
 

 سريعة للقرآن الكريم بين األحكام الشرعية والبرامج التقنية المعاصرةالقراءة ال
 أ.م.د.إبراهيم محمود إبراهيم النجار

 45 

 

 انتقٍُخ ٔانربايج انشزعٍخ األحكبو ثني انكزٌى نهقزآٌ انسزٌعخ انقزاءح
 ادلعبصزح

 )*(النجار إبراهيممحمود  إبراهيمد.
 

 يهخص انجحج
 أصػػم ) القػػرا ة اليػػر( ب ن مر ػػلي  لقمػػة لمقػػرا ة ظنػػر شػػة القػػرف ال  ػػر(ف   ك طػػكر   ػػ   

ة لػػػف خطػػػكات لقم(ػػػب   كينػػػػلرات ي لهد الي خصصػػػب   كهػػػك لمػػػلر ػػػػػػػ(ػػػدرس ك قػػػلـ لػػػ  الػػػدكرات كال
يضػللةب اليػرلب شػة القػرا ة   يػ   إلػ يك يمب   ي رامطب ي يميمب     لؿ ملل در(ب كاليػراف   قػكد 

 كاأل كػػػلـدقػػػب الةنػػػـ   ك يػػػف االيػػػ ( لب   كيػػػل (قػػػكؿ أصػػػ لمنل   كيػػػ(م(ف هػػػذا الم ػػػث اليةػػػله(ـ 
ال جك(د كالقػرا ة ي نػل   ك ػلؿ اليػمؼ  ال رل(ب الي  مقب ميرلب القرا ة كال أ ة ش(نل   كيكقؼ لميل 

ثػػـ يػػ( رض أهػػـ أيليػػ(لت ك ق (ػػلت مر ػػلي  القػػرا ة اليػػر( ب   يقلر ػػل  ل  يػػ  يػػرلب القػػرا ة  الصػػل
كاآلداب ال ػػرل(ب الي  مقػػب مقػػرا ة الةػػراف يػػف  (ػػث اليػػرلب كال ػػأ ة    كاأل كػػلـم( نػػل كمػػ(ف اليةػػله(ـ 

يػػف ركاد القػػرا ة اليػػر( ب شػػة ال ػػلر(  اإليػػبلية    كي لق ػػب ذلػػؾ لمي(ػػل كلقم(ػػل    يي  ػػندا م يػػلذج
لمخػػركج م  (جػػب أك جػػكاب لم يػػلؤؿ  ػػكؿ إيكل (ػػب  طم(ػػؽ ينػػلرات كأيػػلل(ب مر ػػلي  القػػرا ة اليػػر( ب 

 الي لصرة ل د قرا ة القراف الكر(ـ   كأثر ذلؾ لم  الةنـ كال دمر كال ةق  شة القراف الكر(ـ .
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Speed reading for holly Quran between religious rules and 

recent technical programs  

ABSTRACT 
Speed reading is a mental program for reading and it is a technique 

used to improve one's ability to read quickly. It was developed in the 02
th
 

century. 
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There are many specialized institutes that hold academic courses 

and give lectures for learning such program. It consists of sequential 

intellectual steps and skills acquired by training and exercising that lead to 

increase the speed of reading, precise understanding and comprehension.  

The present study deals with the Islamic laws and concepts related 

to speed of reading as well as slow reading (that is the intentional 

reduction in the speed of reading, carried out to increase comprehension or 

pleasure). Personal opinions and attitudes taken by scientists of slow 

recitation (of the Koran) and righteous ancestors concerning the speed of 

reading are also presented. The study shows the most important bases and 

techniques of speed reading in comparison with Islamic laws and concepts 

related to recitation of the Koran with regard to speediness and slowness. 

The study presents some ancestors who followed speed reading technique 

in the Islamic history. 

The results of study shows the contemporary styles and skills of 

speed reading and how they can be applied in recitation of the Koran, and 

their impacts on understanding, comprehension and meditation in the Holy 

Koran.   

 ادلقذيخ
ال يػػػػد غ ال ةػػػػكر ال ػػػػكاب   لظػػػػ(ـ الثػػػػكاب   يػػػػر(  ال يػػػػلب   ي ػػػػزؿ الك ػػػػلب   هػػػػدل            

   م( ل اليصطة    كلم  آل  كص م   األ ملب  كالصبلة كاليبلـ لم  ي(د األلملبكذكرل ألكلة 
 كيمـ  يم(يل كث(را .

لمريػللب اليػيلك(ب الخللػدة   كل ػت   قطػب المدا(ػب   كرك(ػزة اال طػبلؽن ُ) چچچشإ   ليػل كل ػت  وبعد :
كيلئؿ ال  ي(ب الةكر(ب كالكجدا (ب   كأيلس ال  م(ـ   كية ػلح الي رشػب   كقػد قػدر الخمػرا   أهـالقرا ة 
  كشػػػة ظػػػؿ ن ِ)% يػػػف الي مكيػػػلت ال ػػػة   صػػػؿ لم(نػػػل  ػػػأ ة لػػػف طر(ػػػؽ القػػػرا ة  َٗ – َٖأف  

الكػػـ النلئػػؿ يػػف الك ػػب ال ػػة  ؤلػػؼ كػػؿ  كأيػػلـ لئؿ الػػذم ( ( ػػ  لصػػر ل  ػػػػػػػاال ةجػػلر الي مكيػػل ة الن
طر(قػػػب  يكػػػ نـ يػػػف يكاكمػػػب ذلػػػؾ   شػػػلم كركا  إلػػػ م لجػػػب  أ ةيػػػنـ(ػػػـك   كجػػػد ال ميػػػل  الي لصػػػركف 
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: )مر ػلي  القػرا ة اليػر( بن  كهػك مر ػلي  ذك خطػكات لمي(ػب ي كليمػب  أييكهمر ليجل جد(دا لمقرا ة  
لػػػ  الػػػدكرات   كقػػػد كردت شػػػة  ػػػرل ل  كأقػػػليكا لهػػػد   ي يميػػػمب   ألةػػػكا ش(ػػػ  الك ػػػب   كأييػػػكا لػػػ  الي

اإليبلية أ كلـ كآداب كيمػلدئ  ضػمط القػرا ة ك كجننػل   ككػلف ليػرلب القػرا ة يػف ذلػؾ  صػ(ب   
 كاأل كػػلـشكػػلف ذلػػؾ داش ػػل لػػة لك لمػػب م ػػث (قػػلرف مػػ(ف خطػػكات كأيػػلل(ب مر ػػلي  القػػرا ة اليػػر( ب 

اليػػػرلب كال ػػػأ ة   كيػػػف ه ػػػل  ػػػأ ة أهي(ػػػب الم ػػػث    كاليمػػػلدئ ال ػػػرل(ب الي  مقػػػب مػػػللقرا ة يػػػف  (ػػػث
ككػػذلؾ يػػف أهي(ػػب قػػرا ة القػػرآف   كالثػػكاب ال ظػػ(ـ الي ر ػػب لم(نػػل   ككك نػػل الكيػػ(مب األكلػػ  ل ػػدمر 

 ػػ  (ج(ػػب لػػف ال يػػلؤؿ الينػػـ : هػػؿ (يكػػف قػػرا ة أل يػػؿ مػػ    ك كيػػف شلئػػدة الم ػػث شػػة القػػراف   كا
نل ك ق (ل نل الي لصرة ؟ شإف ش(نل م ض الخطكات ال ة ( ػكؿ القراف ممر لي  القرا ة الير( ب مأيلل(م

  طم(قنل ل د ال بلكة لخصكص(ب ال ص القرآ ة .
د الم ػػث ش(نػػل   لمػػ   ػػٌد ػػػػػشنػػك م ػػث ( ػػلل  ييػػألب ي لصػػرة دلػػت ال لجػػب إل(نػػل   لػػـ (يػػمؽ أل 

 ي  اليخ مةب .لمية   شة ظؿِّ ا   لر مراي  ال  ي(ب الم ر(ب  ك (كع شف القرا ة الير( ب ميدار 
ب (كيؿ م ضنل م ضػلن   شكػلف األكؿ يخصصػلن لكصػؼ قييت الم ث لم  ثبلثب يمل ث رئ(يكقد 

ةب قػػرا ة ػػػػػػػػػػػػقػػرا ة اليػػمؼ يػػف  (ػػث اليػػرلب كال ػػأ ة   كج م ػػ  شػػة يػػ ب يطللػػب : األكؿ : شػػة ص
القػػػراف كال ػػػأ ة منػػػل   ة نل   كالثللػػػث : لميكػػػكث مقػػػرا ة ػػػػػػػػػػػ  كالثػػػل ة : لقػػػرا ة اليػػػمؼ كص ال مػػػة 

كالرام  : ل ثر القراف كهذِّه   كالخليس لم(لف كج  ال ةلضؿ م(ف القرا ة القم(مب لمقػراف م ػدمر كاليػر( ب 
األكثػػر ألجػػؿ إ صػػل  ال يػػ لت   ثػػـ اليطمػػب اليػػلدس : شػػة م(ػػلف  كػػـ يػػرلب القػػرا ة ل ػػد لميػػل  

 ال جك(د .
القػػرا ة اليػػر( ب الي لصػػرة   ككػػلف لمػػ  ثيل (ػػب  ثػػـ لقػػدت يم ثػػل ثل (ػػل ل كضػػ(  امػػرز ي ػػللـ مر ػػلي 

يطللػػب   جػػل  اليطمػػب األكؿ ي نػػل لم(ػػلف يةنػػـك القػػرا ة ليكيػػل ك طػػكره   كيةنػػـك القػػرا ة اليػػر( ب 
خصكصػػػل   ثػػػـ كػػػلف اليطمػػػب الثػػػل ة ل  ػػػأة القػػػرا ة اليػػػر( ب ك لر(خنػػػل   الثللػػػث : ألهي(ػػػب القػػػرا ة 

ؿ يػػرلب القػػرا ة االل (لد(ػػب كاليػػر( ب   كالخػػليس ل ق (ػػلت اليػػر( ب كشكائػػدهل   كالرامػػ  : لم(ػػلف ي ػػد
  ػػػػػػػػػػػر(ب   كأثرهيػػػػل لمػػػػػػػػػػػرا ة الصػػػػلي ب كالمصػػػػػػػػػػػػػػػطمب اليػػػػلدس لمقػػػػػػػػػػالقػػػػرا ة اليػػػػر( ب   كأشػػػػردت الي
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اليػػرلب  كاليػػلم  : لم(ػػلف أثػػر اليػػرلب لمػػ  الةنػػـ كااليػػ ( لب   كالثػػليف : لطم( ػػب اليػػلدة اليقػػرك ة 
 لب .مير 

ث(ف األكؿ كالثػػػل ة   ش(جيػػػ  مػػػ(ف ػػػػػػكم ػػػد ذلػػػؾ جػػػل  اليم ػػػث الثللػػػث ل(ػػػكازف مػػػ(ف يػػػل كرد شػػػة اليم 
  شكػػلف   ػػت ل ػػكاف : قػػرا ة  كأ كػػلـ  لمخػػركج م  ػػلئ   كاأل كػػلـاليةػػله(ـ   ك(قػػلرف مػػ(ف األيػػلل(ب 

ر القرآ ػة القراف مػللقرا ة اليػر( ب   كقيػي   لمػ  خييػب يطللػب : األكؿ : لم(ػلف خصكصػ(ب ال  م(ػ
ك ي(زه لف غ(ره يف ال صػكص  كيػل ( طمػب ذلػؾ يػف أيػمكب شػة القػرا ة   كالثػل ة : ل كػـ القػرا ة 

ر( ب ل ػػػد الةقنػػػل    كالثللػػػث : لم ةر(ػػػؽ مػػػ(ف اليػػػرلب ػػػػػػػػػالمصػػػر(ب ال ػػػة (  يػػػدهل مر ػػػلي  القػػػرا ة الي
 ي ػػػ  ملليطمػػػب الخػػػليس كال جمػػػب   كالرامػػػ  : لػػػركاد القػػػرا ة اليػػػر( ب شػػػة ال ػػػلر(  اإليػػػبلية   ثػػػـ خ

ل ةص(ؿ القكؿ شة إيكل (ب  طم(ؽ خطكات كأيلل(ب القرا ة الير( ب ل د قرا ة القراف يف لدي    ثـ 
 كض ت خل يب لم(لف امرز ال  لئ  اليي ةلدة يف الم ث .

كقد ال يدت شة هذا الم ث لم  يل (ز(د لمػ  يػلئ ة يصػدر كيرجػ      كلػت مػ(ف ك ػب ال ةيػ(ر 
كال د(ث   كالةق    كال جك(د   كالرقلئؽ   كاآلداب   كالم ب   كال لر(    كالطمقػلت    كلمكـ القراف  

ي نػػل    األج م(ػػبيػػ(يل القػػرا ة اليػػر( ب الي لصػػرة   كال ك ػػب مػػراي  أهػػـكغ(ػػر ذلػػؾ ا كيػػل ال يػػدت 
كك ػػب :  ػػك ة مػػكزاف   كم( ػػر  ػػ(ةرد   كجر(جػػكرم ي(  ػػؿ   كد.لػػكرم ركزاكػػس   كم( ػػر ككيػػب   

 ير آدلػػر   ك  ػػلرلز شػػلف دكرف   كجػػكرج . ر . ك(مػػر   ككػػذلؾ يػػل ك مػػب ال رمك(ػػكف كالخمػػرا  كيػػكر(
 ال رب لف القرا ة الير( ب  .

كرد شػػة الم ػػث يػػف خ(ػػر شنػػك ي ػػ  ك ػػده   كٌاف كقػػ  ش(ػػ  زلػػؿه أك خطػػأ أك  هػػذا كأ يػػد اغ لمػػ  يػػل
شنػػك يػػف كرا  القصػػد كهػػك   يػػ(لف شنػػك ي ػػة ي  رشػػل ملل قصػػ(ر   راج(ػػل ال ةػػك يػػف اليػػكل  القػػد(ر  

 . (ندم اليم(ؿ
 ادلجحج األٔل

 انقزاءح انسزٌعخ عُذ انسهف
لشة   كيرج (  ػػػػل ػػػػػػػػي (  ػػػػل الص إلػػػػ   ػػػػػػػػػػػػد أف  رجػػػػػػب  ي جػػػػػػػػػػػييأل أمالمػػػػد ل ػػػػد ال كػػػػـ شػػػػة       

(ـ   كشػػة يكضػػكع م ث ػػل لػػف القػػرا ة اليػػر( ب لمقػػراف الكػػر    كيػػ ب  م(ػػ األصػػ(مب   ك ػػلب اغ 
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لمػـ الخمػؽ مػ    كقػرا ة يػف أ  كهػك  صةب قػرا ة يػف أ ػزؿ لم(ػ  القػراف  لم (جب لم( ل ال  رؼ 
يي كه ي   كقرؤكه مػ(ف (د(ػ   شنػـ ال جػـك   كمنػـ (كػكف االق ػدا  . كايػ قرا  اليةػله(ـ ال ػرل(ب ال ػة 

  خص يرلب القرا ة لمقراف الكر(ـ .  
 ادلطهت األٔل

 صفخ قزاءح انُجً 
(قػرؤهي كػؿ (ػكـو  ككل ػت قرا  ػ ي يػدلان  كلػـ (كػف ( جػؿ مػػللقرا ة   نّ) ػزبه  اغ كػلف لريػكؿ 

ملل ػػأ ة كلػػدـ ال جمػػب شػػة قكلػػ    ػػلل :    كقػػد صػػٌرح القػػرآف الكػػر(ـ مػػأير ال مػػة نْ)كال (نػػذهل هػػٌذان 
 ىئ  ىئ  ىئ   ېئچ  كقكلػػػػػػػ    ػػػػػػػلل : نٓ)چ ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ    پچپ

(ف زجػره لػف االيػ  جلؿ شػة  ةػظ الك ػلب الكػر(ـ  كااليػ  جلؿ شػة   إذ شة كؿٍّ يف اآل(  نٔ)ی یچ
: "كػػبل"  نٕ)چ ٻ ٻ ٻچٱ  بلك ػػ  ل ػػد  مق(ػػً  يػػف الػػك ةا كلػػذا قػػلؿ اآللكيػػة شػػة قكلػػ    ػػلل :  

كأخذه مً  لف للدة ال جمب  ك رغ(به ل ي شة األ لة  كمللغ يم ل  ي ك  لل  يدل هذا  إر لده لمريكؿ 
  نٗن)ٖ)چٺٺ  ڀ ڀ ڀ ڀپ پ  پچپالي ن(ػػب شػػة قكلػػً :  ال نػػة  كيػػدل هػػذه ال جمػػب

شػػة  ك ػػذكر اليػػ(دة  ةصػػب )رضػػة اغ ل نػػلن الصػػكرة ال طم(ق(ػػب لنػػذا ال ػػأ ة كاصػػةب قػػرا ة ال مػػة 
 . نَُ)قكلنل: "كلف (قرأ ملليكرة ش(ر منل       ككف أطكؿ يف أطكؿ ي نل"

ت ل نػػل شقللػػت: "كػػلف ل ػػديل يػػئم )رضػػة اغ ل نػػلن قػػرا ة ريػػكؿ اغ  يػػمي ك صػػؼ أـ 
 .نُُ)(قط  قرا   ي آ(بن آ(ب: "ميـ اغ الر يف الر (ـ * ال يد غ رب ال للي(ف * يللؾ (كـ الد(ف"

؟ شقلؿ: كل ت قرا   ي يٌدان   كلف ق لدة قلؿ: ييئؿ أ س مف يللؾ: ك(ؼ كل ت قرا ة ال مة 
 .نُِ) يف  ك(يدُّ مللر (ـ"ثـ قرأ "ميـ اغ الر يف الر (ـ" (يدُّ مميـ اغ  ك(يدُّ مللر 

ـ القػػرآف شػػة أقػػؿ يػػف ػػػػػػػػؿ ل ػػ ي أ ػػ  خ ػػػػػػػػػػػبن  كلػػـ ( قػػػػػػػػػ ريمػقػػرا ة ي أ (ػػبن ي شكل ػػت قرا  ػػ ي 
 ثبلث ل(لؿ.
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 ادلطهت انخبًَ
 قزاءح انسهف

لػػف لمػػد اغ مػػف ليػػرك مػػف ال ػػلص )رضػػة اغ ل نيػػلن  قػػلؿ: ك ػػتي أصػػكـ الػػدهر  كأقػػرأ 
  كٌايل أىريؿى إلػةل شأ ( ػ ي  شقػلؿ لػة: "ألػـ أيخمػر أ ػؾى  صػكـ قلؿ: شإيل ذيكرت لم مة  القرآف كؿ ل(مب 

