمؼطع 

 سمتصحقحوشمف

حمق اعمؼطع 

 سمتصحقحوشمف

سمؼوء اعمؼطع مع 

اًمتصحقحوت 

 وشمعؾقؼوت اًمػؼقف
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 :عاظرا

 ـاء.ـــــــــــــــالدعـ 
اًمدقموء ؾمالح اعمممـ وزاده ذم ؾمػمه إمم اهلل، وقمدشمف 

ىمؿي اخلضقع واخلـقع ذم كقؾ مو يرضمقه مـ اخلػم. اًمدقموء 

ًمرب اًمعوعملم ؾمبحوكف ًمذًمؽ اقمتؼمه اًمـبل قمؾقف اًمصالة 

واًمسالم ضمومعو ًمؾعبودة. ومػل اًمســ وصححف اًمؽممذي قمـ 

ّل صغم اهللّ قمؾقف اًمـعامن سمـ سمشػم ريض اهللّ قمـفام، قمـ اًمـب

َو افعبوَدة"وؾمؾؿ ىمول:  ُُ ظوُم   "افدُّ

ف قًمإاًمدقموء اومتؼور إمم اًمغـل ؾمبحوكف وشمػقيض إمر 

ديـ مُؿج  ًمؽ وقمد ؾمبحوكف قمبوده اعمخبتلم اًمضمؾ ضمالًمف... ًمذ

َوَؿوَل َربُُّؽُم اْدُظويِن ؼول اهلل شمعومم: )سموٓؾمتجوسمي واًمتقومقؼ وم

 .1(َأْشتَِجْى فَُؽمْ 

                                                             
 61هموومر  - 1
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وئر قمغم درب أهؾ اًمؼرآن اًمؽريؿ، مع وموعمممـ اًمس

اضمتفوده وطمرصف وأظمذه سمـقايص إؾمبوب، ومفق دائؿ 

، مؾح ذم دقموئف، ظموؿمع ذم مسلًمتف، قمغم يؼلم اًمتقضمف إمم اهلل

 أن اخلػم يمؾ اخلػم مـ اهلل ؾمبحوكف.
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 املبحح الجالح: تطبٔقات.

 التطبٔق األّل: حفظ شْرٗ اليبأ.

حفظ الربع األّل مً شْرٗ طُ )احلسب التطبٔق الجاىٕ: 

32.) 

التطبٔق الجالح: حفظ الجنً األّل مً شْرٗ البقرٗ 

 (1)احلسب 
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 التطبٔق األّل:

 .(95)مً احلسب   حفظ شْرٗ اليبأ

 

 حتدٓد املقطع: .1

. 59ؾمقرة اًمـبل مؽقي آيوهتو أرسمعقن، وهل صمؿـ احلزب       

 قمغمرسمتف دُ و ختور خيتؾػ طمسى ىمدرات اًمطوًمىواعمؼطع اعم

احلػظ واًمتحصقؾ. ومؼد يؽقن اعمؼطع صمؾٌ اًمسقرة وىمد 

يؽقن كصػفو وىمد يؽقن اًمسقرة سمؽومؾفو وىمد يؽقن اًمسقرة 

 مع ؾمقرة اًمـوزقموت وىمد يؽقن أيمثر إمم كصػ احلزب.

 وهذا ضمدول مبلم هلذا اًمتؼطقع مع اعمحددات اعمـفجقي.      

 تقطٔع شْرٗ اليبأ
 افطوفى )ة( كوع ّمدداته بقوكه تؼطق اف

 

 

افتؼطق  

 افثالثي

أيوت مـ 

 36إمم  3
  وحدة ادوضوع:

سمقون ىمدرة اهلل شمعومم 

وقمظؿتف مـ ظمالل 

 قمجقى ظمؾؼف

 اعمبتدئ -
صغور  -

 اًمسـ
صوطمى  -
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أيوت مـ 

 10إمم  37
 وحدة ادوضوع:

احلديٌ قمـ اًمبعٌ 

ومقؼوشمف وقمـ ضمفـؿ 

 وقمذاهبو وأهقاهلو.

اًمؼدرة 

اًمضعقػي 

 قمغم احلػظ

مـ أيوت 

 40إمم  13
 وحدة ادوضوع:

احلديٌ قمـ اعمتؼلم 

ومو أقمده اهلل هلؿ مـ 

اًمـعقؿ اعمؼقؿ مع 

اخلتؿ سملمـقي اًمؽوومر 

 يقم اًمؼقومي.
 

 

افتؼطق  

 افثـوئي

أيوت مـ 

 80إمم  3
سمقون  وحدة ادوضوع:

ىمدرة اهلل شمعومم قمغم 

 اخلؾؼ واًمبعٌ

 اعمبتدئ -
صغور  -

 اًمسـ
صوطمى  -

اًمؼدرة 

اعمتقؾمطي 

 قمغم احلػظ

أيوت مـ 

 40إمم  83
 وحدة ادوضوع:

احلديٌ قمـ ضمفـؿ 

وأهقاهلو وقمـ اجلـي 

 وكعقؿفو
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مؼط  

واحد 

 )ثؿن(

اًمسقرة 

 يمومؾي
صوطمى  - اعمحدد هق اًمثؿـ

اًمؼدرة 

احلسـي قمغم 

احلػظ 

 واًمضبط
ؾمقرة اًمـبل  رب 

 واًمـوزقموت 
صوطمى اًمؼدرة  اعمحدد هق اًمرسمع

احلسـي قمغم 

احلػظ واًمذي 

 يعقد اخلتؿي
ف كـ

 حزب
اًمـبل 

واًمـوزقموت 

وقمبس 

 واًمتؽقير 

صوطمى اًمؼدرة  اعمحدد هق اًمـصػ

اجلقدة قمغم 

احلػظ واًمذي 

 يعقد اخلتؿي
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 تْجَٔات مً أجل حفظ جٔد: .2

 مؼسحوت ظؿؾقي بقون مسوظد ادؼط  افتؼطق 

 

 

 

 

اًمتؼطقع 

 اًمثالصمل

 

 

أيوت مـ 

 36إمم  3

 

 

شمعر  قمغم 

وممممممممماًمؽؾؿ

اًمـبل  -ت: 

مفودا -اًمعظقؿ 

–ؾمبوشمو -

-اعمعَصات 

 أًمػوومو...

 

شمتؿ ىمراءة اعمؼطع  .3

قمغم اًمػؼقف مع 

آكتبوه إمم 

 اًمتصحقحوت
شمف مرات ءىمرا .8

 سمعـويي 
شمؽرر أيوت  .1

اًمثالث إومم 

مخسو أو ؾمبعو أو 

 ... طمتك حتػظ
شمؽرر إرسمع  .4

اعمقاًمقي سمـػس 

 اًمشؽؾ
شمؽرر أيوت  .5

اًمسبع مخسو أو 

 أيمثر طمتك حتػظ
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شمؽرر إرسمع  .6

ي سمـػس اعمقاًمق

 اًمطريؼي
شمؽرر أيوت مـ  .7

طمتك  33إمم  3

 حتػظ
شمؽرر إرسمع  .8

 اعمقاًمقي 
يؽرر اعمؼطع  .9

سموًمؽومؾ مخسو أو 

ؾمبعو أو... طمتك 

 يستؼر.
أيوت مـ 

 10إمم  37
شمعر  قمغم 

 اًمؽؾامت:

 يقم اًمػصؾ- 

 اًمصقر -

 أومقاضمو -

 مرصودا –

 اًمطوهملم–

كػس مو ذيمر ذم 

ؼؽمطموت اًمسوسمؼي مع اعم

اظمتقور أيوت اعمتـوؾمبي 

ذم اعمقوقع مو يمون 

  ذًمؽ ممؽـو.

مع إووومي اًمتقضمقف 

اًمعوذ: رسمطف سموعمؼطع 
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 مآسمو  – 

 أطمؼوسمو –

 محقام وهمسوىمو–

 اًمسوسمؼ شمؽرارا وطمػظو

 

 
أيوت مـ 

 40إمم  13
شمعر  قمغم 

 اًمؽؾامت: 

 اعمتؼلم -

يمقاقمى –

 أشمراسمو 

 دهوىمو –

 ًمغقا –

 اًمروح–

كػس مو ذيمر ذم 

اعمؼؽمطموت اًمسوسمؼي مع 

ظمتقور أيوت اعمتـوؾمبي ا

ذم اعمقوقع مو يمون 

  ذًمؽ ممؽـو.