ـٍ أيًرٍد مػػذلؾ إال الخ(ػػر  قػػلؿ: "شصػػـ صػػكـ  الػػدهرى ك قػػرأي القػػرآفى كػػؿل ل(مػػبو؟"  شقمػػتي ممػػ  (ػػل  مػػةى اغ  كلىػػ
: (ػل  مػة اغ  داكد  مة اغ شإ   كلف ألمػد ال ػلس" ... كقػلؿ: "كاقػرأ القػرآف شػة كػؿ  ػنر"  قػلؿ: قمػتي

: (ل  مة اغ  إ ة أيط(ؽي أشضػؿ يػف  إ ة أيط(ؽي أشضؿ يف ذلؾ  قلؿ: "شلقرأهي شة ل ر(ف"  قلؿ: قمتي
" قلؿ: قمتي (ل  مة اغ  إ ة أيط(ؽ أشضػؿ يػف ذلػؾ  قػلؿ: شػلقرأهي شػة  ذلؾ  قلؿ: "شلقرأهي شة كؿ ل رو

" كال  زد لم  ذلؾ"   ة أف يػف قػرأ القػرآف شػة  ػنر لػـ (يػرع كلػـ   كلف ي ير قلؿ: "ممنُّ)كؿ يم و
 .نُْ)(مطئ  كيف قرأهي شة ل ر(ف شنك كللجكاد اليضٌير"

  ز(ب القرآف لم  أ(ليً  اليم ب هك الندم الذم كلف لم(  كث(ر يف  شللخ ـ شة أيمكع  ك
  كهػػػك أكيػػػط ي ػػػله  اليػػػلمق(ف لمػػػد اغ مػػػف ليػػػرك  اليػػػمؼ الصػػػلل   كقػػػد أكصػػػ  مػػػ  ال مػػػة 

 .نُٓ)  كأضمطنل  كألزينل لؤل(لـ  كأ يمنل لم  ز(ب ملليكركألدلنل
: ك(ػؼ ك ػت  شةة  د(ث أكس مف أمة  ذ(ةػب الثقةػة  قػلؿ: )يػأل ل أصػ لب ريػكؿ اغ 

  زمكف القرآف؟   قػللكا: ثػبلث يػكرو  كخيػس يػكر  كيػم  يػكر  ك يػ  يػكر  كٌا ػدل ل ػر يػكرة 
 . نُٔ) كثبلث ل رة يكرة  ك زبي اليةصؿ يف ؽ     (خ ـن

ككلف اليمؼ رضة اغ ل نـ لنـ للدات يخ مةب شػة قػدر يػل (خ يػكف ش(ػً  شيػ نـ يػف كػلف 
(خ ـ كؿ  نر(ف خ يبن كا دة  كلف م ضنـ شة كؿ  نر خ يب  كلف م ضػنـ شػة كػؿ ل ػر ل(ػلؿو 
خ يب  كلف م ضنـ شة كؿ ثيلفو خ يب  كلف األكثر(ف شة كؿ يم  ل(لؿ كي نـ يف كلف (خ ـ شة 

   .نُٕ)أقؿ يف ذلؾ
 ك  ف    دث لف األلـ كاألغمب شة قرا  نـ رضة اغ   لل  ل نـ. 

 



 

 سريعة للقرآن الكريم بين األحكام الشرعية والبرامج التقنية المعاصرةالقراءة ال
 أ.م.د.إبراهيم محمود إبراهيم النجار

 52 

 ادلطهت انخبنج
 ادلكٕث ثبنقزآٌ

ـل ال مة  ـل اليمؼ كال ميل  مقدر يل كلف هينـ هك  ػدمر  لـ  كف القرا ة الير( ب هى   كال هى
 . القرآف كال (ش ي  ي كاليككث ش(ً   كهك يل أكص  م  لميل  القرآف  ك ددكا لم( ً 

قػػلؿ اآلجػػٌرم الم ػػدادم: "كالمػػـ أ ػػ ي إذا ر مػػ ي كم( ػػ ي ا  ةػػ  مػػ  يػػف (يػػي  ي  كا  ةػػ  هػػك مػػذلؾا 
  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀچ –لػػٌز كجػػػؿ  –أل ػػ ي قػػرأهي كيػػل أيػػر اغ 

 . نُٗ). (قلؿ: لم   ؤدة"نُٖ)چٿ
ك ػً  شػبل (ةنػـ (قكؿ الطمرم : ل قرأه لم  ال لس لم   ؤدة  ش ر م ي ك م( ػ ي  كال   جػؿ شػة  بل

 نُِ). كقلؿ الييرق دم : لم   ريؿو كينؿ ل(ةنيكهي ك( ةظكهي. نَِ)ل ؾ
كيػل كصػة نل أـ يػميب )رضػة اغ   ػلل  ل نػلن مأ نػل كل ػت يةيػػرةن  كهكػذا كل ػت قرا  ػ ي 

 رشلن  رشلن  كقللت: "كلف (قط  قرا   ي آ(بن آ(ػب: "ال يػد غ رب ال ػللي(ف"  ثػـ (قػؼ "الػر يف الػر (ـ" 
 .نِِ)(قؼ ثـ

مة(ػػبو  قػػلؿ: "قػػلـ ال مػػة  ل(مػػبن مة(ػػبو كا ػػدة (رددهػػل  ش ػػف أمػػة ذر  كلقػػد قػػلـ ريػػكؿ اغ 
   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئچ  ػػ  أصػػم  (رددهػػل"  كاآل(ػػب: 

 .نِْن)ِّ)چ   ىئ
ى    ې  ې ې ې ۉ ۅۅۉچ ي(ـ الدارم  ل(مبن منػذًه اآل(ػب :  ـكقل

 .نِٔن)ِٓ)چ ۇئ ۇئ   وئ  وئەئ  ەئ  ائ  ائى  
ػػٍكل  ال كأيػػب قػػلؿ: "ك ػػتي جػػلران المػػف  كلػػف امػػف أمػػة ذئػػب )ر يػػ  اغ   ػػلل ن لػػف صػػلل  يى
لمػػلس )رضػػة اغ ل نيػػلن  ككػػلف ( نٌجػػدي يػػف الم(ػػؿ ش(قػػرأ اآل(ػػب  ثػػـ (يػػكت قػػدرى يػػل  ػػدث ؾى  كذاؾ 

طك(ؿه  ثـ (قرأ  قمتي ألمِّ  ة و ذاؾ؟ قلؿ: يف أجؿ ال أك(ؿ (ةكري ش(ً "
 . نِٕ)

 . نِٖ)لم  يكرة المقرة ثيل ة ي (ف (  مينل" )رضة اغ ل نيلناغ مف لير كقد يكث لمد 
 . نِٗ)المقرة شة اث  ة ل رة ي ب  شميل خ ينل   ر جزكران" ك"  مـ لير مف الخطلب 
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ايػػػ  ملب ال ػػػأ ة كال ريػػػؿ شػػػة القػػػرا ة ايػػػ  لدا لمػػػ  ي  ػػػ   إلػػػ كقػػػد  ذهػػػب لميػػػل  القػػػراف 
  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀچ : اليكػػكث الػػذم شنيػػكه يػػف قكلػػ ي   ػػلل 

: "ال    ككػػػذلؾ  يػػػف  ػػػد(ث ال مػػػة نُّ)  يةيػػػر(ف اليكػػػث مػػػلل ؤدة كال ريػػػؿ كال ينػػػؿنَّ)چ  ٿ
 . نّّ)  ك د(ث "ال (ةق  يف قرأ القرآف شة أقؿ يف ثبلث"نِّ) نذكه هذ ال  ر  كال   ثركه  ثر الدقؿ"

يكػث" كػػلف ي ػؿ  خػػبلؼ  شقػػد  ةيػػ(ر  قكلػػ ي   ػلل  "لمػػ   أف إلػ  اإل ػػلرةكلكػف  المػػد يػف 
اخ مػػؼ الصػػ لمب كاليةيػػركف شػػة اآل(ػػب لمػػ  ثبلثػػب  ػػأك(بلت  كيػػل اخ مػػؼ ال  ػػلة ش(نػػل لمػػ  ثبلثػػًب 

 إلراملت.
 " شيػػف  ل (ػػب اإللػػراب: (  مػػؽ قكلػػ ي   ػػلل : ل قػػرأه" مقكلػػً : "شرق ػػلهي"   أيػػل قكلػػ ي: "لمػػ  يكػػثو

 شنك ي ؿ خبلؼ لم  ثبلثًب أكج : 
مي ػػػذكؼ لمػػػ  أ ػػػ ي  ػػػلؿأ يػػػف الةللػػػؿ أك الية ػػػكؿ شػػػة: "ل قػػػرأهي"  أم: يػػػ ينبلن أ ػػػ ي ي  مػػػؽه أحددددى : 

 . نّْ)ي ريبلن أك ي يكثلن 
أ  ي مدؿه ًيف "لم  ال لس"   كهك كهـه ال (ص ا ألف قكل ي: "لم  يكث" يف صةلت القلرئ  والث ني:

 . نّٓ)أك اليقرك  يف جنب الي     ال يف صةلت ال لس ل(ككف مدالن ي نـ
 نّٔ)أ  ي ي  مؽ مػ "شرق لهي" الث لث:

كال  (جػب  نّٕ)قلؿ اآللكية: "كليل شػة ذلػؾ يػف الق(ػؿ كالقػلؿ اخ ػلر م ضػنـ   مقػ  مػػ "شرق ػله"
يػػف هػػذا الخػػبلؼ: أ ػػ ي لػػك كػػلف قكلػػ ي "لمػػ  يكػػث" (  مػػؽ مػػػ "ل قػػرأهي" لصػػلر اليكػػكث صػػةبن لمقػػرا ة أك 

ر( ب  أك ال ( مذهل. كلػك كػلف قكلػ ي: "لمػ  ل لؿ القلرئ  كهك يل (ي  ند مً  يف ال (ؤٌ(د القرا ة الي
يكػػث" (  مػػؽ مػػػ "شرق ػػله" لكػػلف اليكػػكث صػػةب لم ةرقػػب ال لمقػػرا ة  أم شرق ػػلهي لمػػ  يكػػث  أم: ي جيػػل 

 لم  ينؿ. 
كقر(به يف هذا الخبلؼ يل اخ مؼ ش(ً  اليةيػركف شػة ي  ػ  اليكػكث شػة اآل(ػب لمػ  ثبلثػب 

 : أك(بلتو ذكرهل اليلكردم شة  ةي(رًه  كهة
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  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀچ األكؿ: أف ي    قكلػ ي   ػلل : 
ػػر(   چ   ٿ هػػك : لمػػ   ثم(ػػت ك ريػػؿ شػػة الػػ بلكة  كهػػك  ر (ػػؿ  كهػػذا هػػك قػػكؿ يجلهػػد  كامػػف جي

 . نّٖ)كامف ز(د  )ر ينـ اغن كذكر امف لط(ب أ  ي قكؿ امف لملس )رضة اغ ل نيلن أ(ضلن 
يػػأل ي لػػف رجػػؿو قػػرأ المقػػرة كآؿ ليػػراف  كرجػػؿه قػػرأ  كقػػد ركل أمػػك لم(ػػد لػػف يجلهػػد أف رجػػبلن 

المقرة شقط  ق(لينيل كا د  كرككلنيل كا د  كيجكدهيل كا د  شقلؿ: الذم قػرأ المقػرة شقػط أشضػؿ  ثػـ 
كال كيػػػػب يػػػػف قرا  ػػػػً  لمػػػػ   ريػػػػؿ  نّٗ)چ ٿ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀچ ػػػػبل: 

 . نَْ)ك ينؿ: أف ذلؾ ألكف لم  الةنـ كال دمر
لي   : أ  ي كلف ( زؿ ي  ي  ة ه   ثـ (يكثكف م د يل  ل  اغ )  لل ن ثـ ( زؿ أف ا الث ني:

  ك(  ليؽ هذا القكؿ نِْ) أم لم  يكثو ك طلكؿو شة اليدة  شة ثبلث كل ر(ف ي ب نُْ)  ة ه آخر
ي  قرا ة لمػد اغ مػف ييػ كد كأمػة )رضػة اغ ل نيػلن: "شرق ػلهي لم(ػؾ" أم: أ زل ػله آ(ػبن آ(ػب  كيػكرةن 

  كي  ػػ  اليكػػكث ال ػػؤدة كال ريػػؿ مػػأف  قػػرأ ي ػػ ي كػػؿ  جػػـو شػػة كق ػػً  الػػذم أ زل ػػله ش(ػػً  يػػدة نّْ) رةيػػك 
 . نْْ) ثبلث كل ر(ف ي ب

 . نْٓ) أف الي   : أف (يكث شة قرا  ً  لم(نـ يةرقلن  (ئلن م د  ة  الث لث:
  أف شللػػذ(ف ذهمػػكا إلػػ  كػػكف ال ػػأ ة هػػك ألػػكف لمػػ  الةنػػـ كال ػػدمر يػػف اليػػرلب ايػػ  دكا لمػػ

ي    اليككث شة اآل(ب ال ريؿ كال أ ة شة ال بلكة ملل ر (ؿ. كشػة ال ق(قػب أف هػذا الي  ػ  شػة اآل(ػب 
ل(س الك (د  ككث(ر يف اليةير(ف (ي(مكف إل  القكؿ الثل ة  يػف أف اليكػكث كال طػلكؿ هػك لم ػزكؿ  

ف ال  جػ(ـا ألف لمػب كلنذا  جد كؿ لميل  القرآف كال ةي(ر (ي  ػندكف منػذًه اآل(ػب لمػ   كيػب اغ يػ
ال ةر(ؽ كال  ج(ـ هة ال درج شة ال  ر(   ك ؿ ي كبلت ال (ػلة  ككضػ  قكا ( نػل  ك رم(ػب األيػب  كال 

 (ككف ذلؾ إال م قي(ط ال زكؿ ك أ (ً . 
لف امف لملس )رضة اغ ل نيلن قلؿ: أ ػزؿ اغ القػرآف جيمػب كا ػدة إلػ  يػيل  الػد (ل شػة 

  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀچ شػة ل ػر(ف يػ ب  كقػرأ: ل(مب القدر  ثػـ أ ػزؿ م ػد ذلػؾ 
 . نْٔ) چ   ٿ
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شلليككث شة اآل(ب هك: طكؿ ش رة ال زكؿ ل كيب كشلئدة  (قكؿ ي(د قطب شة  ةي(رًه لآل(ػب: 
"كال رم(ػػب  ػػ ـ شػػة الػػزيف الطك(ػػؿ  كملل جرمػػب ال يم(ػػب شػػة الػػزيف الطك(ػػؿ  جػػل  ل(كػػكف ي نجػػلن ليم(ػػلن 

 . نْٕ)إللداد"(  قؽ جز ان جز ان شة ير مب ا
: "كػػػلف الرجػػػؿ يٌ ػػػل إذا   مػػػـ ل ػػػر آ(ػػػلتو لػػػـ (جػػػلكزهف   ػػػ  ( ػػػرؼ  قػػػلؿ امػػػف ييػػػ كد 

"  . نْٖ)ي ل (نٌف كال يؿ منفل
إف األ لة اليقصكدة ملآل(ػب أ ػلة ال ػزكؿ كلػ(س أ ػلة القػرا ًة  كٌاف كػلف المخػلرم قػد ذكػر اآل(ػب 

. نْٗ)ف لملس لقكلً  "شرق له" أم شصم لهي   ت ل كاف )ملب ال ر (ؿ شة القرآفن ال يلدان لم   ةي(ر ام
اي درؾ قلئبلن: "رضة اغ ل ػؾ  الصػ (  شػة قكلػً : "كقرآ ػلن شرق ػله" أف اليػراد  نَٓ)إال أف امف الي (ر

    ٺچ) زل ػػلهن  جكيػػلن ال جيمػػبن كا ػػدةن مخػػبلؼ الك ػػب الي قديػػب  شإ نػػل  زلػػت جيمػػبن  كهكػػذا ي  ػػ : 
شػة ثػبلث كل ػر(ف يػ ب  كلمػ  هػذا ال أك(ػؿ (خػرج شقرأه لم(نـ  يب  زكلً   چ ٿ ٺ ٺ ٺ

إال أف (يقلؿ: ليل  زؿ ي جيلن يةرقلن   –أم  رجيب الملب : ال ر (ؿ شة القرآف  –لف يقصكد ال رجيب 
 .نُٓ) ليب هذا األ لة شة  بلك    كهك ي    ال ر (ؿ"

شػػة القػػرا ة شلل ػػأ ة شػػة القػػرا ة لمػػ  هػػذا ال أك(ػػؿ ال (يػػ ةلد يػػف  ػػص اآل(ػػب  إال إف ال ػػأ ة 
 ( ليب ال أ ة شة ال زكؿ. هذا غل(ب يل  دؿ لم(ً  اآل(ب. 

كقػػد كػػره كث(ػػر يػػف اليػػمؼ كيػػف م ػػدهـ ال جمػػب اليةرطػػب شػػة  ػػبلكة القػػرآف الكػػر(ـ  كلػػك كػػلف 
المللث لم  ذلػؾ ال صػكؿ لمػ  قػدرو أكمػر يػف ال يػ لتا ألف االيػ  جلؿ (ةػٌكتي يصػم بن كمػرل  

 .نِٓ)نلكهة  دمر آ(لت القرآف كال أثر م
قلؿ امف القػ(ـ )ر يػ  اغ   ػلل ن: "شمػ(س  ػة ه أ ةػ  لم مػد شػة ي ل ػً  كي ػلدًه  كأقػرب إلػ  

 . نّٓ) جل ً  يف  دمر القرآف  كٌاطللب ال أيؿ ش(ً   كجي  الةكر لم  ي ل ة آ(ل ً "
ألف قػػرا ة القػػػرآف كال  جػػػؿ ش(ػػػً  كشػػػة  ةظػػػ  مػػػبل شقػػػ  لي ل (ػػػً  (ػػػؤدم إلػػػ   أٌكلػػػً  لمػػػ  غ(ػػػر 

 (ف أكقؼ ال طل  ليف جي  القرآف ميرلبو دكف    كهك يل خ (  ي(د ل لير مف الخطلب  أك(م ً 
  ةق و ش(ً . 
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شقد كي ب إل  لير مف الخطلب يف ال راؽ (خمرك ػ  أف رجػلالن قػد جي ػكا ك ػلب اغ   ػلل   
قػد  شك ب ليػر: أف اشػرض لنػـ شػة الػد(كاف. قػلؿ شكثػر يػف (طمػب القػرآف  شكي ػب إل(ػً  ًيػف قلمًػؿ أ ػ ي 

جيػػ  القػػرآف يػػم  يلئػػب رجػػؿ. شقػػلؿ ليػػر: إ ػػة ألخ ػػ  أف (يػػرلكا شػػة القػػرآف قمػػؿ أف ( ةقنػػكا شػػة 
 . نْٓ)الد(ف شك ب أال ( ط(نـ  (ئلن 

كقػػد يػػلؿ كث(ػػر يػػف ال ميػػل  إلػػ  ال ػػأ ة شػػة القػػرا ة كلػػدـ اليػػرلب كال  جػػؿ شػػة قرا  ػػً   ألف 
 ال أ ة (ي مـز اليك( ب كالكقلر  ك(ق ضة ا ملع ال ركلت. 

كشلئػػػدة ذلػػػؾ أف (ريػػػ   ةظػػػ ي ك( مقػػػله اليػػػلي كف ش( مػػػؽ م ػػػكاشظنـ ك( ػػػدمر قلرئػػػ ي كيػػػلي  ي 
 . نٓٓ)ي ل (  كة ال (يمؽ لةظ الميلف ليؿ الةنـ

 نٔٓ)كقػػػػػد (كػػػػػكف يػػػػػ  الييػػػػػ  جؿ الزلػػػػػؿ  قد (درؾ الي أ ة م ض  لج   
 

با أل   إذا كلف كيل لـ ( ٌد م ض ال رمك((ف يرلب القرا ة لمقرآف الكر(ـ يف الينلرات ال رمك(
يل   طمم ي ال بلكة الج(دة لمقرآف الكر(ـ  ييف ال ر (ؿ لنل  شإف ال ر (ػؿ  ييػ  ب  لم ػدمر   كأل ػ  أ ػد 

 نٕٓ) ػػأث(ران شػػة القمػػكب  كلػػذا شػػإف ينػػلرة الػػ بلكة  كجػػب لمػػ  اليػػ  مـ االم  ػػلد لػػف اليػػرلب اليةرطػػب 
 .نٖٓ)شمقدر  أ (ؾ  كيب الةلئدة يف قرا  ؾ

 ادلطهت انزاثع
 
 
ِ
ّ
 َخز انقزآٌ ْٔذ

قػػلؿ: "ال   ثػػركه  ثػػر الػػدقؿ  كال  نػػٌذكهي هػػذل ال ػػ ر  قةػػكا ل ػػد لجلئمػػً    لػػف لمػػد اغ مػػف ييػػ كد 
 . نٗٓ)ك رِّككا مً  القمكب  كال (كف هـل أ دكـ آخر اليكرة

 . نَٔ)كالنذُّ ل بن: يرلب القط   كيرلبي القرا ة
 . نُٔ)(نذهي هذلان إذا أيرع ش(ً  ك لم  ي  كي  ي اصطبلح: هٌذ القرآف: كهك يف اليجلز: كهك

: الػػردم ي يػػف ال يػػر  كأدقمػػت ال خمػػب    ػػك أرطمػػت كأثيػػرت  كالػػدقؿي إذا  يثػػرى  ةػػٌرؽا أل ػػ  ال  ك الػػدقؿي
  ش(خرج ير( لن يف غ(ر أف (م صؽ م ض ي ش( ةػرؽ  ك  ةػرد كػؿُّ ثيػرةو لػف  نِٔ)(مصؽ م ض ي مم ض
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صػػل منل إ(ػػلهيا كقػػكؿ لمػػد اغ مػػف ييػػ كد: ال   ثػػركه  ثػػر  صػػل م نل   ػػمنت قػػرا ة القػػرآف مػػذلؾ لنػػذِّ 
 . نّٔ)الدقًؿ  (ر(د: ال   جمكا شة ال بلكة

كقد كره كث(ػره يػف اليػمؼ يػف الصػ لمب كيػف م ػدهـ ال جمػب اليةرطػب  ال ػة  خػرج إلػ   ػٌد 
شقػد جػل هي رجػؿه  كبلـه شة ذِـّ ال جمًب شػة قػرا ًة القػرآف  النذِّ كال ثر  دكف   قؿو ل ي   كالمف يي كد 

ؿى شة رك بو  شقلؿ لمد اغ: "هذلان كنػذِّ ال ػ ر  إف أقكايػلن (قػر كف القػرآف ال  شقلؿ ل ي: ا ة ألقرأ اليةصل
 . نْٔ)(يجلكز  راق(نـ  كلكف إذا كق  شة القمب شريى ى ش(ً   ىةى "

ال ػػ ر: ي  ػػلهي شػػة  كقكلػػ ي: "هػػذان"  صػػم ي لمػػ  اليصػػدر  أم أ نُّػػذ هػػذان ؟  ش يػػرع ش(ػػً  كيػػل  يػػرعي شػػة
 . نٓٔ)  ةظً  كركا( ً  ال شة إ  لدًه ك ر يً ا أل   (ير لؿ شة اإل  ل  كال ر ـً شة ال لدة

لف هذِّ القرآف كاليػرلب شػة قرا  ػً  شقػلؿ: "قمػتي المػف لمػلس:  امف لملس  نٔٔ)كقد يأؿ أمك جيرة
ة المقػرة شأر منػل أ ػبُّ إلػٌة يػف أف إ ة ير(  القرا ة  إ ة أهذُّ القرآف  شقلؿ امف لملس: ألف أقػرأ يػكر 

 . نٕٔ)أقرأ القرآف كم ي هذريب"
(قكؿ امف لير )رضة اغ ل نيلن: "قد رأ(ت رجلالن (ؤ   أ ػدهـ القػرآف قمػؿ اإل(يػلف  ش(قػرأ يػل مػ(ف 

 .نٖٔ)شل   ً  إل  خل ي    ال (درم يل آيرهي كال زاجرهي  كيل ( م ة أف (قؼ ل دهي  ( ثرهي  ثر الدقؿ"
: "كييل ام دل ي ال لس شة نٗٔ)ف ال ميل  يف لدل النٌذ كلدـ ال ةق  يف المدع قلؿ الطرطك ةمؿ إف ي

 . نَٕ)القرآف االق صلر لم   ركشً  دكف ال ةق  ش(ً " 
كيل شٌضؿ ي يد مف ك ب القرضة )ر ي ي اغن قرا ة الزلزلب كالقلرلب م دمر لم  هٌذ القرآف كمً   إذ 

كالقلرلػػػػب ل(مػػػػبن أرددهيػػػػل كأ ةكػػػػر ش(نيػػػػل أ ػػػػب إلػػػػةل يػػػػف أف أم(ػػػػت أهػػػػذُّ (قػػػػكؿ: "ألف أقػػػػرا إذا زلزلػػػػت  
 . نُٕ)القرآف"

كال نػػة لػػف النػػذ ك ػػدة اإليػػراع كال ػػث لمػػ  ال ر (ػػؿ كال ػػدمر هػػك قػػكؿ جينػػكر ال ميػػل   كأمل ػػت 
 . نِٕ)طلئةبه قم(مبه النذٌ 

 ػػلس يػػف إذا هػػذل كػػلف كقػػد ييػػئؿ اإليػػلـ يللػػؾ )ر يػػ ي اغ   ػػلل ن لػػف النػػذِّ شػػة القػػرآف شقػػلؿ: "يػػف ال
أخؼل لم(ً  كٌاذا رٌ ؿى أخطأ  كيػف ال ػلس يػف ال ( يػف (نػذُّ كال ػلس شػة ذلػؾ لمػ  يػل (خػؼُّ لمػ(نـ  

كذلؾ كاي ه"
 . نّٕ)
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كقػػد أمػػلح يػػف لػػدل هػػػذلهي كنػػذِّ ال ػػ ر مدلػػبن هػػذلهي ) ػػػدرانن "مي  ػػ  إدراج القػػرا ة يػػ  يرالػػلة أ كلينػػػل 
 . نْٕ) "كيرل نل ميل (كاشؽ طم  ي ك(خٌؼ لم(

 ادلطهت اخلبيس
 انتفبضم ثني انقهٍم ادلتذثز ٔانكخري االسزع يف قزاءح انقزآٌ

ال خػػبلؼ مػػ(ف ال ميػػل  شػػة كجػػكب ال ػػدمر لك ػػلب اغ لػػز كجػػؿ كأهي(ػػ  ال ةقػػ  كال ةكػػر شػػة 
   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ آ(ل ػػػ   كهػػػك الػػػذم صػػػر ت مػػػلألير مػػػً  كث(ػػػره يػػػف اآل(ػػػلت: 

 .نٕٓ)چ  چ    ڃ   ڃ  ڃ
لكػػة (ػ ةنـ ال ػلس آ(ل ػ  ك(  قمكهػػل ك(يي  ػكا ال ظػر ش(نػل    ػػ   نٕٔ)ك  كيػبي إ زالػً  شلل ػدمري هػ

 . نٕٕ)(ةنيكا يل ش(نل يف أ كاع الندل كأف (  ظ أص لب ال قكؿ اليم(يب
قػلؿ: قػلؿ  كلكف يػ  اإلقػرار مكجػكب ال ػدمر شػإف القػرآف ي  ملػده م بلك ػً  ش ػف امػف ييػ كد 

ك ػػلب اغ شمػػ ي مػػً   يػػ ب  كال يػػ بي م  ػػًر أيثللنػػل  ال أقػػكؿ ألػػـ : "يػػف قػػرأ  رشػػلن يػػف  ريػػكؿ اغ 
 رؼ  كلكف ألؼه  رؼه  كالـه  رؼ  كي(ـه  رؼ"
 . نٖٕ)

كهػػذا األجػػر لكػػؿ قػػلرئ لمقػػرآف  ( طػػ  مكػػؿ  ػػرؼو ل ػػر  يػػ لت. أيػػل الضػػلمط اليػػ قف شمػػ ي 
 قػلؿ ال مػة ل ركف  ي ب كيل شة ركا(ب الم(نقة يف  د(ث امف لير )رضة اغ ل نيلن: قػلؿ: 

)يف قرأ القػرآف شػأىلرىب شػة قرا  ػ   كػلف لػ ي مكػؿ  ػرؼو ي ػ ي ل ػركف  يػ ب  كيػف قػرأ م (ػر إلػرابو 
  شلل  ػػػػرة األخػػػػرل شػػػػة يقلممػػػػب ال ػػػػرص لمػػػػ  ضػػػػمطً  نٕٗ)كػػػػلف لػػػػ ي مكػػػػؿ  ػػػػرؼو ل ػػػػر  يػػػػ لتن

 . نَٖ)كا قل  ً 
ف ك ػب قػلؿ: )يػف قػرأ القػرآف لمػ  أم  ػرؼو كػل كلف للئ ب رضػة اغ ل نػل أف ال مػة 

اغ لػػ ي ل ػػر  يػػ لت  كي ػػل ل ػػ ي ل ػػر يػػ(ئلتو كرشػػ  لػػ ي ل ػػر درجػػلت  كيػػف قػػرأ شػػألرب م ضػػلن 
فى م ضلن كي ب ل ي ل ركف  ي ب  كيي ة ل  ي ل ػركف يػ(ئب كريشػ  لػ ي ل ػركف درجػب  كيػف قػرأ  كلى ى

شألرب كم ي ك ب ل ي أرم كف  ي ب كيي ة ل  ي أرم كف ي(ئب كرش  ل ي أرم كف درجبن
 . نُٖ)

ف هػػذا األجػػر ال ظػػ(ـ إ يػػل هػػك داشػػ ه قػػكمه جػػدان لميكاظمػػب كالييػػلرلب شػػة قػػرا ة القػػرآف رغمػػبن إ
شػػة   صػػ(ؿ أكمػػر قػػدر يػػف ال يػػ لت كالػػدرجلت  شلخ مةػػت أ ػػكاؿ اليػػمؼ يػػف الصػػ لمب كال ػػلم (ف  
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كال ميل  كالصػلل (ف يػف يػرلب القػرا ة كيػدة الخػ ـ لمقػرآف شكيػل يػمؽ شػة اليطمػب اليػلمؽ أف يػ نـ 
لف (يكػػث شػػة القػػرآف  ك( ػػأ   شػػة قرا  ػػً  ي كخ(ػػلن ال ػػدمُّر كال ةكػػر كال أك(ػػؿا ش(قضػػة اليػػلللت يػػف كػػ

الطكاؿ  شلف  ي نـ يف كلف ( رص لم  اليداكيب لم  خ ي   شي نـ يف كلف (خ ـ شة ثبلثب أ(ػلـ 
كيػػ نـ يػػف كػػلف (خػػ ـ شػػة ل(م ػػ(ف  كيػػ نـ يػػف كػػلف (خػػ ـ شػػة ل(مػػب كا ػػدة  كيػػ نـ يػػف كػػلف (خػػ ـ شػػة 

  كهػػـ خمػػؽه كث(ػػر يػػف نِٖ)  ككػػذلؾ يػػف كػػلف لػػ ي شػػة الم(مػػب خ ي ػػ(ف كأكثػػر   ػػبو كيػػ(د ل لثيػػلفرك
. كؿ ذلؾ (ػدش  إلػ  ال يػلؤؿ: أ(نيػل أشضػؿ كأكلػ  مػلل رص قم(ػؿه نّٖ)الي قدي(ف ال ( صكف لكثر نـ

 .نْٖ)ي دمره أـ كث(ر أ ص  كأكمر؟. هؿ ال أ ة كال أيؿ أكل   أـ اليرلب كاإلكثلر؟
: "ال  قػلؿ: قػلؿ ريػكؿ اغ  الخبلؼ كذلؾ يل ركاهي لمد اغ مف ليرك  كأصؿه شة هذا

. كلف لىٍيرةى أ نل يي ت للئ ػب )رضػة اغ ل نػلن  قػكؿ: نٖٓ)(ةق ي يف قرأ القرآف شة أقٌؿ يف ثبلث"
 .نٖٔ)ال (خ ـ شة أقؿ يف ثبلث" "كلف ريكؿ اغ 

غ(ػػػػرهـ  كج ػػػؿ امػػػػف  ػػػػـز و كهػػػذا اخ (ػػػػلر اإليػػػلـ أ يػػػػد كأمػػػػة لم(ػػػد كٌايػػػػ لؽ مػػػف راهك(ػػػػب ك 
الظػػلهرم قرا  ػػ ي شػػة أقػػؿ يػػف ثػػبلثو  رايػػلن  إذ قػػلؿ: "ك(يكػػره أف (خػػ ـ شػػة أقػػؿ يػػف خييػػب أ(ػػلـ  شػػإف 
ش ػػؿ شةػػة ثبلثػػب أ(ػػلـ  ال (جػػكز أف (خػػ ـ شػػة أقػػؿ يػػف ذلػػؾ  كال (جػػكز أل ػػدو أف (قػػرأ أكثػػر يػػف ثمػػث 

 يف قرأ القرآف شة أقؿ يف ثبلث".   ثـ اي دؿ ملل د(ث الي قدـ "ال (ةق  نٕٖ)القرآف شة (ـك كل(مب"
كال  جػػب شػػة ذلػػؾ لمػػ    ر(يػػً  كال (قػػلؿ: إف يػػف لػػـ ( ةقػػ  شػػة القػػرآف شقػػد ار كػػب ي ريػػلن  
كيػػراد ال ػػد(ًث: أ ػػ  ال (يكػػف يػػ  قرا  ػػً  شػػة أقػػؿ يػػف ثػػبلث ال ةقػػ  ش(ػػً   كال ػػدمر لي ل (ػػً   كال ( يػػ  

ف كمػً  شػة رك ػبو كا ػدةو يػ نـ لثيػلف مػف الزيلف لذلؾ. كقد ركم لػف جيللػبو يػف اليػمؼ قػرا ة القػرآ
 .نٖٖ)لةلف  ك ي(ـ الدارم  كي (د مف جم(ر  كلف لمة األزدم كلمقيب قرا    شة ل(مب كا دة"

. كلػػ(س  ةػػة الةنػػـ نٖٗ)أك أف اليػػراد: لػػـ (ةنػػـ شنيػػلن  ليػػلن يػػف خ يػػ ي شػػة أقػػؿ يػػف ثػػبلث ل(ػػلؿ
ً  ال  ةػة األليػلر مأيػرار أقػؿ آ(ػب  مػؿ يطمقػلن. كق(ػؿ: لػـ (ةنػـ ظػلهر ي ػل ة القػرآف  ألف شنػـ دقلئقػ
 .نَٗ)كميب ي  ي. ثـ إف الةنـ ( ةلكت م يب األ خلص كاالشنلـ

قػػلؿ ال ػػككم: "كاالخ (ػػلر: أف ذلػػؾ (خ مػػؼ مػػلخ بلؼ األ ػػخلص شيػػف كػػلف (ظنػػر لػػ  مػػدق(ؽ 
الةكر لطلئؼ كي لرؼ شم(ق صر لم  قدر يل ( صؿ ل  كيلؿ شنـ يل (قرؤه  ككذا يف كلف ي  كالن 
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ر ال مـ أك غ(ره يف ينيلت الد(ف كيصلل  ال ليب شم(ق صر لم  قدرو ال ( صػؿ ميػممً  إخػبلؿ م  
ميل هػك يرصػد لػ ي  كٌاف لػـ (كػف يػف هػؤال  اليػذككر(ف شم(يػ كثر يػل أيك ػ ي يػف غ(ػر خػركجو إلػ   ػدِّ 

 .نُٗ)اليمؿ كالنذريب"
 ػػبلكة القػػرآف  اليػػمؼ شػػة ال ػػأ ة اك اإليػػراع شػػة  أ ػػكاؿككػػبلـ ال ػػككم ه ػػل (ةيػػر اخػػ بلؼ 

 شللي كؿ لم(ً  هك  لؿ القلرئ ك (  ي  كغرض ي يف القرا ة. 
قػػلؿ امػػف الجػػكزم )ر يػػ  اغن: كقػػد رأ(ػػت يػػف (جيػػ  ال ػػلس ك(قػػ(ـ  خصػػلن ك(قػػرأ شػػة ال نػػلر 
ػػدح  ك ج يػػ  ال ػػكاـ لػػذلؾ ك( يػػ ك  ي  ك(ػػر(نـ  ـل يي الطك(ػػؿ ثػػبلث خ يػػلتو  شػػإف قصػػر ًل(ػػب  كٌاف أ ػػ

بلكًة ثكامػػػػلن  كهػػػػذا يػػػػف  مم(يػػػػً ا ألف القػػػػرا ة ( م ػػػػة أف  كػػػػكف غ   ػػػػلل   ال إممػػػػ(س أف شػػػػة كثػػػػرة الػػػػ 
 .نِٗ)لم  ي(ف منل ك( م ة أف  ككف لم   ينؿو 

شيػف كل ػت  ( ػػ ي يػف يػرلب القػػرا ة ككثػرة الخػ ـ يػػدح ال ػلس كٌاطػرا هـ لػػ ي  شنػك يػذيكـ  قػػد 
 لملس ال (طلف لم(ً   كأغكاه كلـ (  ة  مقرا  ً . 