مع إووومي اًمتقضمقف 

اًمعوذ: رسمطف سموعمؼطعلم 

اًمسوسمؼلم شمؽرارا 

 وطمػظو
ممو يعلم قمغم طمسـ احلػظ اؾمتحضور  مؾحقفمي

اًمرواسمط سملم اعمقاوقع داظمؾ يمؾ مؼطع قمغم 

 طمدة، وسملم اعمؼوـمع:

ومؿضوملم ؾمقرة اًمـبل متسؾسؾي وومؼ أ ي: 

ىمدرة اهلل صمؿ احلديٌ قمـ يقم مظوهر 

اًمػصؾ صمؿ ضمفـؿ صمؿ اجلـي وختتؿ سموًمدقمقة 

 إمم شمؼديؿ اًمعؿؾ اًمصوًمح.
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اًمتؼطقع 

 اًمثـوئل
أيوت مـ 

 80إمم  3
اًمتعر  قمغم 

اًمؽؾامت اًمصعبي ذم 

 يمؾ مؼطع

شمتبع اًمتقضمقفوت 

اًمقاردة ذم اًمتؼطقع 

أيوت مـ  اًمسوسمؼ

 40إمم  83
مؼطع 

واطمد 

 )صمؿـ(

اًمسقرة 

 يمومؾي
اًمتعر  قمغم 

اًمؽؾامت اًمصعبي ذم 

وقمغم  اًمسقرة

اعمضوملم ومدى 

 شمراسمطفو وشمسؾسؾفو

شمتبع اًمتقضمقفوت 

اًمقاردة ذم اًمتؼطقع 

 اًمسوسمؼ

ؾمقرة اًمـبل  رسمع

 واًمـوزقموت
اًمتعر  قمغم 

اًمؽؾامت اًمصعبي ذم 

 اًمسقرشملم 

شمتبع اًمتقضمقفوت 

 اًمسوسمؼي

كصػ 

 طمزب
اًمـبل 

واًمـوزقموت 

وقمبس 

 واًمتؽقير

اًمتعر  قمغم 

ت اًمصعبي ذم اًمؽؾام

 اًمسقر

شمتبع اًمتقضمقفوت 

 اًمسوسمؼي

دان قمودة مـ ىمبؾ عتؿَ اًمتؼطقعون اًمسوسمؼون يُ  مؾحقفمي:

مـ يعقد اخلتؿي طمػظو، ومؼد ؾمبؼ ًمف 

 طمػظفام وآطمتؽوك هبام
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 التطبٔق الجاىٕ: 

 .(23الربع األّل مً شْرٗ طُ )احلسب حفظ 

 

 حتدٓد املقطع: .1

ضور معويػم اًمتؼطقع يتلؾمس قمغم اًمؼراءة إوًمقي مع اؾمتح     

 اًمتل ؾمطركوهو ذم اعمعومل.

 طُ.شْرٗ الربع األّل مً تقطٔع 

كوع  ّمدداته هررررروكرربق افتؼطق 

افطوفى 

 )ة(
 

 

 

 

افتؼطق  

إػ 

أجزام 

 :افثؿن

 

 

اًمثؿـ 

إول: 

مـ أيي 

)ـمف(  3

إمم أيي 

15 

 

 

 

 :أيوت

إمم  3مـ 

8 

 :وضوعادوحدة -

)سمقون اًمغويي مـ 

كزول اًمؼرآن 

وشمعظقؿ ؿملن مـزًمف 

 ؾمبحوكف(
شمؼورب قمدد -

أيوت ذم يمؾ 

 مؼطع

 
 

 اعمبتدئ -
اًمـقع -

 )ج(
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)شبعي 

 مؼوض (
ــً )...

 (بـو بـرا
أيوت 

إمم  9مـ 

36 

 :ادوضوعوحدة -

ىمصي كزول اًمقطمل )

قمغم مقؾمك قمؾقف 

 (اًمسالم
 قمدد أيوت -

أيوت 

 37مـ 
 81إمم 

 :وحدة ادوضوع-

)سمعض اعمعجزات 

يمرم اهلل هبو اًمتل أ

مقؾمك قمؾقف 

 اًمسالم(
 قمدد أيوت -

أيوت 

 84مـ 
 15إمم 

 :ادوضوعوحدة -

أمر اهلل مقؾمك )

وًمي، سمتبؾقغ اًمرؾم

 (وآؾمتجوسمي ًمدقموئف
 قمدد أيوت -

 

اًمثؿـ 

اًمثوين: 

ـ أيي م

 

 

أيوت 

 16مـ 

 :وعادوضوحدة -

امتـون اهلل قمغم 

مقؾمك سمحػظف 

واًمعـويي سمف صغػما 
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)ىمول  16

ىمد 

اوشمقً 

ؾممًمؽ..

إمم ( 

 54أيي 
ٕوزم )..

 اًمـفك(

 ويمبػما 43إمم 
 قمدد أيوت -

أيوت 

 48مـ 
 48إمم 

 :وحدة ادوضوع-

شمؽؾقػ اهلل مقؾمك  

سمدقمقة ومرقمقن سموًمتل 

 هل أطمسـ.
 قمدد أيوت -

أيوت 

 49مـ 
 54إمم 

حموورة مقؾمك  -

ًمػرقمقن 

سموحلجي 

 واًمؼمهون
 قمدد أيوت -

 

 

افتؼطق  

افثـوئي 

يف )ثؿن 

ـل 

 مؼط (

)ـمف( إمم  3مـ أيي 

)...يمـً  15أيي 

 سمـو سمصػما(

 

 اًمثؿـ
       )أ(  -

 و )ب(
ضمقد -

 احلػظ
أو اًمذي -

يعقد 

 اخلتؿي

 

)ىمول ىمد  16مـ أيي 

اوشمقً ؾممًمؽ...( 

 54إمم أيي 
 )...ٕوزم اًمـفك(

 

 اًمثؿـ
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مؼط  

 واحد

 )افرب (

 

)ـمف( إمم  3مـ أيي 

)...ٕوزم  54أيي 

 ـفك(اًم

 

 اًمرسمع
ضمقد 

احلػظ 

اًمذي 

يعقد 

 اخلتؿي
 

 تْجَٔات مً أجل حفظ جٔد: .2

شمراضمع اًمتقضمقفوت اعمذيمقرة ذم اًمتطبقؼ إول. ومؾخصفو 

 يرضمع إمم اؾمتحضور مو يكم:

 اًمبدء سمتصحقح اًمتالوة واًمؽتوسمي -

 طمػظ اعمؼطع آيي آيي صمؿ آيتلم آيتلم وهؽذا -

اعمؼوـمع  اًمرسمط سموؾمتؿرار سملم آيوت يمؾ مؼطع، صمؿ سملم -

 ؾموسمؼفو وٓطمؼفو صمؿ اًمرسمط سملم اًمثؿـ وٓطمؼف وؾموسمؼف

آؾمتعوكي سموًمػفؿ قمغم احلػظ سمدءا سمػفؿ اعمػردات  -

 مرورا سموؾمتقعوب شمسؾسؾ اعمضوملم.
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 التطبٔق الجالح:

 (.11)احلسب  حفظ الربع األّل مً شْرٗ البقرٗ

 
 بني ٓدٖ الصْرٗ:

وهل أـمقل  886ؾمقرة اًمبؼرة مدكقي قمدد آيوهتو 

رة ذم اًمؼرآن ومـ أقمظؿفو ؿملكو عمو شمضؿـتف مـ احِلؽؿ ؾمق

اعمقاقمظ  ، واًمؼضويو واعمبودئ، وعمو  عتف مـوإطمؽوم

مـ اًمؼصص واًمعؼم، وعمو  واًمتقضمقفوت، وعمو اطمتقت قمؾقف

   ضموء ومقفو مـ إطمداث واحلقارات... 

ويؽػقفو سمريمي أن ومقفو آيي اًمؽرد أقمظؿ آيي ذم 

  سمدقمقات مستجوسموت ضمومعوت. اًمؼرآن اًمؽريؿ، يمام اظمتتؿً

ومحػظفو وشمعؾؿفو يمؾف ومقائد وسمريموت، يمام أن اًمبعد 

ظمرج اإلموم مسؾؿ ذم صحقحف قمـ قمـفو يمؾف كدم وطمنات. 