يف اليمؼ الصلل  ال أ ة مللقرا ة ي  قمب اليقرك  لم  اليرلب ي  الكثرة. كقد شٌضؿ كث(ر 
"ييػػػئؿ لػػػف رجمػػػ(ف قػػػرأ أ ػػػدهيل المقػػػرة  كقػػػرأ اآلخػػػر المقػػػرة كآؿ  –ر يػػػ ي اغ   ػػػلل   –شنػػػذا يجلهػػػد 

يػػكا ن  أ(نيػػل أشضػػؿ؟ قػػلؿ: الػػذم قػػرأ المقػػرة  ثػػـ قػػرأ:  كجمكيػػنيلليػػراف  شكػػلف رككلنيػػل كيػػجكدهيل 
  كشػػػػػة ركا(ػػػػػبو قػػػػػلؿ: "إف أ ػػػػػب  نْٗ)"نّٗ)چ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ

 .نٓٗ)ال لس إل  اًغ ألقمنـ ل  ي"
يف القرا ة مدكف شنـ أك   قؿو أك إدراؾو   إذ قلؿ :"(ك ؾ أف (قرأ القرآف   كقد  ذلر ال مة

قكـه ( رمك  ي ك رمنـ اليل   ال (جلكز  راق(نـ"
 .نٔٗ)

ذا القػػػرآف لم(ػػػده كصػػػم(لف ال لمػػػـ لنػػػـ كلػػػف ال يػػػف المصػػػرم )ر يػػػ  اغن قػػػلؿ: قػػػد قػػػرأ هػػػ
م أك(مً   أيل كاغ يل هك م ةظ  ركشً  كٌاضللب  دكدًه      إف أ دهـ ل(قػكؿ: قػد قػرأتي القػرآف كمػ ي 
مػًؽ كال ليػؿو    ػ  إف أ ػدهـ  شيل أيػقىطى ي ػ ي  رشػلن  كقػد كاغ أيػقىطى ي كمػ ي  يػل  ػرل القػرآفى لػ ي شػة خي

كا ػدو  كاغ يػل هػؤالً  مػللقرا  كال ال كيػل   كال الكرلػب  ي ػ  كل ػت  ل(قكؿ إ ػة ألقػرأ اليػكرة شػة  ةػسو 
. كيل ج ؿ م ضي ال ميل  ال أ ة كال ػؤدة نٕٗ)القرا   قكؿي يثؿ هذا؟ ال أكثر اغ شة ال لس يثؿ هؤال 
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كاليككف يف آداب القرآف كأف ال (كظؼ لم   ةيً  أف (خ ـ شة كؿ (كـ  شقرا ة ل ػر آ(ػلتو م ػدمرو 
 . نٖٗ)خ يلتخ(ر يف 

 ادلطهت انسبدس
 سزعخ انقزاءح عُذ عهًبء انتجٌٕذ

 لقد كض  م ض لميل  ال جك(د ليرلب قرا ة القرآف ثبلث يرا ب:         
 الير مب األكل : ال ر (ؿ: كهة القرا ة م ؤدة ك ريؿ.  -6
 الير مب الثل (ب: ال دك(ر: كهة ير مب ي كيطب م(ف ال ريؿ كاليرلب. -0
 .نٗٗ)در: كهة القرا ة ميرلب ي  الي لشظب لم  أ كلـ ال جك(دالير مب الثللثب: ال  -6

 كشة هذا ال قي(ـ ج مكا ال ر (ؿ يقلمبلن لم در ي لكيلن ل ي. 
كيف ال ميل  يف ج ؿ ال  ق(ؽ مدؿ ال ر (ؿ شكل ػت اليرا ػب ل ػدهي: ال  ق(ػؽ  ثػـ ال ػدك(ري ثػـ 

 إذ قلؿ: ال در كلمف الجزرم )ر ي ي اغن
  ق(ؽ يػػػػػػػػػػػػػػ ك(يقػػػػػػػػػػػػػػرأي القػػػػػػػػػػػػػػرآف مػػػػػػػػػػػػػػلل 

 
 ػػػػػػػػػػػدرو ك ػػػػػػػػػػػدك(رو ككػػػػػػػػػػػؿأ يي لمىػػػػػػػػػػػ  

 نََُ)
 

كشػػرلؽى مػػ(ف ال ر (ػػػًؿ كال  ق(ػػؽ  ييػػل  ػػػدا مػػم ض ال ميػػػل  مػػأف (ضػػ(ة ي كير مػػػبو رام ػػبو ل(كػػػكف 
أم ال ر (ػؿ  –ال ر (ؿي مللير مب األكل   ثػـ ال  ق(ػؽ  ثػـ ال ػدك(ري  ثػـ ال ػدري آخػران كيػ نـ يػف ج منيػل 

كش(يل (أ ة ال  ر(ؼ مكؿِّ ير مبو يف يرا ب يرلب القرا ة ل د أهػؿ  كال دك(ري ي رادش(ف ال شرؽ م( نيل.
 ال جك(د:

هك أف  كش  ال ػركؼ  قكقنػل يػف اليػدِّ إف كل ػت ييػدكدة  كيػف ال يكػ(ف إف كل ػت  التحقيق:  -1
ييك ب  كيف النيزات إف كل ت ينيكزة  كيف ال  د(دات إف كل ػت ي ػددة  كيػف اإلدغػلـ إف كل ػت 

إف كل ػػػت ية ك ػػػب  كيػػػػف اإليللػػػب إف كل ػػػت ييللػػػػب  كيػػػف ال ركػػػب إف كل ػػػػت  يدغيػػػب  كيػػػف الةػػػػ  
 .نَُُ)ي  ركب  كيف اليككف إف كل ت ييك ب  يف غ(ر  جلكز كال   يؼ كال إشراط كال  كمؼ
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مػػػؿ ملل يكػػث كاأل ػػػلة  يػػ  لػػػدـ الخػػركج لػػػف  ػػػدهل  ب لسددر  كال (ؤخػػذي شػػػة قػػرا ة ال  ق(ػػػؽ 
يثػػػؿ اليػػد كاإلدغػػػلـ كال  ػػد(د  ك  كهػػػل  مػػؿ  ػػػكش  هػػػذًه ملليملل ػػب شػػػة أدا  يػػل لم ػػػركؼ يػػف أ كػػػلـ 

 . نَُِ)األ كلـ مقدر يل    لج يف ال  ل(ب
 . نَُّ)شة القرآف هك ال ريُّؿي ش( ً الترتيل:  -2

كهك ل د لميل  ال جك(د:  جك(د كميل ً   ك قك(ـ  ركشً   ك  ي(ف أدائً   مإلطل  كؿ  ػرؼو 
(ػػؽ كاإل يػػلف  كال (كػػكف ذلػػؾ إال م صػػ (  إخػػراج كػػؿ  قػػ ي كييػػ  ق ي  يػػف اإلجػػلدة كاإل قػػلف كال  ق

كػؿ  ػرؼ صػة  ي الي ركشػب  ك كش(ػ  رؼ يف يخرجً  اليخ ص مً    ص ( لن (ي لز مً  لف يقلرمً   
ال  ػػلت  كٌا يػػلـ  ك كش(ػػ  ي(ػػزه لػػف يجل يػػً   يػػ  إظنػػلر ال  ػػد(دات  ك  ق(ػػؽ النيػػزات    كش(ػػ مػػً   

إلدغػلـ  كالقمػب  كاإلخةػل   لمػ   ق(ق ػ  ال ػة كردت لمػ  ال ركلت  كاإل (لف مكػؿِّ يػف اإلظنػلر  كا
  كهػػػك (يػػػػ مـز ال ػػػأ ة كال ينػػػؿ شػػػػة القػػػرا ة كلػػػدـ اليػػػػرلب ش(نػػػل   م(ػػػ(ف ال ػػػػركؼ نَُْ)أئيػػػب القػػػرآف

 . نَُٓ)كال ركلت   م(نلن مللث ر الير ؿ
هػػػك يػػػل  ػػػدا مػػػللجينكر ال ملرهيػػػل ي ػػػرادش(ف   كشػػػرؽ م ضػػػنـ م( نيػػػل مػػػأف ال  ق(ػػػؽ (كػػػكف 

ا أم اف ال  ق(ػػؽ كلل ر (ػػؿ شػػة كػػؿ نَُٔ) ل  مػػ(ـ كال يػػر(ف  كال ر (ػػؿي (كػػكف لم ػػدمر كال ةكػػرلمر(لضػػب كا
  كلػذا السدر  صةل ً  غ(ر أف ال  ق(ػؽ أكثػر يػف ال ر (ػؿ  ػؤدةن  كأ ػدُّ طيأ ( ػب  كأم ػد لػف ال جمػب ك

 .نَُٕ)شنك (ي  يف شة يقلـ ال  م(ـ  ك(ي  ب  لؿ ال مقة  كاألخًذ لف ال (كخ
 ػؿ ال ر (ػؿ صػةب يػف صػةلت ال  ق(ػؽ  كم ضػنـ (ج مػ  درجػبن أقػؿ يػػف كم ػض ال ميػل  (ج

 ال  ق(ؽ  قلؿ الدا ة: 
 . سر   القراءةأم شة  نَُٖ)هك لملرة لف ال كيط م(ف اليقلي(ف يف ال  ق(ؽ كال درالتدوير:  -3
   كهك ل د القرا  ضد ال  ق(ؽ.نَُٗ)  وسر تي هك إدراج القرا ة  الحْدر: -4

ر( ب ل ػػد لميػػل  ال جك(ػػد  كهػػة ل ػػدهـ م ػػدكدا إذ ال (جػػكز ش(نػػػل شلل ػػدر هػػك القػػرا ة اليػػ
 ال ةر(ط مأ كلـ ال جك(د.

ال ػػركؼ اليػػأخكذ لم(ػػً  رلل( نػػل  شمػػ(س  بإسددرا و  قػػلؿ امػػف الم ػػل  شػػة : " كل( ػػذر أف (ةيػػد 
ال ػػدر (كجػػب  ػػرؾ ييػػدكد  كال ي ػػكف يظنػػر  كال يػػدغـ كال يخةػػة  كٌا يػػل ركم لػػف أمػػة ليػػرك مػػف 
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ف ( رؾ النيز إذا أدرج القرا ة  خة(ةػلن  شيػف لػـ ( ػرس شػة درجػً  يػل ذكػرت كػلف خممػ ي ال بل  أ   كل
 . نَُُ)كث(ران كشيلدهي لظ(يلن"

كال ػػرض يػػف قػػرا ة ال ػػدر اليػػر( ب كيػػل (ػػذكر لميػػل  ال جك(ػػد هػػك كثػػرة ال يػػ لت كيػػرلب 
قػك(ـ األلةػػلظ  يػ    سددر   القددراءةالخػ ـ  قػلؿ امػف الجػػزرم: "كٌا يػل (يػ  يؿ ال ػػدر كالنذريػب  كهيػل 

 . نُُُ)ك يك(ف ال ركؼ  ل كثر  ي ل    إذ كلف ل ي مكؿ  رؼو ل ر  ي لت. "
ك( ض  ل ل يف ال صكص اليلمقب شة   ر(ؼ كؿٍّ يف ال  ق(ؽ كال ر (ؿ  كال دك(ر  كال در  

كال ػػأ ة ل ػػد األدا ا إذ شػػة كػػؿ  مػػؾ اليرا ػػب  السددر  أ ػػ ي ال شػػرؽ مػػ(ف كػػؿ هػػذًه اليرا ػػب إال ميقػػدار 
 ال زاـ أ كلـ ال جك(د  كلدـ اإلخبلؿ منل.  (جب

شإف القٌرا  يجي كف لم  ال زاـ ال جك(د  كهك إقليب يخلرج ال ركؼ كصةل نل  شأيل أيمكب 
  كرميػل  ػكهـ قػكـه  القرا ة يف  در ك كيطو ك ر (ؿ م د إ راًز يل ذكر ل  شنـ ي مػل( كف غ(ػر ييػ ك(ف

دهـ أف ال جك(د إ يل هك اإلشراط شة اليٌد كٌا ملع ال ركلت أف ال جك(د ا يل (ككف ي  ال ر (ًؿ  الل قل
 . نُُِ)ك  ك ذلؾ ييل ال ( أ   ي  ال در  كل(س كيل  كهيكهي"

 –    أف الم ض ذهب إل  أ  ي: ل(س ه لؾ ير مب  يي  )ال ر (ػؿن  ألف اليرا ػب الثبلثػب 
ب ال ر (ؿ   يمنل كمنػل  كال   درج   ت ال ر (ؿ  كل(يت قي(يبن ل   ككمي –ال  ق(ؽ كال دك(ر كال در 
 . نُُّ)(خرج ل نل أم  كع ي نل"

شبل شرؽ م( نـ إال ملق راف ال  ق(ؽ ملل أ ة كاق ػراف ال ػدر ملليػرلب كاق ػراف ال ػدك(ر ملل كيػط 
 م( نيل. 

ك طم(ػػؽ أ كػػػلـ الػػػ بلكة كيرالل نػػػل كٌالطػػػل  كػػػؿ  ػػرؼو  قػػػ ي كييػػػ  ق ي يػػػف يخػػػرج كصػػػةب  
 جك(د أيران الزيلن لمقلرئ ل د قرا  ً . ك طم(ؽ أ كلـو لدلهي لميل  ال 

 (قكؿ امف الجزرم: 
 كاألخػػػػػػػػػػػػػػػذي ملل جك(ػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػ ـه الزـي 
 أل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً  اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزال

 

ـي    يػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػـ (جػػػػػػػػػػػػػػػكد القػػػػػػػػػػػػػػػرآف آثػػػػػػػػػػػػػػػ
 كهكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي إل( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
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ام أف "يف لـ (جكد القرآف  مأف (قػرأهي قػرا ةن  خػؿُّ مػللي    أك اإللػراب شنػك )آثػـ أل ػ ن أم 
 ٿ ٿچ ل كصػػػبلن   قػػػلؿ   ػػػلل : ػػػػػػػػػػػػػك(د )اإللػػػ ي أ ػػػزال كهكػػػذا ي ػػػ ي إل(ػػػػػػػػػػػػػػأم ملل جالقػػػرآف )مػػػ ن 

 .نُُٓ)أم ائت مً  لم   ؤدةو  م(ف ال ركؼ كال ركلت نُُْ)چ ٿ
يػػػف  مػػػؾ األ كػػػلـ هػػػك يقػػػدار اليػػػدِّ كاإلدغػػػلـ كاإلخةػػػل   سدددر   القدددراءةإف ييػػػل (ػػػؤثر شػػػة 

  نُُٕ)رك (ف  ككػذلؾ هػك زيػف اإلدغػلـ كاإلخةػل  كاإلقػبلبم  نُُٔ)كاإلقبلب  شأقؿ اليدِّ هك الطم( ة
  نُُٖ)كيل إف يف اليدكد يل (قرر لميل  ال جك(د كجكب يدًه خيس  ركػلتو كلليػدِّ الكاجػب الي صػؿ

يػػٌت  ركػػلتو لزكيػػلن  ك(ىمػػـز هػػذا اليقػػدار يػػف اليػػد  نُُٗ)كيػػل ج مػػكا يقػػدار اليػػد الػػبلـز اليثقػػؿ الكميػػة
 يرات قرا  ً    ق(قلن ك دك(ران ك دران  كشة  لل ة الكصؿ كالكقؼ. الكاجب أك البلـز القلرئ شة كؿ

شيػػف ال ميػػل  يػػف ج ػػؿ  ػػرؾ اليػػدكد مللكم(ػػب هػػك ل ػػفه جمػػة كٌا قلصػػنل لػػف  ػػدهل قمػػ(بلن هػػك 
ل ػػػفه خةػػػة. كٌاف كػػػلف ال  ر(ػػػؼ اال ػػػنر لٌم ػػػف الجمػػػة مأ ػػػ  يػػػل (ػػػؤدم إلػػػ    ((ػػػرو شػػػة الي  ػػػ  أك 

 اإللراب.
د القػػرا  ال  صػػ  قرا  ػػ ي كال   م ػػة الصػػبلة خمةػػ ي  كأيػػل يػػف شيػػف كقػػ  شػػة الم ػػف الجمػػة ل ػػ

كق  شػة الم ػف الخةػة شنػك أخػؼ  كيػلن ك(  مػر شػة لػرؼ اليجػكدِّ(ف يخػبلن ملإل قػلف كالصػبلة خمةػ ي 
 .نَُِ)ص ( ب

 ادلجحج انخبًَ
 ثزَبيج انقزاءح انسزٌعخ يف انعصز احلذٌج

الػذهف مأ نػػل يجػػرد القػرا ة مأيػػرع يػػل  ل ػديل  ػػذكر القػرا ة اليػػر( ب ألٌكؿ يػػرة قػد ( مػػلدر إلػػ 
(يكف أكمر قدر يف الصػة لت مأقػؿ كقػت. كقػد (كػكف هػذا ايػ خةلؼ ميةنػـك )القػرا ة اليػر( بن شػة 

 ال صر ال د(ث  كيدل شلئدة هذًه القرا ة لمقلرئ. 
إف األيػػػر ال (  مػػػؽ ميػػػرلب القػػػرا ة  ةيػػػنل مقػػػدر يػػػل (  مػػػؽ مي نج(ػػػب  ةك(ػػػر ك  م(ػػػؿ ي ( ػػػب 

 لمقرا ة . 
شنة مر لي  لقمة ي كليؿ  د(ث  قلـ ل ي الدكرات شػة الػدكؿ ال رم(ػب  ك(يػدرىس  ك ؤلػؼ ش(ػً  
الم ػػكث كالك ػػب الي خصصػػب  كةػػفِّ جد(ػػد ييػػ قؿ  ( يػػؿ لمػػ   يػػر(  القػػرا ة  كز(ػػلدة االيػػ ( لب 
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 كالةنػػـ كالةللم(ػػب كالػػذكل  كذلػػؾ ملل يػػخ(ر لقػػدرات اإل يػػلف ال قم(ػػب كالجيػػي(ب. ييػػل (ػػؤدم إلػػ    ي(ػػب
الػػذكل  كايػػ  بلؿ الكقػػت كٌا جػػلز ال قػػدـ شػػة آفو كا ػػد.  كيػػألرض شػػة هػػذا اليم ػػث أهػػـ اليةػػله(ـ 
كااليػػػ را (ج(لت كالينػػػلرات ال ػػػة (قػػػكـ لم(نػػػل مر ػػػلي  القػػػرا ة اليػػػر( ب ل ػػػرض اليقلر ػػػب م( نػػػل كمػػػ(ف 

 لصرة . اليةله(ـ ال رل(ب ش(يل م د ل( ي   ال كـ مإيكل (ب قرا ة القراف مللقرا ة الير( ب الي 
 ادلطهت األٔل

 تطٕر يفٕٓو انقزاءح، ٔانقزاءح انسزٌعخ
 لقد كل ت ه لؾ لدة   ر(ةلتو  لئ بو لمقرا ة ميةنكينل القد(ـ ي نل:       

. نُِِ): لةظػتى مػً  يجيكلػلن  أم ألق( ػ ي"نُُِ)چں ںچلةظ الكميلت: قلؿ الزم(دم: "كي  ػ   -ُ
 ا ه لف  ظرو أك لف  ةظ. ك بل ظ أف هذا ال  ر(ؼ (  رط ال طًؽ ملأللةلظ يك 

 . نُِّ)  م  األلةلظ كالكميلت ملل ظر  يكا ه  طؽ منل القلرئي أـ ال -ِ
 كهذا ال  ر(ؼ لـ (  رط ال طؽ   ك(دخؿ ش(  يل (يي  مللقرا ة ال ةي(ب أك الذه (ب أك الصلي ب. 