ًُ َرؾُمقَل اهللِّ صغم اهلل قمؾقف  َأيب ُأَموَمَي اًْمبَوِهكِمّ ىَموَل: ؾَمِؿْع
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فِْؼقَوَمِي َصِػقعوً َؾنِّكُه َيلِْت َيْوَم ا  اْؿَرأُوا افُْؼْرآنَ وؾمؾؿ َيُؼقُل: )

َراَوْيِن: افْبََؼَرَة َوُشوَرَة آِل ِظْؿَرانَ  ُْ َؾنَِّّنََُم   َْٕصَحوبِِه. اْؿَرُأوا افّز

لََّّنََُم َؽََمَمتَونِ  ـَ لََّّنََُم َؽقَوَيتَونِ   َتلْتِقَوِن َيْوَم افِْؼقَوَمِي  ـَ لََّّنََُم   َأْو  ـَ َأْو 

وّجو  ؾِْرَؿوِن ِمْن َضْرٍ َصَواّف   ُشوَرةَ  اْؿَرأُوا .أَْصَحوِّبََِم  َظنْ ِن ُُتَ

و َؾنِنّ   افْبََؼَرةِ  َُ يٌ  أَْخَذ ـَ ـََفو  َبَر ةٌ  َوَتْر  َيْستَطِقُعَفو َوَٓ   َحْْسَ

(افْبَطََؾيُ 
1
 

 حتدٓد املقطع: .1

مـ ظمالل ىمراءة أوًمقي ًمؾثؿـ إول مـ ؾمقرة 

اًمبؼرة، يتضح أن سموإلمؽون دمزيئف إمم مؼطع واطمد أو إمم 

إمم صمالصمي طمسى ىمدرة اًمطوًمى واًمقىمً اًمذي مؼطعلم أو 

شمراقمك ذم ذًمؽ قمدد أيوت وـمبقعي  خيصصف ًمؾحػظ.

 اعمقوقع.

                                                             
 اًمبطؾي: اًمسحرة - 1
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 .البقرٗشْرٗ الربع األّل مً تقطٔع 

 

كوع  ّمدداته هررررروكرربق افتؼطق 

 )ة(افطوفى
 

 

مؼط  

 واحد

 مـ 

 )أمل(  3أيي 

 إمم 

)...ومو  36أيي 

 يموكقا مفتديـ(

 اًمثؿـ -
اعمقوقع:  -

ـقػ اًمؼرآن شمص

اًمؽريؿ ًمؾـوس 

إمم مممـلم 

ويموومريـ 

 ومـوومؼلم

ضمقد 

 احلػظ

أو يعقد 

 اخلتؿي

 

 

 

افتؼطق  

 افثـوئي

  3مـ أيي 
 7إمم أيي 

وهلؿ قمذاب )...

 قمظقؿ(

 قمدد أيوت -

 )ؾمبع(
اعمقوقع:  -

صػوت اعمممـلم 

 وطمول اًمؽوومريـ

 

 

 

متقؾمط 

 احلػظ
 قمدد أيوت -)ومـ  8مـ أيي 
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اًمـوس مـ 

يؼقل..( إمم أيي 

)...ومو يموكقا  36

 مفتديـ(

 )شمسع(
اعمقوقع:  -

 صػوت اعمـوومؼلم

 

افتؼطق  

 افثالثي

)أمل(  3مـ أيي 

 5إمم أيي 
)...هؿ 

 اعمػؾحقن(

قمدد أيوت  -

 )مخس(
اعمقوقع:  -

 صػوت اعمممـلم

 

 

وعقػ 

أو  احلػظ

إن ) 6مـ أيي  اعمبتدئ

( اًمذيـ يمػروا...

 30 إمم أيي
)...سمام يموكقا 

 (ذسمقنيؽ

قمدد أيوت  -

 )مخس(
اعمقوقع:  -

صػوت اًمؽوومريـ 

وسمعض صػوت 

 اعمـوومؼلم
 33مـ أيي 

)وإذا ىمقؾ هلؿ ٓ 

( إمم شمػسدوا...

)...ومو  36 أيي

 يموكقا مفتديـ(

قمدد أيوت  -

 )مخس(
اعمقوقع: شمتؿي  -

 صػوت اعمـوومؼلم
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 تْجَٔات مً أجل حفظ جٔد: .2

 

 سمؼأكظر اًمتقضمقفوت اعمذيمقرة ذم اعمؼطع اًمسو
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 ٘:ــــنـــخات

هذه يمؾامت كسفؿ هبو ذم شمعزيز مسػمة اًمعـويي 

سموًمؼرآن اًمؽريؿ ىمراءة وطمػظو وشمعؾام وشمعؾقام، يمؾامت حتصؾً 

اًمصبو، وكؿً ذم  توب اهلل شمعومم وحمبي ًمف مـذمـ صحبي ًمؽ

رطموب اًمعقش مع قمؾقمف وشمػوؾمػمه، وهل اًمققم شمزداد كضجو 

 وإًمقف.... ذم ريوض شمعؾقؿف واًمدقمقة سمف 

يمؾامت كؼدمفو ظموًمصي عمحبل اًمؼرآن اًمؽريؿ، 

 احلريصلم قمغم طمػظف وشمعؾؿف، وقمغم اًمعقش سمف وًمف... 

يمؾامت، ٓ أزقمؿ أ و وموصؾي طمويمؿي ىموـمعي ذم هذا 

إمر اًمؽبػم اجلؾؾ، ًمؽـفو، سموًمتليمقد، مػقدة ًمؾسوئر، معقـي 

 ًمؾؼوصد، حمػزة ًمؾػوشمر....

اًمؼرآن اًمؽريؿ ظ وىمد شمبلم مـ ضمقًمتـو هذه أن طمػ

وشمقيمؾ قمغم رسمف صمؿ ؾمؾؽ اعمـفٍ  حتصقؾفقمغم مقن عمـ قمزم 
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اًمسديد سمغػم شمردد وٓ ارشمبوك، وصؼم قمغم متوقمى اًمطريؼ 

وأقمرض قمـ وؾمووس اًمشقوـملم، صمؿ محؾ اًمـػس قمغم ؿمدة 

آرشمبوط سموحلػظ واعمراضمعي ومداومي اًمتعفد واعمدارؾمي. 

 ،روو اًمرمحونويـعؿ سم ،مئذ يسعد اًمسوئر سمؼميموت اًمؼرآنويق

قو اعمبنميـ سموًمرومعي ذم اًمدك ،ويرىمك إمم مصو  أهؾ اًمؼرآن

 واًمدرضموت اًمعوًمقوت ذم اجلـون.

ومـ أ ؾ مو أؾمتحرضه ذم هذه اخلومتي مو ذيمره 

 اإلموم اًمشوـمبل رمحف اهلل ذم طمرزه:

َو اعمُْْجتَوُز َكْظِؿل سمِبَوسمِفِ   َأظمل َأُي 

ْقِ  َأْ اِلَ ُيـَوَدى قَمَؾقِْف يمَ                      وؾِمَد اًمس 

ـ  سمِِف ظَمػْمًا َوؾَموِمْح َكِسقَجفُ   َوفُم

 َواحْلُْسـَك َوإِْن يموَن َهْؾَفالَ  سموإلهْمضوء            
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 َوؾَمؾ ْؿ إِلطْمَدى احْلُْسـَقلَْمِ إَِصوسَميٌ 

 و وَمَلحْماَلَ َوإظُْمَرى اضْمتِفوٌد َراَم َصْقسمً              

 يْمُف سمَِػْضَؾيٍ رِ   دوومَ  َوإِْن يموَن ظَمْرٌ  

ـْ ضَموَد ِمْؼَقَٓ                 ْؾِؿ وًْمقُْصِؾْحُف َم
ـَ احْلِ  ِم

ومعفؿ يو مـزل  مـ أهؾ اًمؼرآنوموًمؾفؿ اضمعؾـو 

وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم  ، سمرمحتؽ يو رطمقؿ يو رمحون.اًمػرىمون

كبقـو ورؾمقًمـو حمؿد اعمبعقث سموًمؼرآن إمم اإلكس واجلون، 

وقمغم صحوسمتف اعمجوهديـ وقمغم آًمف اًمطقبلم إـمفور، 

مو سمؼل اًمؾقؾ واًمـفور. إظمقور، وقمغم مـ ؾمور قمغم درهبؿ 

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 

 

َ
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 فَرط املْضْعات

 
  ....................  إُدام

  ....................  افطبعي افثوكقي مؼدمي

  ....................  إوػمؼدمي افطبعي 

 الفصل األّل: مع القرآٌ اللرٓه: تالّٗ ّحفظا.

  ............... ادبحٌ إول: صحبي افؼرآن تالوة وترتقال.

  .......................................... ومضوئؾ اًمتالوة.

أوٓ: شمالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾَمػْم قمغم  ٍ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

  ............................................. قمؾقف وؾمؾؿ.

  ................... صموكقو: ىمراءة اًمؼرآن ومضوقمػي احلسـوت.

  ................ صموًمثو: ىمورئ اًمؼرآن اًمؽريؿ ضمؾقس اعمالئؽي.