 نكـ القػػرا ة م ػػض ال ػػة   ػػ(ف   ػػٌدل يةنكينػػل يجػػرد ال ظػػر كال طػػؽ إلػػ ػػػػػػػكقػػد  طػػكر ية
ب اليك كمػػػػػبن أك )الةنػػػػػـ الج(ػػػػػد لمي مكيػػػػػلت ػػػػػػػػػػػ)شنػػػػـ يػػػػػل قصػػػػػدهي اليؤلػػػػػؼن أك أ نػػػػػل: )ايػػػػػ ( لب الكمي

 .نُِْ) اليطمكلبن
إذ دخػػؿ ل صػػر الةنػػـ كااليػػ ( لب كأ ػػد الق(ػػكد األيليػػ(ب شػػة   ر(ػػؼ القػػرا ة  ككػػأف الػػذم 

 (قرأ مدكف شنـو ليراد الكل ب ال ( دُّ قلرئلن مللي    االصطبل ة. 
ةنكـ القرا ة شة ال صر ال د(ث     أصم ت كؿ  مؾ ال  ر(ةلت ال   طة إال ثـ  طكر ي

أ ػػد جكا ػػب ليم(ػػب القػػرا ة ال ػػة  ضػػي ت لػػدة ينػػلرات   ػػدرج شػػة إطػػلرو كمػػة (طمػػؽ لم(ػػ  )القػػرا ةن 
 كيف هذًه ال  ر(ةلت:

القػػرا ة: هػػة ال يم(ػػب ال ػػة ( يػػؿ منػػل الػػذهف لمػػ   ػػركؼ يػػلدةو يقػػرك ة دكف أم ييػػللدة يػػف  -ُ
لرج اليلدة اليقرك ة  ك(رق  لنػل الػذهف يػف خػبلؿ قػكاه الذا (ػب  كشػة هػذه ال للػب (  قػؿ الػذهف يػف خ

 .نُِٓ)ير مب الةنـ األقؿ إل  ير مب الةنـ األكثر
 شللقرا ة ه ل ليم(ب رقةٍّ ذه ة إل  يي ك(لت ألم  يف الةنـ كاالي ( لب.
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لت اليقػػػػرك  لةنيػػػػً  أك  ةيػػػػ(رًه أث ػػػػل  القػػػػرا ة ليم(ػػػػب   ك(م(ػػػػب ( ػػػػلقش ش(نػػػػل القػػػػلرئ الي  ػػػػ  كآل(ػػػػ -ِ
 .  نُِٔ)القرا ة

ش ضػػي ت القػػرا ة لمػػ  هػػذا ال  ر(ػػؼ ز(ػػلدةن لمػػ  الةنػػـ كالرقػػة إلػػ  الةنػػـ األكثػػر: الي لق ػػب 
 الذه (ب كالي للجب لميةله(ـ كاألشكلر الكاردة شة ال ص اليقرك . 

يميػػمب ي رامطػػب يػػف هػػذا ال طػػكر هػػك يػػل  رجيػػ ي لميػػل  القػػرا ة اليػػر( ب  إذ القػػرا ة ل ػػدهـ 
الخطػػػكات ال ػػػة   صػػػؿ ك  كليػػػؿ ش(يػػػل م( نػػػل  ثػػػـ إف هػػػذه الخطػػػكات شػػػة ال  ر(ةػػػلت ال د(ثػػػب لمقػػػرا ة 

 صلرت أكثر دقبن ك ةص(بلن  كيل هك شة ال  ر(ؼ اآل ة: 
القرا ة هة ليم(ب ا صلؿ   طمب يميمب يف الينلرات  أم ا نل ليم(ب  ةك(ػر ي كليمػب    طمػب  -ّ

 يلط ال ةك(ر  كأ يلط ال ةك(ر هذه    لج إل  ييلريب ك ير(ف ل ثم( نل ك  مخص يميمب ي طق(ب يف أ
 ليم(لت هة:  سبعشة 
 ال ي((ز لم ركؼ كالريكز. -6
 االي ( لب كالة ص كالةنـ.  -0
 ال كليؿ الداخمة كهك الةنـ األيلية اليي خمص يف اليلدة.  -6
 ض كهذا يل ( طمب يف القػلرئ ال كليؿ الخلرجة: كهك ال  م(ؿ كال قد كال قد(ر كاالخ (لر كالد -5

 الرجكع إل  الخمرات اليلمقب: 
 اال  ةلظ: كهك القدرة لم   خز(ف الي مكيلت شة الذاكرة. -4
 االي دلل  )ال ذكرن كهك القدرة لم  اي  لدة الي مكيلت.  -5
 . نُِٕ)اال صلؿ: كهذا (يثؿ  طم(ؽ الي مكيلت -5

(يػػػػللدؾ لمػػػػ  إجػػػػلدة  (قػػػػكؿ الػػػػدك كر لػػػػكرم ركزاكػػػػس: القػػػػرا ة اليػػػػر( ب أيػػػػمكب يضػػػػيكف
 . نُِٖ)الينلرات ال ة    لجنل القرا ة ميرلب كدقب

ك(قكؿ: القرا ة هة ليم(ب   رجـ ش(نل لقكل ل الريكز إل  أشكلر  كيرل ؾ لم   ؿِّ ال ػةرة  
 . نُِٗ)كي للجب هذه الي مكيلت هة يرل ؾ شة القرا ة  كيي كل شنيؾ
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 ػػكم  ظليػػلن ي كػػليبلن (قػػكد الةكػػر اإل يػػل ة شػػللقرا ة اليػػر( ب  يثػػؿ مر ليجػػلن لقم(ػػلن جد(ػػدان  ( 
إلػػػػ  ال ػػػػدرج كال طػػػػكر شػػػػة ايػػػػ ( لب ال ركػػػػب اليػػػػر( ب لمي رشػػػػب لػػػػ(س ليػػػػرة كا ػػػػدة  كلكػػػػف ليػػػػرات 

. ك   قؽ اليػرلب شػة قػرا ة الكميػلت كاأليػطر كالةقػرات  مصػكرة  يػللد لمػ  يضػللةب نَُّ)لد(دة
 . نُُّ)لئ  أشضؿييل ب الذاكرة  ي  االل زاـ الي دد كالكقت لم صكؿ لم    

شػػللقرا ة اليػػر( ب ل(يػػت هػػة القػػرا ة م ػػكؿ أيػػرع شقػػط. مػػؿ هػػة القػػرا ة م ػػكؿ أذكػػ .  يػػزج 
م(ف ينػلرات لد(ػدة  أم: القػرا ة م ػكؿ أيػرع  ككػذلؾ شنػـ اليػلدة كايػ ( لمنل م ػكؿ أشضػؿ  ك ػذكر 
اليػػػػلدة ليػػػػدة أطػػػػكؿ. شنػػػػة   مػػػػـ القػػػػلرئ ك(ػػػػؼ (كػػػػكف قلرئػػػػلن ير ػػػػلن  كك(ػػػػؼ (يػػػػ كلب   ػػػػ  أصػػػػ ب 

 . نُِّ)اليكاض(  الة (ب مصكرة أيرع كأينؿ
شللي كر الينـ الذم  قكـ لم(ً  القرا ة الير( ب هك اي خداـ ال قؿ مكؿ قدرا ً  أث ل  القرا ة  

 كل(س ال ظر أك ال طؽ شقط. 
كهػػػة ل(يػػػت قػػػرا ة للد(ػػػب مػػػؿ مر ػػػلي  (  يػػػد لمػػػ  خطػػػكات ي يميػػػمب ي رامطػػػب  ك( ضػػػ  

خطكا نل أك  ق (ل نل كأيلل(منل كينلرا نل  كهك يػل يػأيم(  ي شػة يةنكينل م كؿ أكض  يف ًخبلؿ م(لف 
 اليطمب الخليس يف هذا اليم ث. 

 ادلطهت انخبًَ
 َشأح انقزاءح انسزٌعخ

اف يصػػطم  القػػرا ة اليػػر( ب يػػف اليصػػطم لت الجد(ػػدةا  (ػػث إف االه يػػلـ منػػل ( ػػكد إلػػ  
 . نُّّ)لقكد  لكف قط لن ال ( كد إل  قركف

 ءة السريع أواًل: نشأة القرا
لقػػػد ظنػػػرت القػػػرا ة اليػػػر( ب يػػػ  مدا(ػػػب القػػػرف ال  ػػػر(ف  ل ػػػديل ا ةجػػػرت ثػػػكرة الي مكيػػػلت  
كغػػػرؽ القػػػرلا  شػػػة شػػػ(ضو يػػػف اليطمكلػػػلت مػػػأكثر ييػػػل (يػػػ ط( كف أف (  ػػػليمكا ي ػػػ ي مي ػػػٌدؿ القػػػرا ة 

القػكات  ال لد(ب  ككل ت الدكرات ال  م(ي(ب األكل  يم (ب لمػ  يصػلدر غ(ػر ي كق ػب  يػف ذلػؾ يػثبلن:
الجك(ػػب اليمك(ػػب خػػػبلؿ ال ػػرب ال للي(ػػب األكلػػػ   كجػػد الة (ػػػكف ل ػػد ال  م(ػػؽ مللطػػػلئرة أف لػػددان يػػػف 
الط(ػػلر(ف لػػـ (ػػ يكف يػػف  ي((ػػز الطػػلئرات لمػػ  ييػػلشلت طك(مػػب. ككػػلف هػػذا (  ػػة خطػػران جيػػ(يلن إذ 
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لمػػ     مقػت الييػألب ملل (ػلة كاليػكت  شػ ـ اخ ػراع جنػػلز (يػي : ) لك( كيػككبن  (ػث (ػكيض يػف
ييػػػلشلت قصػػػ(رة يػػػف الػػػزيف  ك ظنػػػر هػػػذًه الكيضػػػلت لمػػػ   ل ػػػب كم(ػػػرة  ثػػػـ (مػػػدأ مإضػػػلشب صػػػكر 
لمطػػػلئرات الصػػػد(قب كالي لد(ػػػب  ككل ػػػت هػػػذًه الصػػػكر   ػػػرض مػػػمط   ثػػػـ ملل ػػػدرج اخ صػػػر كاق ػػػراف 
ال رض الزي (ب ي   قم(ؿ  جـ الصكر كالزكا(ل ال ة   لهد ي نل  ككل ػت اليةلجئػب أ نػـ اك  ػةكا أف 

خص الذم ( درب ج(دان لم  ذلؾ (يك  ي أف (ي(ز م(ف الطػلئرات ل ػديل  ظنػر لمػ  ال ل ػب شػة ال 
 . نُّْ)جز  يف خيييلئب جز  يف الثل (ب

كيف هذا الي طػؽ: إف ال ػ(ف إذا كل ػت  يػ ط(  أف  ػرل منػذًه اليػرلب اليذهمػب  شػإف يػرلب 
مػرة إلػ  القػرا ة  كمليػ خداـ األداة القرا ة (يكف  طك(رهل أ(ضلن م كؿ كم(را لذلؾ قرركا  قؿ هػذًه الخ

 ةينل   ـ إظنلر كميب كا دة م جـ كم(ر لم  ال ل ب ليدة  صؿ إل  خيس ثػكافو  ثػـ  قم(ػؿ  جػـ 
الكميػب ملل ػػدر(  ككػػذلؾ  قصػػ(ر طػػكؿ كػػؿ كيضػػب  ظنػػر ش(نػػل الكميػػب  ثػػـ قػػليكا شػػة ال نل(ػػب مإظنػػلر 

خييػيلئب يػف الثل (ػب  كلمػ  الػرغـ يػف أرم  كميلت شة الكقت  ةيً  لم  ال ل ب ليدة كا ػدة لمػ  
ـل إلػػػداد ي ظػػػـ دكرات  ذلػػػؾ شػػػإف الي ػػػلرك(ف قػػػد  يك ػػػكا يػػػف قرا  نػػػل. كييػػػل  ر ػػػب لمػػػ  ذلػػػؾ أ ػػػ ي  ػػػ

 . نُّٓ)ال در(ب لم  القرا ة الير( ب
ثـ مزغت شة ال رب شكرة الم ث لف  ق (لت  ير(  القػرا ة ك  ي(ػب القػدرة لمػ  االيػ ( لب  

مؿ الراغم(ف شة  ير(  قرا  نـ  ك خض نـ لدكرات  در(م(ب ذات يػدة كقليت ي لهد ي خصصب  ي ق
ي ددة  ( مقكف ش(نل مراي  ك در(ملت خلصب كيػل أدخمػت هػذًه ال ق (ػلت إلػ  الي ػله  الدرايػ(ب إلشػلدة 
الطبلب ي نل  ش    لف ذلؾ كمً  ثركة كم(رة يف اليملدئ كالػدركس كال ق (ػلت كال جػلرب  قػد  خ مػؼ 

يػف ك ػلب آلخػر  لكػف اليمػلدئ األيليػ(ب  مقػ  ي ػ ركب كقلممػب لم طم(ػؽ شػة كػؿ يف ي نػد آلخػر  ك 
 . نُّٔ)يكلف كمأمِّ ل ب
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 ادلطهت انخبنج
 أًٍْخ انقزاءح انسزٌعخ، أْذافٓب ٔفٕائذْب

 أًٍْخ انقزاءح انسزٌعخ:
شػػػة لصػػػر اليػػػرلب  أك شػػػة لصػػػر اال ةجػػػلر الي مكيػػػل ة  ك ق (ػػػب الي مكيػػػلت  كشػػػة ظػػػؿ 

الثػػػركة النلئمػػػب لمي مكيػػػلت  المػػػد يػػػف كيػػػ(مب  يك  ػػػل يػػػف قػػػرا ة الكث(ػػػر يػػػف  مػػػؾ ال ضػػػخـ النلئػػػؿ ك 
الي مكيػلت كيكاكمػب ال قػػدـ  كم ػد ذلػػؾ    ػلج إلػػ  ايػ ( لب  مػػؾ الي مكيػلت  ثػػـ  ةظنػل كااليػػ ةلدة 

 . نُّٕ)ي نل
شػػللقرا ة اليػػر( ب ل(يػػت  رشػػلن  كلك نػػل ضػػركر(ب  كهػػة إ ػػدل األدكات كالينػػلرات األيليػػ(ب 

 . نُّٖ)لف االي يرار شة ال ي(ز كال ةكؽ لممل ث(ف
إف ز(لدة يرلب القرا ة    ة  طك(ر القدرة لم  ال  مـ  كٌاذا كل ت الي رشب قكة  شكػـ يػ زداد 

 القكة مز(لدة يرلب القرا ة؟!. 
إف يػػػػل (يػػػػذكر ك(ك ػػػػب لػػػػف القػػػػرا ة اليػػػػر( ب هػػػػة ي مكيػػػػلت كمػػػػلل طم(ؽ  صػػػػم  ينػػػػلرات  

  .نُّٗ)كملي يرار ال طم(ؽ  صم  للدات
شػػللقرا ة اليػػر( ب هػػة يطمػػب الجي(ػػ  أل  ػػل   ػػ(ش شػػة لصػػر اليػػرلب  كيػػل (  ظر ػػل يػػف  

 . نَُْ)األليلؿ كالكاجملت أكثر ييل أ جز لهي 
كلذا لرشت م ض الدكؿ الي قديب ق(يب اليرلب شة القرا ة  شأقليت الدكرات لمقرا ة الير( ب 

القػلرئ لمػ  أف (مػ قط أكمػر لػدد  ي ذ أكثر يف  صؼ قرف  ك مؾ الدكرات  نػدؼ دائيػلن إلػ   ػدر(ب
ييكف يف الكميلت أث ػل  الثل (ػب ال ػة  قػؼ ش(نػل ال ػ(ف  ك يػ خدـ  مػؾ الػدكرات أدكات لد(ػدة ل  مػ(ـ 

 .نُُْ)القلرئ ذلؾ
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 أْذاف انقزاءح انسزٌعخ:
إف الندؼ اليقصكد يػف القػرا ة اليػر( ب أف   صػؿ لمػ  أكمػر كي(ػب يػف الي رشػب شػة أقػؿ 

كااليػػ ( لب  شػإذا كل ػػت اليػػرلب لمػ   يػػلب الةنػػـ كااليػ ( لب شمػػف  يػػ ة(د كقػت ييكػػف يػ  الةنػػـ 
 . نُِْ) (ئلن يف القرا ة

كلنػػذا (جػػب أف (كػػكف النػػدؼ يػػف ز(ػػلدة ي ػػدؿ القػػرا ة كاق (ػػلنا شػػبل (جػػب أف (كػػكف اال  قػػلؿ 
 . نُّْ)يف مط و  د(د إل  اليرلب ال د(دة  كٌا يل ( لؿ ذلؾ ملل درب كال درج

(دان أف القرا ة الير( ب الةٌ للػب ل(يػت هػة القػرا ة م ػكؿ أيػرع شقػط  شيف الينـ أف   رؼ ج
 . نُْْ)مؿ هة قرا ة م كؿ أذك  (يزج م(ف كؿ الينلرات الي ملدلب: ال رك(ز  كالةنـ  كاالي رجلع

 فٕائذ انقزاءح انسزٌعخ:
إف شكػػػرة القػػػرا ة اليػػػر( ب  قػػػـك لمػػػ  يػػػل هػػػك ي مػػػـك يػػػف أف ال ظػػػر (قةػػػز يػػػف ييػػػل ب إلػػػ  

ل ديل (ي قر لم  ييل ب ي ( ب شإ  ي (مػ قط لػددان يػف الريػكز كاإل ػلرات  ثػـ (قةػز ل(يػ قر أخرل  ك 
ثل (بن  كهكذا  شل  قلؿ المصر قةزه  كال رك(ػز (  ػة ال قػلط ك ػدات دالل(ػب ذات ي ػزل  ك(قػرر لميػل  

مػ(ف  كظلئؼ األلضل  أفل المصػر (يػ قر ثل (ػب كا ػدة ينيػل كل ػت القػرا ة يػر( ب أك مط(ئػب  كالةػرؽ
القػرا  (ف هػػك أف صػػل ب القػرا ة اليػػر( ب (مػػ قط شػػة هػذًه الثل (ػػب لػػددان أكمػر يػػف الك ػػدات الدالل(ػػب  
ش م   (ف ال (مػ قط القػلرئ ال ػلدم المطػة  أكثػر يػف ل ػر ك ػدات أك يقػلط  صػك (ب شػإف القػلرئ 

 . نُْٓ)الير(  (م قط     ل ر كميلت دالل(ب
ل  ي ػػكمب القػػلرئ غ(ػػر الي يػػرس كهػػة )ال كػػكصن شيػػف أهػػـ شكائػػد القػػرا ة اليػػر( ب أ نػػل   ػػل

إل  يطكر ككميلت يلمقب كقمب ال رك(ز كمطئ اال  قلؿ. كيل (يكف إجيلؿ أهـ شكائد القرا ة الير( ب 
 ميل (أ ة: 

. كاي قصػل  نُْٔ)اف القرا ة الير( ب هة يف أهـ الركاشد الي ( ب لم  كيب الكقػت كاال  ةػلع مػ ً  -6
 . نُْٕ)كةل ة ييك ب شة القرا ة كاإلطبلع أكمر قدر يف الي مكيلت مأقص 

  يخ(ر يصلدر الي رشب لخديب األهداؼ اليم  لة مأكمر  جـ يف اال  ةلع.  -0
 ال  ليؿ الير(  ي  الي مكيلت أث ل    لكلنل (ز(د يف قكة ال أث(ر شة ال ةللؿ ي  ال قؿ.  -6
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 الةرز الير(  لمي مكيلت  كال رك(ز لم  يل (ي  لج إل( .  -5
الةنػػـ كال ق(ػػ(ـ كال قػػد لمي مكيػػلت شػػػة ير مػػب كا ػػدة  ميػػل (  ليػػب يػػ  يػػل (ة مػػػ ي إديػػلج ليم(ػػلت  -4

 ال ليب اآللة. 
 . نُْٖ)ال ةللؿ ي  الكاق  كال  مؤ ملليي قمؿ كاالي  داد ل ي يف خبلؿ االي قملؿ الير(  كالج(د -6

 ادلطهت انزاثع
 يعذل سزعخ انقزاءح

  مػػللقرا ة ال قم(د(ػػب. شةػػة الػػكطف لقػػد ليػػؿ لميػػل  القػػرا ة اليػػر( ب لمػػ  ق(ػػلس يػػرلب القػػرا
 كميب شة الدق(قبن  قر(ملن.  ََِال رمة يثبلن (صؿ ي كيط يرلب القرا ة إل  )

 ك ص ؼ يرللت القرا ة كيل هك ي  لرؼ لم(ً   د(ثلن كيل (أ ة: 
 كميب شة الدق(قب أك أقؿ.  َُٓالقرا ة المط(ئب:  -6
 كميب شة الدق(قب.  َّٓ-َُٓالقرا ة الي كيطب:  -0
 . نُْٗ)كميب شة الدق(قب ََٖ – َّٓا ة الير( ب: القر  -6

كميػب شػة الدق(قػب  ك(مػدك شػة  ََْ-ََِك( راكح ي دؿ يرلب القرا ة ال قم(د(ػب لللي(ػلن يػف 
إال أ ػ ي  - (ث   ضللؼ يرلب القرا ة ل د الم ض ال  الضػ ؼ  -المدا(ب أف هذًه ال  (جب يذهمب 

ف يف الكاض  ه لؾ خطئلن جيػ(يلن. إذا كل ػت ال ػ(ف إذا   لكل ل الييألب يف ي ظكر  يلمة شإ  ي (كك 
قػػلدرة لمػػ  يبل ظػػب الصػػكرة )يػػثبلن طػػلئرة  أك كميػػبن شػػة كا ػػد لمػػ  خييػػيلئب يػػف الثلم ػػب كيػػل هػػك 

 يثمت لمي(لن إذف يف الي كق  أف  ككف يرلب القرا ة هة: 
 . نَُٓ)كميب شة الدق(قبن أم ك لب ص (ر 0ََََّكميب =  ََٓ× ثل (ب  َٔ)

كميػػب شػػة  ََْالػػ   ََِؿ اليػػدرمكف ال ػػدر(ب   كايػػ طللكا القةػػز يػػف ييػػ كل لقػػد كاصػػ
 الدق(قب.

كلقػػد  ػػـ ال كصػػؿ يػػؤخران إلػػ   ق(قػػب أف ي ظػػـ ال ػػلس ( يمػػكف شػػة  ػػدكد ال ػػٌد األد ػػ . أيػػل 
ال  يػػف شػػة قػػدرات القػػرا ة كالػػذم لػػك ظ شػػة  ػػدر(ب الكيضػػلت الخلطةػػب شمػػـ (كػػف لػػ ي لبلقػػب قك(ػػب 
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ب أكمر ملل لشز القكم لدل الي درب خػبلؿ أيػلم(   كهػذا هػك الػذم يكػ نـ يػف ملل در(ب  كلكف مدرج
 . نُُٓ)الكصكؿ إل  قيب يي كاهـ الطم( ة

إلػػػ  أ ػػػ ي ملل ػػػدر(ب اليبلئػػػـ (يكػػػف أف ( جػػػلكز القػػػلرئ  َُٔٗؿ المػػػل ثكف لػػػلـ ػػػػػػػكيػػػل  كص
 كميب شة الدق(قب  كهة اليرلب ذا نل ال ة  يثؿ القرا ة الير( ب.  ََْ لجز 

قػػػد ظنػػػرت لمػػػ  اليػػػل ب  ػػػد(ثلن يجيكلػػػب يػػػف )يػػػدارس القػػػرا ة ال  ػػػطبن كمػػػدأت يػػػرلب كل
كميػػب شػػة الدق(قػػبن ك زا(ػػدت هػػذًه ال كل(ػػب يػػف  َََُالقػػرا ة   جػػلكز ال ػػلجز األكمػػر ال ػػللة كهػػك )

 . نُِٓ)اليدارس 
إف القػػلرئ الج(ػػد أك اليػػر(  ل ػػديل (قػػرأ اليػػطر ال ( ػػكد إلػػ  الكميػػب أك ( ػػردد  كهػػك مػػذلؾ 

ل ( (  قةزات أطكؿ  كال (م قط شة كؿ كقةبو يجرد كميبن كا دة  كلك  ي (م قط يل م(ف ثبلث إل    ككف
خيػػس كميػػلت    شػػإف القػػلرئ اليػػر(   مأقػػؿ قػػدر يػػف ال  قػػؿ شػػة ال ركػػب الطم( (ػػب لم ػػ(ف ( ةػػكؽ شػػة 

 . نُّٓ) %َّٓيرلب القرا ة لم  القلرئ المطة  ميقدار 
(يػػػي   ا ػػػ  ل ػػػديل ال إلػػػ % يػػػف ال ػػػلالت   ػػػ(ر  َٖكال جػػػلرب أف  األم ػػػلث أثم ػػػتكقػػػد 
ل ظ(ل  أك ال ردد كال كدة لكميلت يمؽ قرا  نل شإف ال (ف  م قط الي مكيب ش بل  القرا ةلمقلرئ مإللدة 

ك يػ كلمنل م ػػد قػرا ة لػػدة لمػلرات  لل(ػػب   كاف القػػلرئ اليػر(  لػػلدة ال (قػ  شػػة يثػؿ هػػذه ال كػػرارات 
 نُْٓ) قم(ؿ اليرلب م كؿ يم كظ .غ(ر الضركر(ب . كال ة  ؤدم ال  

 ادلطهت اخلبيس
 تقٍُبد انقزاءح انسزٌعخ

كهػػة الخطػػكات ال مي(ػػب ال ق (ػػب ال ػػة (جػػب أف ( م نػػل القػػلرئ ل كػػكف قرا  ػػ ي يػػر( ب   ػػطبن 
 شٌ للب. 

 قكـ القرا ة الير( ب لم  أيلس اش راضة  كهك أٌف ي ظػـ القػٌرا  لػد(نـ القلمم(ػب ألف (قػرؤكا 
 الطر(قب ال ة (قرؤكف منل      لك كلف ال ص ش(ً  ص كمب. مطر(قب أيرع يف 
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كيػل  –أيل اآلل(ب الة(ز(لئ(ب ش قكـ لمػ  يػل ثمػت يػف أف ال ظػر (قةػز يػف ييػل ب إلػ  أيخػرل 
كل ػػديل (يػػ قر لمػػ  ييػػل ب ي ( ػػب شإ ػػ ي (مػػ قط لػػددان يػػف الريػػكز كاإل ػػلرات ثػػـ (قةػػز  –ذكػػر يػػلمقلن 

 يلت. ل(ي قر  كالريكز كاإل لرات هة الكم
ك(قرر لميل  كظلئؼ األلضل  أف المصر  ( يل (  قؿ إل  ييل ب جد(دة شإ   (ي قر ليدة 
ثل (ب  كينيل كل ت القرا ة ير( ب أك مط(ئب شإف الذم ( يم ي صل ب القػرا ة اليػر( ب هػك أ ػ ي (مػ قط 

  كهػذا الةػلرؽ شة هذًه الثل (ب الكا دة لددان أكمر يػف الكميػلت ال ػة (م قطنػل صػل ب القػرا ة المط(ئػب
 . نُٓٓ)أ (ل لن قد (صؿ إل  ض ة(ف أك ثبلثب أض لؼ

كه ػػػلؾ طػػػرؽ كث(ػػػرة كأيػػػلل(ب ك ق (ػػػلت كث(ػػػرة لمقػػػرا ة اليػػػر( ب  لنػػػل الةػػػت الك ػػػب   كأق(يػػػت 
الػػدكرات كأييػػت الي لهػػد    قػػدـ يػػف أجػػؿ يضػػللةب اليػػرلب القػػرا ة لػػدل القػػلرئ  كقػػد  ةلك ػػت  مػػؾ 

 الطرؽ يف  (ث ال مي(ط كال ةص(ؿ. 
قد كل ت ه لؾ أكثر يف يدريب كطر(قب لمقرا ة الير( ب  ل(س هذا ي ؿ اي ( لمنل  كلكػف ك 

 . نُٔٓ)يأذكر أمرز االي را (ج(لت كالينلرات ال ة  كلد أف  ككف ي  ركب م(ف أ نر  مؾ الطرؽ
 فًٓ:( 157)أيب االسرتاتٍجٍبد

 Planningأٔالً: انتخطٍط 
قػلرئ يػف خبللػً  ايػ قملؿ كػؿ الي مكيػلت كا  قػل  يػل كهك إلداد مر لي  (يػ ط(  الالتخطيط للقراءة: 

(ة(د لمقرا ة. كهك مكامب الكصكؿ لؤلهداؼ ك  ق(ؽ ال ل(لت  ك(يللد لم  الكشل  مي طممػلت الي رشػب 
يػػف الكصػػكؿ إلػػ  اليةػػله(ـ ال ي(قػػب ذات الق(يػػب ك  ظػػ(ـ ليم(ػػب  خز( نػػل كايػػ رجللنل كاإلشػػلدة ي نػػل  

 ب  كم د  ظرة  ليمب لميلدة أك اليكضكع اليراد قرا   ي  كٌاجرا  ك(جب أف (قـك لم  أيس لمي(ب ثلم
يي  ير(  لم  رؼ لم  اليكضكع كأهي( ً  لمقلرئ مصكرة أكل(ب قمؿ القرا ة ك صة  اليلدة اليقرك ة 

 . نُٖٓ)م كؿ ير( 
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 Analyze Reading Methodحبًٍَب: حتهٍم أسهٕة انقزاءح 
قػػػؿ شػػػة صػػػكرة ريػػػكز  (قػػػـك ال قػػػؿ ميػػػرلب كم(ػػػرة إف القػػػرا ة    ػػػة إدخػػػلؿ م(ل ػػػلت إلػػػ  ال 

م  ك(منل إل  أشكػلر )ي مكيػلتن ك قػلس يػرلب القػلرئ شػة القػرا ة مقدر ػً  لمػ  ي للجػب الريػكز ال ػة 
 . نُٗٓ) صؿ إل  ال قؿ ك  ك(منل إل  أشكلر

كلمػػ  القػػلرئ ه ػػل أف ( ػػرؼ يػػرل  ي ال ق(ق(ػػب شػػة القػػرا ة قمػػؿ الػػدخكؿ شػػة القػػرا ة اليػػر( ب  
ي ل(ػػدة  كذلػؾ لػػف طر(ػؽ اخ مػػلر (جر(ػً   ألف هػػذا االخ مػلر لق(ػػلس يػرلب القػػرا ة يػػ(ككف كمصػكرة 

األيػػلس الػػذم يػػكؼ (  يػػد لم(ػػً  شػػة اليقلر ػػب مللق(ليػػلت ال لل(ػػب  ل(ػػ يكف يػػف   د(ػػد ك ق(ػػ(ـ يػػدل 
 .نَُٔ)ال طكر ال لصؿ لد( ً 

ب يػثبلن. ك(ػ ـ كالمٌد ل ي يف اي خداـ يللب ي ليمب  كاخ (لر يكضكع ي ليب كأف (كػكف ركا(ػ
 ا  يلب يرلب القرا ة لف طر(ؽ الي لدلب اآل (ب:

)ي ػدؿ لػدد الكميػلت شػة كػؿ صػة بن × يرلب القرا ة )كميب/دق(قبن = )لدد الصػة لت اليقػرك ةن 
 .نُُٔ) )لدد الدقلئؽ اليصركشب شة القرا ةن÷ 

 .نُِٔ) = يرلب القرا ة   ؾ/د َٔ× )كقت القرا ة مللثل (بن ÷ أك )لدد كميلت ال صن 
 Understanding Abilityحبنخًب: انقذرح عهى انفٓى 

ك(كػكف ذلػؾ قمػػؿ الػدخكؿ شػػة  للػب القػرا ة اليػػر( ب كهػك اإلدراؾ الػػدق(ؽ لمي ػل ة ال ػػة كرا  
الكميلت كيل م( نل ك(يكف اخ ملر يقػدرة القػلرئ لمػ  الةنػـ يػف خػبلؿ القػرا ة اليػر( ب االيػ طبلل(ب 

يف األيئمب  يف خبلؿ اخ (لر اإلجلمب ـ ملإلجلمب لف لدد لف طر(ؽ قرا  ً  ليكضكع ي (ف ثـ (قك 
الصػػػػ ( ب مػػػػػ(ف لػػػػدة اخ (ػػػػػلرات ك كػػػػكف لػػػػػدد األيػػػػئمب ال  ػػػػػر(ب  ك  طػػػػ  درجػػػػػب كا ػػػػدة لئلجلمػػػػػب 

 الص ( ب.
كيػػل (جػػب أف (كػػكف القػػلرئ (قػػدر لمػػ  ايػػ رجلع الي ػػل ة  أم  ػػذكر األ ػػداث أك األرقػػلـ 

 .  نُّٔ)الكاردة ش(يل قرأهي 
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 اءح انسزٌعخ:أْى يٓبراد انقز
 Preparationأٔالً: انتٍٓئخ 

كهػػة يػػف األيػػملب الينيػػب لز(ػػلدة اليػػرلب  ك(قصػػد منػػل:  ػػكش(ر أشضػػؿ ال ػػركط الخلرج(ػػب  
 ك ج ب االضطراملت الداخم(ب. 

 أيل  ركط الم(ئب الخلرج(ب  شإ نل   يثؿ م دة أيكر هة: 
 ش ص ال (ف الدكرم لمك ؼ لف يدل ال لجب إل   ظلرة.  -6
 كلف الي ليب لمقرا ة  الم (د لف يصلدر االزللج.اخ (لر الي -0
 ػػػكش(ر أشضػػػؿ إضػػػل ة لمقػػػرا ة  كضػػػك  ال نػػػلر  أك أف (كػػػكف يصػػػدر اإل ػػػلرة شػػػكؽ الك ػػػؼ  -6

 ي لكيلن لم(د ال ة (ك ب منل. 
 . نُْٔ)الرا ب الجيد(ب  يف ه(ئب الجمكس  ك كش(ر يق د ير(   كاالي رخل  -5

ال كق(ت الي ليب لمقرا ة. كلدـ القػرا ة شػة  أيل  ج ب االضطراملت الداخم(ب  شذلؾ ملخ (لر
 . نُٓٔ) لالت القمؽ كاليرض كاال زللج أك ال ك ر  ككذلؾ (جب الم د لف كؿ يل (  ت ال رك(ز

 Skimmingحبًٍَب: انتصفح 
ك(  ػػة ال ظػػرة اليػػر( ب لمصػػة لت  كهػػك (قػػكد لي رشػػب يػػل (  ك(ػػً  الك ػػلب  ك كػػكف ملال  قػػلؿ 

ال  ػلك(ف الرئ(يػ(ب كالةرل(ػب  ك  د(ػد ال قػلط األكثػر أهي(ػبن  كاليقديػب ميرلب مػ(ف الصػة لت  كقػرا ة 
كالخل يب كالي  ك(لت. شلل (ف  قكـ ه ل م  ط(ب أقيلـ ي ( ب يخ ػلرة ييػمقلن يػف اليػلدة اليػراد قرا  نػل 
لم صػػكؿ لمػػ  إطبللػػب لليػػب لمػػ  اليػػلدة كال  ػػرؼ لمػػ  ي  ك(ل نػػل  شنػػك أ ػػم  ميراج ػػب  ين(د(ػػب. 