  ............................ صموًمثو: اًمؼرآن وأهؾف ذم أظمرة.

  ...................................... ومضؾ شمرشمقؾ اًمؼرآن.

  ....................... اًمؽمشمقؾ وأصمره ذم اًمعقش مع اًمؼرآن.
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  ...... دبحٌ افثوين: صحبي افؼرآن افؽريم حػظو وُتـقال.ا

  ................................ ومضؾ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ

  .......................... أوٓ: طمػظ اًمؼرآن واشمبوع اًمـبقة.

  ................... صموكقو: سملم اًمرسموكقي وطمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ.

  ..................... صموًمثو: احلػظ كجوة مـ ظمراب اجلق .

  ............................. ر اسمعو: احلػظ رومعي ذم اًمدكقو.

  .......................... ظمومسو: احلػظ رومعي ذم أظمرة:

  ............ يؾخص سمعض هذه اًمػضوئؾ:اسمـ اجلزري رمحف 

  ............................... قمؼبوت مـ وطمل اًمشقطون:

  .................................... أوٓ: ذكقب مؽمايمؿي.

  ......................................... صموكقو: دكقو ُمْمصَمَرة.

  ........................................ صموًمثو: أوهوم ىموشمؾي.

  .............................................. وْهُؿ اًمؽؼَِم.

  ....................................... َوْهُؿ وقؼ اًمقىمً.
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  ......................................... وْهُؿ اًمتخصص.

  .................................وْهؿ اخلق  مـ اًمـسقون.

  ..................................... راسمعو: رومؼي اًمغوومؾلم.

  ...................................... ظمومسو: قمؼبي اعمـفٍ

  ....... : خصائص ّمعامل.الفصل الجاىٕ: امليَج الصدٓد

  .................. ادبحٌ إول: خـوئص ادـفٍ افسديد.

  ...........................................أوٓ: إصوًمي.

  .......................................... صموكقو: اًمقوقح.

  ........................................ صموًمثو: آؾمتقعوب.

  .......................................... راسمعو: اًمقاىمعقي.

  ........................ ظمومسو: اجلؿع سملم احلػظ واًمػفؿ.

  ....................... ادبحٌ افثوين: معوَل ادـفٍ افسديد.

  ...................................... أوٓ: ُتديد افُوش .

  ......................... شمصـقػ اًمـوس مـ طمقٌ اًمُقؾمع:

  .................................. اعمخصص:احلَق ز اًمزمـل 
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  ......................................... أومضؾ إوىموت:

  ............................ ثوكقو: آداب مو أكػسفو وأكػعفو.

  ...................................... إومم: آداب ىمؾبقي.

  ...................................... اإلظمالص هلل همويي:

  ............................. طمسـ اًمظـ سموهلل شمعومم طموديو:

  ............................................ اًمصؼم قمؿدة:

  ..................................... اًمثوكقي: آداب فموهرة.

  .......................................... ثوفثو: بَمذا كبدأ؟

  ...............................مقاصػوت اًمبدايي اًمراؿمدة:

  ........................................... أوٓ: اًمقوقح

  .............................................. صموكقو: اًمقن

  ................................... صموًمثو: اخلػي قمغم اًمـػس

  ................................. أؿمؽول اًمبدايوت اعمقومؼي:

  ..................................... رابعو: ُتديد ادؼط .
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  ................................ خومسو: يف صحبي ادؼط .

  .................................. شودشو: افتعفد افراتى.

  ................................... شوبعو: افبقئي ادسوظدة.

  ...................... ثومـو: موؿ  افػؼقه يف ادـفٍ افسديد.

  .............. توشعو: موؿ  ـتوبي ادؼط  من ادـفٍ افسديد.

  ....................................... اًمؽتوسمي واحلػظ:    

  ........................ وؾموئؾ اًمؽتوسمي سملم إمس واًمققم:

  .........................................توشعو: افدظرروم.

  ................................ ادبحٌ افثوفٌ: تطبقؼوت.

  ......................... اًمتطبقؼ إول: طمػظ ؾمقرة اًمـبل.

ول مـ ؾمقرة ـمف )احلزب    . (.07اًمتطبقؼ اًمثوين: طمػظ اًمرسمع ٕا

اًمتطبقؼ اًمثوًمٌ: طمػظ اًمثؿـ إول مـ ؾمقرة اًمبؼرة 

  .............................................. (1)احلزب 

  .................................................. اخلوتي.



 

 