 . نُٔٔ) صة  هك إلداد األيلس الذم ي  ـ لم(ً  ليم(ب القرا ةكالندؼ يف ال
 Understandingحبنخًب: انفٓى 

(خ مؼ لف القدرة لم  الةنـ كلي را (ج(ب. إف ز(ػلدة قػدرة  نُٕٔ)إف الكبلـ لف الةنـ كينلرة 
الةنػـ (  ػػة ز(ػلدة قػػدرة ال ػػ(ف لمػ  ايػػ ( لب أكمػر لػػدد يػػف الكميػلت شػػة ال ظػرة الكا ػػدة  ككميػػل زاد 

ركؼ مػػػلل (ف ملل يػػػمب لمقػػػلرئ ال ػػػلدم شػػػة  ػػػدكد ػػػػػػال ػػػدد زادت اليػػػرلب  كالقػػػدرة لمػػػ  ايػػػ ( لب ال 
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 ػػػرؼن  ك(يكػػػف يضػػػللةب هػػػذًه الييػػػل ب لػػػدة يػػػرات. شػػػللكث(ر يػػػف القػػػرا  ال  ِْ – َِكمي ػػػ(ف )
(يػػ  ؿ قدر ػػً  الكليمػػب لمػػ  القػػرا ة ميػػمب ي ػػلكؿ القػػرا ة كػػلل كدة الدائيػػب إلػػ  الكميػػلت كالجيػػؿ أك 

ملرات ي ( ب  ييل (  ت ال رك(ز  كملل للة (ؤثر لم  اليرلب كالةنـ ككذلؾ  طؽ الكميلت داخم(لن  ل
 . نُٖٔ)كالقرا ة كميب كميب

 كيأشرد يطمملن خلصلن م بلقب اليرلب مللةنـ كاالي ( لب ضيف هذا اليم ث.
 Using Eyes and Handsراثعًب: استخذاو انجصز ٔاألٌذي 

إلػػػ  إلػػػلدة   ظػػػ(ـ يمةػػػلت اليػػػ  أك ال قػػػؿ الييػػػ خديب شػػػة ليم(ػػػب شػػػللقرا ة اليػػػر( ب    ػػػلج 
القػػرا ة. ك كظ(ػػؼ ال ػػكاس يػػ  م ضػػنل  األ(ػػدم يػػ  المصػػر مصػػكرة أيػػرع. كذلػػؾ مليػػ خداـ األ(ػػدم 

 كيؤ ر (يللد لم  القرا ة  ككيل (أ ة: 
ت  ركب ال(د يف ألم  إل  أيةؿ الصػة ب  ك(يكػف يػف خبللػً  الػ  كـ ميػرلب القػرا ة  شكميػل زاد -6

 . نُٗٔ)يرلب القرا ة زادت  ركب ال(د
يػػػؿ الينيػػػب شػػػإف ذلػػػؾ (يػػػللد لمػػػ   -0 ل ػػػد كضػػػ  ال(ػػػد لمػػػ  م ػػػض الكميػػػلت أك ال مػػػلرات أك الجي

ال رك(ز كالةنـ. إف كض  اليملمب كيؤ ر لم  الكميلت ال (ػؤدم إلػ  اإليػراع شقػط  لكػف (ػؤدم 
 ػػػة ايػػ قرت لم(نػػل  دقػػػب إلػػ   ػػد اال  مػػله كال رك(ػػػز مػػدالن يػػف ال  ػػػ ت  ش(ركػػز لمػػ  الكميػػلت ال

 . نَُٕ)ال (ف  ك( كؿ دكف  ركد الذهف
 ركػػب ال(ػػد مػػ(ف اليػػطكر  مػػأف (ضػػـ اإلمنػػلـ يػػ  اليػػملمب ثػػـ ( ػػرؾ هػػذا اليؤ ػػر   ػػت اليػػطر  -6

ميػػرلب  ييػػل (ج ػػؿ لمقػػلرئ يؤ ػػران مصػػر(لن    ػػرؾ ال ػػ(ف خمةػػ ي ك  جلهػػؿ الير ػػد الصػػك ة الػػذم 
يػػرلب أكمػػر قمػػ(بلن يػػف  ركػػب ال ػػ(ف ل ػػد ال ير(ػػر (  يػػدهي القػػلرئ ال قم(ػػدم. اف   ر(ػػؾ اليؤ ػػر م

  ػػت اليػػطر اليقػػرك  (ضػػطر ال ػػ(ف أف  يػػرع ال ظػػر كرا  األصػػم   ككميػػل  ػػلم  مػػلل يرف زادت 
 . نُُٕ)يرلب قرا  ً   لم  يل هك يجرب كثلمت

 ل  القػػرا ة  ك ركػػب ال(ػػد لمػػ   ػػػكؿ ػػػػػػػػػػػػهػػذا كه ػػلؾ طػػرؽ أخػػرل اليػػ  يلؿ ال(ػػد ك  ر(كنػػل أث      
ي كةػػػئ كال ركػػػب المكلم(ػػػب )×ن ؿ ػػػػػػػةنلـ )؟ن  كال ركػػػب لمػػػ   كػػػػػػػػػػػػلرة االي ػػػػػػػػ  ك ركػػػب إ (S)رؼ  ػػػ
ييػػل ال ( يػ  اليجػلؿ لػذكره  كقػد  خػ ص كػػؿ  (C)كالنػبلؿ  (U)م(د )     ن  كلمػ   ػكؿ  ػرؼ ػػػػػػػػل
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ك  ي(ػب لبليػ ( لب  طر(قب لقرا ة يضيكف ي (ف  كل ل(ػب ي ( ػب  كلنػل شكائػد ثلم ػب يػف  يػر(  لمقػرا ة
 . نُِٕ)ك   ط لم قؿ ييل هك ثلمت ملل جلرب ال يم(ب. كال ( لؿ ذلؾ إال ملل ير(ف كالي لم ب

هذًه هة أهـ ينلرات القرا ة الير( ب  كه لؾ ينلرات أخرل  كلل (ك(ب شة القػرا ة  كالقػرا ة 
 . نُّٕ)طمقلن لمي     كالكصكؿ لمةكرة الرئ(ي(ب  كينلرات ش م(ب كمصر(ب  كال مخ(ص

 ادلطهت انسبدس
 انقزاءح انصبيتخ ٔانقزاءح انجصزٌخ ٔأحزًْب عهى انسزعخ

الميدل ل ل ل د الكبلـ لػف القػرا ة اليػر( ب الي لصػرة يػف اإل ػلرة أف القػرا ة اليػر( ب ال د(ثػب 
( ػػ رط أصػػ لمنل لػػدـ ال طػػؽ مػػلل ركؼ كالكميػػلت  كلػػك   ػػ  داخم(ػػلن ألف ذلػػؾ (ػػؤثر لمػػ  يػػرلب 

ل ػػ(ف شػػة ال قػػلط الريػػكز كالكميػػلت  ةػػكؽ يػػرلب الميػػلف كال ػػة (ف شػػة ال طػػؽ منػػل  القػػرا ةا شيػػرلب ا
 ك  د القرا ة الصلي ب ك  ر(ؾ الميلف ل دهـ يف لكائؽ اليرلب. 

إف كؿ الك ب كالي له  ال در(م(ب ال ة    لكؿ القرا ة اليػر( ب شػة ال صػر ال ػد(ث  ؤكػد أف 
هػػك يػػف  sub-vocalization) ة المةظ(ػػب الداخم(ػػب  طػػؽ الكميػػلت داخم(ػػلن أك يػػل (يطمػػؽ لم(ػػ  )القػػرا

 . نُْٕ)أكمر ال كائؽ ال ة  ي   ال طكر كاليرلبا كلذلؾ المٌد يف ال  مب لم(نل
 كالقرا ة الصلي ب: هة ال ة (قكـ منل القلرئ ملل مةظ مللكميلت يف غ(ر أف (رش  صك  ي. 

لقػػرا ة  شنػػذه ال ػػلدة كهػػة يػػف األيػػملب ال ػػة  ج ػػؿ ال ػػلس ال (يػػ  مكف كػػؿ قػػدرا نـ لمػػ  ا
كميب شة  َُٓ قمؿ يف يرلب القرا ة. شإف ي دؿ الكبلـ =  –ل د لميل  القرا ة الير( ب  –الي(ئب 

كميػػب شػػة الدق(قػب  شيػػف الكاضػ  أف القػػلرئ إذا  طػػؽ كػؿ كميػػب شػػة  َِٓالدق(قػب  كي ػػدؿ القػرا ة = 
 . نُٕٓ)كميب شة الدق(قب ََُصيت شإ  ي (خير 

رع ل رات اليٌرات يف يػرلب الصػكت  كايػ خداـ  ػ لع المصػر كذلؾ أف يرلب الضك  أي
شة القرا ة (  ة ز(لدة القدرة لم  اال  قلؿ م(ف الكميلت كاأليطر  أيػل إذا كػلف ذلػؾ ير مطػلن ميػرلب 
القػػػرا ة مللصػػػكت الػػػداخمة ) طػػػؽ الكميػػػلت الصػػػليتن شػػػإف هػػػذا (يثػػػؿ  كلػػػلن يػػػف الق(ػػػد لمػػػ  يػػػرلب 

 .  نُٕٔ)القرا ة



 

 سريعة للقرآن الكريم بين األحكام الشرعية والبرامج التقنية المعاصرةالقراءة ال
 أ.م.د.إبراهيم محمود إبراهيم النجار

 55 

  م(ـ اليلمؽ هػك اليػؤثر  إذ أف آخػر يػرة   مػـ ش(نػل القػلرئ القػرا ة هػة كقد (ككف أيمكب ال
شػػة ير مػػب االم دائ(ػػب  كهػػك االل يػػلد لمػػ  ال  مػػ(ـ مللكميػػب الييػػيكلب يػػف اليػػدرس أكثػػر يػػف الكميػػب 
اليرئ(ب  كلذلؾ   كد القلرئ لم   طؽ الكميلت أث ػل  قرا  نػل  ثػـ   مػـ القػرا ة دكف صػكت  ككل ػت 

 طؽ الصكت داخم(لن أك  ي يػبن. يػ  ال مػـ أف ال قػؿ (ةنػـ الكث(ػر يػف الكميػلت اليك كمػب ال  (جب أ   (
 . نُٕٕ)دكف  طقنل

 يكػػف القػػلرئ يػػف  جػػلكز م ػػض الكميػػلت  (ػػث (م قطنػػل  –المصػػر(ب  –إف القػػرا ة اليرئ(ػػب 
شػة  مصرهي ك(كظةنل داخؿ الجيمب دكف أف ( طقنل  كدكف أف (م ـز مأيمكب القرا ة اليي (ب ييل (ز(ػد

يرلب قرا  ً   ك( يؿ لم  ز(لدة ال رك(ز كقكة الةنػـا أل ػ ي ي( كاصػؿ يػ  الكل ػب يػف خػبلؿ القط ػب 
 . نُٖٕ)ال ص(ب م كمنل الي كليؿ

شػػللقرا ة مصػػكت خةػػ(ض مي  لهػػل ال ق(قػػة ال (يكػػف مػػؿ ال (جػػب أف  م ػػ  مصػػكرة كليمػػب  
أف القٌرا  الذ(فى أيجمركا لمػ   ك     ككف كاق ((ف  ك   ليؿ ي  الي كمب مإدراؾ كليؿ (جب أف   مـ

االي  لع لف القرا ة مصكتو خة(ض شقدكا االه يػلـ مػللقرا ة   (ػث مػذلكا جنػدان كم(ػران  كل ػدة أيػلم(  
 . نُٕٗ)ي كاصمب ألدا  الينيب اليي  (مب

إف أ يػػب طر(قػػب لم  ليػػؿ يػػ  هػػذًه الي ػػكمب أف   قممنػػل لمػػ  الػػرغـ يػػف كك نػػل ي كقػػب  شيػػف 
ككف قػلدران لمػ  اإلقػبلع  يليػلن لػف لػلدةو ي ( ػب أف  قمػؿ يػف االل يػلد لم(نػل إف الييكف ل ديل ال  

 كلف الندؼ هك شنـ اليلدة اليقرك ة. 
كالجل ب اإل(جلمة لنذًه ال لدة ( يثؿ شة أ نل  يللد لمػ   ػذكر يػل  ػ ـ قرا  ػ ي. كملإلضػلشب 

 . نَُٖ)كميب شة الدق(قب َََِ     –داخمة  –إل  ذلؾ شإف لم قؿ اليقدرة لم  أف (قرأ مصكت 
 ادلطهت انسبثع

 أحز انسزعخ عهى انفٓى ٔاالستٍعبة
(  قد الم ض أف القرا ة الير( ب    ة لدـ الجٌد(ب كا خةػلض كةػل ة ال  صػ(ؿ كااليػ ةلدةا 

 . نُُٖ)كدائيلن (قلؿ: إ  ي ( م ة القرا ة ممط  ك رص إذا أير(د الةنـ كاي ( لب اليلدة اليقرك ة
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ة اليػػر( ب لمػػ  خطػػأ هػػذه ال ظر(ػػب كأف هػػذا اال طمػػلع غللمػػلن (كلػػد ل ػػد ك(جيػػ  لميػػل  القػػرا 
القٌرا    (جػب لييلريػ نـ الخلطئػب لمقػرا ة   (ػث   ػٌكدكا القػرا ة م (ػك نـ كلػ(س م قػكلنـ كلػ(س ي  ػ  
القػػرا ة ملل قػػؿ   ر(ػػؼ الكميػػػلت كالي ػػل ة كلكػػف القػػػرا ة ال قم(ػػب    ػػة أ(ضػػػلن ال ةللػػؿ يػػ  الكميػػػلت 

 . نُِٖ)لقرا ة الير( ب ال قم(ب  ي   لمكصكؿ إل(نل كل(س الخطأ شة  قمنل أك   ر(ةنلكاألشكلر شمل
إف مػػط  القػػلرئ شػػة  قػػؿ ل( (ػػً  يػػف كميػػب إلػػ  أيخػػرل  كقمػػب يػػل (م قطػػ ي شػػة الكقةػػب الكا ػػدة  
ك ككصػػً  إلػػ  كميػػلت قرأهػػل يػػلمقلن لػػ(س هػػك ميػػمب لجػػز ال قػػؿ لػػف ايػػ ( لب ي ػػل ة الصػػكر ال ػػة 

 –ف كار ملكػػً  شػػة  ةيػػ(رهل ك  م(منػػل كيػل ( صػػكر الػػم ض  شػػإف يػػرلب القػػلرئ ي كطػػبه  قمنػل إل(ػػً  ال ػػ(
 . نُّٖ)مطم( ب اليلدة اليقرك ة يف  (ث الينكلب كالص كمب –إل   د م (د 

إف كث(ػػران يػػف الم ػػكث كالدرايػػلت ال د(ثػػب أثم ػػت أ ػػ ي كميػػل زادت يػػرلب القػػرا ة كميػػل   يػػف 
 . نُْٖ)بلشلن ليل ا  نر ل د كث(ر يف ال لسيقدار االي ( لب  ككلف الةنـ أشضؿ خ

كميػػب شػػة الدق(قػػب  شػػإف  َِٓكذلػػؾ أف القػػلرئ (ةكػػر أيػػرع ييػػل (قػػرأ  شػػإذا كػػلف (قػػرأ مي ػػدؿ 
كميب شة الدق(قبن  أم إف طلقػب اإل يػلف  0ََََٓقدرة اإل يلف لم  ال ةك(ر كاالي ( لب   جلكز )

ر ميػرلب الضػك  ك قػرأ ميػل دكف يػرلب الصػكتا الةكر(ب   ةكؽ طلق  ي القرائ(ب يلئ ة يرة  ش  ف  ةك
ييل (يمب لم ض القٌرا  اليمؿ كالضػجر  كاليػ(يل الطممػب ال ل ػئكف الػذ(ف ( يػكف مليػ  داد لقػكلنـ 

 . نُٖٓ)الي صلص يقلد(ر كم(رة يف الي مكيلت  ك(خذلنـ مطؤهـ شة القرا ة لف اي ( لمنل
% ْي ظـ الم ر (ي قمؿ يف  كقد  كصؿ الخمرا  شة يجلؿ الطب كالم ث ال ةية إل  أف

% يف قدرا نـ ال قم(ب  رغـ أف لد(نـ اإليكل (ب يف أف (  ميكا أك (ةكركا ك( يمكا أكثر  شإذا َُإل  
كػػلف األيػػر كػػذلؾ شػػإف  يػػر(  ليم(ػػب يثػػؿ القػػرا ة هػػة طر(قػػب شٌ للػػب ل يكػػ(ف ال ػػخص يػػف أف ( يػػة 

خدينل. ش  ػديل (قػرأ ال ػخص ال لضػ  % يف قدرا ً  ال قم(ب ال ػة ال (يػ ٓٗ-َٗ يمب كم(رة  يلكم 
كميػب لكػؿ دق(قػب يػ   ََٓميرلب شنك (ركز أكثر  كل ديل ( يكف يػف رشػ  يػرل ً  شػة القػرا ة شػكؽ 

  ق(ؽ أقص  شنـ  شإ  ي (يػرع أ(ضػلن شػة  ةك(ػرًه  ك( ػ(  أليلقػلن جد(ػدة لميػ  ل صػم  يػنمب الي ػلؿ   
ذكل : اف اإل يػػلف ال ػػلدم (يػػ ط(  يضػػللةب كهػػذا يػػل (ؤكػػدهي لميػػل  ال رم(ػػب كالخمػػرا  شػػة أهي(ػػب الػػ
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يػػرل   شػػة القػػرا ة خيػػس يػػرات  شػػإذا كػػلف (قػػرأ ل ػػر صػػة لت شػػة اليػػللب شػػإف لقمػػ ي قػػلدر لمػػ  
 . نُٖٔ)اي ( لب خيي(ف صة ب شة اليدة  ةينل

شلل قػػؿ غ(ػػر يصػػيـ لمقػػرا ة مللطر(قػػب المط(ئػػب. إف القػػرا ة مػػمط  كل ل(ػػب  ػػدش  ال قػػؿ لمقػػرا ة 
 صؿ مذلؾ لم  شنـ أقؿ كأقؿ. أمطأ شأمطأ  ك( 

لقد اك  ؼ أف ال قؿ اإل يل ة كمييللدة ال ( (ف (يك  ي أف (م قط الي مكيلت ميػنكلب أكمػر 
 . نُٕٖ)ل ديل  ككف الي مكيلت يجي ب مصكرة يبلئيب كشة يجيكللت ذات ي   

 كميػب شػة الدق(قػب أك أكثػر  إ ػ ي يػف اليث(ػر ََْإف ال قؿ ( يؿ مي  ن  الرا ب ل د يرلب 
ي رشب أف ي ظـ ال لس (قدركف يرل نـ شة القرا ة ال ػة ( ركػكف ش(نػل أصػلم نـ شػكؽ الكػبلـ  كػكف 

كميػػب أك أكثػػر شػػة الدق(قػػب. إف الز(ػػلدة شػػة يػػرلب القػػرا ة  قػػكد مصػػكرة آل(ػػب إلػػ   ََْيػػرل نـ ش ػػبلن 
مكؿ ز(لدة االي ( لب  كاليمب هك أف الي مكيلت ي ظيب شة يجيكللت ذات ي    ميل (ؤدم إل  ق

ال قؿ لنػل لمػ  الةػكر. كمػدكرهل  ػؤدم هػذه الز(ػلدة االيػ ( لب إلػ  القػدرة لمػ  ال ػذكر أ(ضػلن  يم (ػبن 
لم  قدرة لقمؾ لم    ظ(ـ الي مكيلت شة يجيكلػلت ذات ي  ػ   كش(نػل رمػط لمي مكيػلت الي  ػلثرة 

 . نُٖٖ)لقرا ة المط(ئبمإ كلـ ك يميؿ  كيل أ نل ال   (  لمقلرئ ال ةمب  كال ركد  لؿ القرا ة كيل شة ا
ك  ق(ػػؽ الةنػػـ يػػ  اليػػرللت األكمػػر لػػ(س مػػلألير ال ر(ػػب ك(يكػػف أف   طػػكر يػػرلب القػػرا ة 
ل  يل   ي  يرلب ال قؿ ش  ديل (  مـ اإل يلف القرا ة المٌد أ  ي كلف ( ظر إل  ال ػرؼ  مػك ال ػرؼ  

 ـ مػلل ركؼ ييػ قمب  ثـ م د ذلؾ ( ظر إل  الكميػب ككػؿ ي كليػؿ كلػ(س كػأجزا   ثػـ م ػد ذلػؾ ال (نػ
كٌا يػػل (نػػ ـ مللكميػػب كي  لهػػل م ػػكؿ ي كليػػؿ أ(ضػػلن. كيػػف الييكػػف ملل ػػدر(ب كال طػػكر أف ( ظػػر إلػػ  
الجيؿ ككؿ  كهذًه هػة القػرا ة المصػر(ب: الرؤ(ػب كال كصػؿ إلػ  الي  ػ  كالةنػـ يػف يجيػكع الكميػلت 

 . نُٖٗ)دش بن كا دة
دُّ قلرئػػلن. كمر ػػلي  القػػرا ة اليػػر( ب لػػ(س شػػللةنـ هػػك األيػػلس  كٌاف الػػذم (قػػرأ كال (ةنػػـ ال (ي ػػ

 . نَُٗ)يجرد يرلب القرا ة  مؿ شنـ اليقرك  كاإلدراؾ الدق(ؽ ليل كرا  الي ل ة
 
 



 
 مجلة كلية العلوم اإلسالمية

 م 2163-هـ  6341(                                 61/2العدد)                                                التاسعالمجلد 

 55 

 ادلطهت انخبيٍ
 ادلبدح ادلقزٔءح ٔأحزْب عهى انسزعخ

لـ (م ـز صل ب كؿ طر(قبو يف طػرؽ القػرا ة اليػر( ب مػ يطو كا ػدو داخػؿ طر(ق ػً  يػف  (ػث 
كالخطػػكات  جػػله كػػؿ أ ػػكاع الك ػػب مػػلخ بلؼ يكضػػكلل نل يػػف  (ػػث ال خصػػص  اليػػرلب كاأليػػمكب

 كاليضيكف. 
قػػػكا مػػػ(ف ك ػػػب ال خصػػػص ال مي(ػػػب  كك ػػػب الن ديػػػب كالطػػػب كالك(ي(ػػػل  كال ك كلكج(ػػػل   إذ شرل
كالك ب الةمية(ب  كيل  ػلم  كمػ(ف ك ػب األدب كالركا(ػلت كال ػ ر كالقصػص  كالصػ ؼ كاليجػبلت  

 ب  كال قلر(ر ال مي(ب كالة (ب. ك    اليرايبلت ال جلر(
ككض كا لكؿ شفٍّ يف هذًه الة كف ي للـ كخطكات كضكامط   (ف لمػ  قرا  نػل ميػرلب أكمػر 

  شقػػػد نُُٗ)يػػػف الي  ػػػلد  كش لل(ػػػب كشنػػػـ أكمػػػر. شػػػة ضػػػك  األهػػػداؼ  كالمي (ػػػب الخلصػػػب مكػػػؿ شػػػفٍّ ي نػػػل
 .   ةلكت اليرلب ش(يل م( نل كلك نل  مق  ضيف ييي  القرا ة الير( ب

إف يػػف الينػػـ أف (ةنػػـ القػػلرئ ي ػػ  (جػػب أف  ز(ػػد اليػػرلب كي ػػ  (جػػب الػػمط   كي رشػػب يػػل 
(قػػرأهي كيػػل ال (قػػرأهي. كيػػل (يػػنـ   د(ػػد ال ػػرض يػػف القػػرا ة م  د(ػػد الكةػػل ة  شكميػػل كػػلف أكثػػر   د(ػػدان 

 . نُِٗ)لم رض كلف أكثر كةل ةن 
لرئ  شػإف قػرا ة ك ػلب لػػ(س إف لميػرلب شػة القػرا ة ي(ػزاف ( ػكد إلػ   ػػكع اليقػرك   ك ػلؿ القػ

لمقلرئ مً  ي رشب مقم(ؿ أك كث(ر غ(ر يػل (قػرؤهي كلد(ػً  ي رشػب يػلمقب مػً   شػإف اليػرلب شػة األكؿ غ(ػر 
اليػػرلب شػػة الثػػل ة  كيػػل (يطللػػب مػػً  األكؿ غ(ػػر يػػل (يطللػػب مػػً  الثػػل ة  كلػػذا شػػإفل الػػكال(ف يػػف القػػٌرا  

 . نُّٗ)(راك كف شة قرا  نـ م يب ال رض كالك لب
اليكاد ال خصص(ب كالة (ب   طمب أيمكملن خلصلن شة القرا ةا أل نل  خ مؼ شة ي  كاهل لف ك 

القػػػػػرا ة ال(كي(ػػػػػب ال لد(ػػػػػب  شنػػػػػة ي خيػػػػػبه ملل قػػػػػلئؽ كال ةلصػػػػػ(ؿ كاأليثمػػػػػب  كغللمػػػػػلن يػػػػػل  كػػػػػكف يم(ئػػػػػب 
 ملالصطبل لت الة (ب ال ر(مب أ(ضلن. 

لمػد  مػللقرا ة أف (قػرر يػل إذا كػلف كلم  القلرئ خبلؿ القرا ة االي ك لش(ب أك ال صة  قمؿ ا
 . نُْٗ)الك لب (  لج إل  القرا ة الير( ب  أك (  لج إل  األ لة
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إف إهيلؿ القػرا ة االي ك ػلش(ب أك ال صػة (ب (ػؤدم إلػ  قػرا ة يػل ال (يػ  ؽ القػرا ة  أك يػل 
 ال (ة(د   كيل قد (ؤدم إل  اخ (لر الطر(قب غ(ر الي ليمب لمقرا ة. 

ا(ػػب أك ك ػػلب كلظػػٌة (يكػػف ش(ػػً  أف   ضػػللؼ يػػرلب القػػرا ة  لكػػف قػػرا ة شقػػرا ة قصػػبو أك رك 
 . نُٓٗ)ك لب  ضلرم  أك ك لب (م ث شة ي كمبو أك ك لب شميةة ال (يكف أف (يقرأ م ةس اليرلب

 ادلجحج انخبنج
 قزاءح انقزآٌ ثبنقزاءح انسزٌعخ ادلعبصزح

ؼ الصػػلل   كيػػل كرد يػػف م ػػد أف مٌ( ػػل شػػة اليم ػػث األكؿ القػػرا ة اليػػر( ب شػػة يةنػػكـ اليػػم
لمقػرآف كقػػرا ة الصػػ لمب رضػة اغ لػػ نـ  كيػػل كرد يػف أقػػكاؿ لػػ نـ  آثػلر لػػف صػةب قػػرا ة ال مػػة 

شة يرلب القرا ة  كم د أف كض  ل يةنػكـ القػرا ة اليػر( ب الي لصػرة كةػفٍّ ك ق (ل نػل كأيػلل(منل  كيػل 
الةلئػػدة كال ل(ػػب يػػف هػػذا الم ػػث أف  قػػٌررهي لميلؤهػػل الي لصػػركف يػػف يمػػلدئ كيةػػله(ـ  كػػلف المػػٌد ل ػػ ـ

 قػػلرف مػػ(ف م ػػض يةػػله(ـ القػػرا ة اليػػر( ب الي لصػػرة كال صػػكص كاآلثػػلر كاألقػػكاؿ الػػكاردة شػػة ك(ة(ػػب 
قػػػرا ة القػػػرآف الكػػػر(ـ   كهػػػؿ شػػػة  لر(خ ػػػل اإليػػػبلية يػػػف كػػػلف (قػػػرأ القػػػرآف قػػػرا ةن يػػػر( بن؟ شكػػػلف هػػػذا 

لت ال ػة  خػص قػرا ة القػرآف مػللقرا ة اليػر( ب  اليم ث ميجيػكع يطللمػً  لي للجػب أهػـ  مػؾ اإل ػكلل(
 ل  ـ الةلئدة  ك  ض  الي للـ شة إيكل (ب قرا ة القرآف مللقرا ة الير( ب  كيدل الةلئدة يف ذلؾ. 

 ادلطهت األٔل
 خصٕصٍخ انتعجري انقزآًَ

ل ػػػد ال ػػػد(ث لػػػف القػػػرا ة اليػػػر( ب ال (يكػػػف الييػػػلكاة مػػػ(ف قػػػرا ة القػػػرآف كقػػػرا ًة غ(ػػػرًه يػػػف 
كص  يػػػػف كػػػػؿ الجكا ػػػػب  شممػػػػ صِّ القرآ ػػػػة خصكصػػػػ(  ي ال ػػػػة  ي(ػػػػزهي لػػػػف غ(ػػػػرًه  شػػػػإف كػػػػلف ال صػػػػ

قػػػكا مػػػ(ف اليػػػكاد اليقػػػرك ة يػػػف  (ػػػث اليػػػرلب  يػػػب يكضػػػكلنل   ػػػركف لمقػػػرا ة اليػػػر( ب قػػػد شرل الي ضِّ
كقرركا أف قػرا ة  ػصٍّ شميػةة ال (يكػف أف (يقػرأ ملليػرلب ال ػة  قػرأ منػل ركا(ػبه أك يػلدة  لر(خ(ػب. شيػف 

أكل  أف   ي(ػز قػرا ة القػرآف لػف غ(ػرًه يػف  (ػث اليػرلب شػة القػرا ة. كذلػؾ لمخصكصػ(ب ال ػة  ملب
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(  م  منل ال ص القرآ ة يف جكا ب كث(رةو جدان كيل (ني ل شة هذا الم ث أرم ب ي لكر كهة األكثر 
   مقلن ميكضكع القرا ة  كأكثرهل أثران ش( :

 الي كر األكؿ: ال  مد م بلك ً . 
 ل ة: إلجلزه المبلغة كالم(ل ة. الي كر الث

 الي كر الثللث: ثرا  الي    ش( . 
 احملٕر األٔل: انتعجذ ثتالٔتّ 

إف القػػرآف الكػػر(ـ هػػك اليػػلدة الك (ػػدة الةر(ػػدة ال ػػة   ػػكؿ قرا  نػػل ي يػػكلن   مػػد(لن  ( قػػرب إلػػ  
 اغ   لل  ميجرد ال مةظ م ركشً  ككميل ً . شقرا   ي لملدة. 

  كال قػرب إلػ  اغ   ػلل   كٌا يػل (كػكف ال ػة  ي  مػدان مػً  يػأيكران مػً  نُٔٗ)ؾكال  مد هػك ال  ٌيػ
. قلؿ نُٕٗ)أير  دبو كٌا(جلبا ش(ثلب اليؤيف لم   بلكة القرآف  ميجرد القرا ة  كلك دكف شنـ الي   

امػػف  جػػر: "كأيػػل الثػػكاب لمػػ  قرا  ػػً  شنػػك  لصػػؿ ليػػف شنػػـ كليػػف لػػـ (ةنػػـ مللكم(ػػب لم  مػػد ممةظػػً  
 . نُٖٗ)رًه يف األذكلر"مخبلؼ غ(

 قػػػلؿ: يػػػي تي ريػػػكؿ اغ  كقػػد دٌؿ لمػػػ  يقػػػدار الثػػػكاب يػػػل ركاه لمػػد اغ مػػػف ييػػػ كد 
 نُٗٗ)چٱچ (قػػػكؿ: )يػػػف قػػػرأ  رشػػػلن يػػػف ك ػػػلب اغ شمػػػ ي مػػػً   يػػػ ب  كال يػػػ بي م  ػػػر أيثللنػػػل  ال أقػػػكؿ 

 رؼ  كلكف ألؼه  رؼ  كالـه  رؼ كي(ـه  رؼ
 .نََِ)

رة ال دمر ل د قرا ة القرآف ككض كا آداملن لمقلرئ ( م نل شة كقد  كمـ لميل  القرآف لف ضرك 
كيػػل ا ػػ رط لميػػل  ال جك(ػػد  طم(ػػؽ أ كػػلـ الػػ بلكة شػػة القػػرا ة لمػػ  يػػل  نَُِ)قرا  ػػً  كلل ػػأ ة كالخ ػػكع

يرل شة اليم ث األكؿ ك ق ضة يرالل نل  كللن يف لدـ اإليراع ل د القػرا ة يرالػلة لميػدكًد كم ػض 
 األ كلـ. 

: "ثػـ إفل ال ػلس كيػل أ نػـ ي  مػدكف مةنػـ ي ػل ة القػرآف  لجزرم )ر ي  اغ   لل نقلؿ امف ا
كٌاقليػػػًب  ػػػدكدًه ي  مػػػدكف م صػػػ (  ألةلظػػػً  كٌاقليػػػًب  ركشػػػً  لمػػػ  الصػػػةًب الي مقػػػلًة يػػػف أئيػػػًب القػػػرا ة 

ال ػػػدكؿ ل نػػػل إلػػػ  كز يخللة نػػػل ك ػػػػػػػػػػ(ب  ال ػػػة ال  جػػػػػػػػػػػػضرة ال مك(ػػػب األشصػػػ (ب ال رمػػػػػػػػػػػالي صػػػمب ملل 
 .نَِِ) غ(رهل
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كلذلؾ لدل ال ميل  القرا ة م (ر  جك(دو ل  لن كلٌدكا القلرئ منل لٌ ل لن  كقٌييكا الم ف إل  جمةٍّ 
 . نَِّ) كخةة

كقد لدل   مي ي شرض كةل(بو إذا قلـ مً  يف (كةة يقط لف الملق(ف أيػل ال يػؿ مػً  شنػك شػرض 
 . نَِْ) ل(ف

 ةرد مً  قرا ة القرآف يف  (ف ال طم(ؽ  كذلؾ ييل (ػؤثر شػة كي ركؼ أف ال جك(د كأ كلي ي (
 يرلًب القرا ًة يقلر بن مملقة ال صكص يف غ(ر القرآف. 

كقػػد يػػر شػػة اليطمػػب اليػػلدس يػػف اليم ػػث األكؿ  ةصػػ(ؿ القػػكؿ شػػة يرا ػػب اليػػرلب ل ػػد 
خػلص مػلل ص لميل  ال جك(د  ك أث(ر أ كلـ ال بلكة يف يدكدو كأ كلـ لم  يػرلب القػرا ة ككػؿ ذلػؾ 

 القرآ ة دكف غ(ره . 
 انجالغً ٔانعقهً

 
 احملٕر انخبًَ: إعجبسِ

إف ييػػل (ي(ػػز الػػ ص القرآ ػػة لػػف غ(ػػرًه يػػف ال صػػكص أ ػػ ي كػػبلـه ي ظػػكـه لمػػ  كجػػ و خػػلرؽو 
لم لدة  (  كم ي لفو ال (يكف أل دو غ(ر اغ   ػلل  أف (ػأ ة منػل  كقػد ثمػت ذلػؾ اإللجػلز ملل  ػدم 

 جز كي  ذلؾ   ذر لم  اإل يػلف كالجػف أف (ػأ كا ميثػؿ يػكرةو ي ػ ي شػة أيػمكمً  اليي ير كال قر(  ملل
 . نَِٓ) كيضيك  

. كقػد   ػددت كجػكهي ذلػؾ  كقد أجي  الييػميكف لمػ  أف القػرآف كػلف ي جػزة ل م( ػل ي يػد 
اإللجػػػلز يػػػػف إلجػػػلز مبلغػػػػة  ك ةيػػػة ك  ػػػػر( ة كلميػػػة  كٌاخمػػػػلرًه مللي (مػػػلت  كٌالجػػػػلز لػػػػددم  

يػف الكجػكه  ك أقػكل يػل ( صػؿ ميكضػكل ل ه ػل هػك إلجػلزهي المبلغػة كال قمػة إذ  كلقمة  كغ(ر ذلػؾ
اف قرا ة  صٍّ ممغ  د اإللجلز شة المبلغب كالم(لف ال (يكف يقلر   ي شػة طم( ػب القػرا ة ميػلدةو ك منػل 
م ر ( طرؽ إل(ً  الخطأي كال قص  كالض ؼ شة ال  م(ر  كيل (ني ل ه ل إلجػلزهي ال قمػة أك الي  ػكم  

 ليل  كاهي القرآف الكر(ـ يف يلدةو لمي(بو غز(رة الدالالت كاليضلي(ف .
إف إلجلز القػرآف لػـ (كػف ميخللة ػً  اليػ ف الكك (ػب مػؿ مكك ػً  ي جػزة لقم(ػب  خرقػت الي  ػلد 
يف م(لف ال رب  كقدرة الم ر شة ال مكـ كالي لرؼ كاألخبلؽ كال  ر(   (دركنل ال قؿ مػلل مـ كالةنػـ  

 . نَِٔ) ي لهدةال مللميس كال
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ك ىطمُّػػبي الةنػػـ كاإلدراؾ ال قمػػة ل ػػد قػػرا ة القػػرآف الكػػر(ـ ال (  ػػة مللضػػركرة أ ػػ ي  ػػصأ أيلػػدل 
لخلصػػب ال ػػلس كلميػػل هـ كيثقةػػ(نـ شقػػط  كيػػل ال (  ػػة مللضػػركرة أف  ػػص القػػرآف ال (يقػػرأي إال قػػرا ة 

 درسو ك  ص(ؿ ك أفٍّ كيككث شقط. 
ػػًب خمقػػً  شػػة أجيػػؿ صػػكرةو   ػػ يؿ لمػػ  أدؽِّ إذ اف اغ )  ػػلل ن أخػػرج يخلطم ػػ ي  شػػة ي لجل

دق(ػػؽ لػػ(ةنـ ال ليػػبي يػػف جم(مػػً  يػػل (قػػ  نـ ك(مػػزينـ ال جػػب  ك ةنػػـ الخػػكاص يػػف أث لئنػػل يػػل (ػػكشة يػػل 
يػؿ ال ػد(ث اليػركم: "إف لكػؿ آ(ػبو ظنػران كمط ػلن  كلكػؿ  ػرؼو  ػدان  أدرك ي شنـ الدهيل   كلم  هػذا  ي

 . نَِٖن)َِٕ) كيطم لن"
 يف خصلئص ال ص القرآ ة ال ة  ةرد منل لف غ(رًه.  كهذا أ(ضلن 

كككف القرآف ي جزة مبلغ(بن م(ل (ب  شذلؾ أ  ي ألم  ي لزؿ الم(لف كألم  يرا م   ي  يل جي  
يػػف كجػػكه ال يػػف كأيػػملمً   كطرقػػً  كأمكامػػً   يػػف   ػػد(ؿ الػػ ظـ كيػػبلي ً   ك يػػ ً   كمنج ػػً   ك يػػف 

ف ككقكلػً  شػة الػ ةس يكقػ  القمػكؿ  ك صػكرهي  صػكر الي ػلهد يكق ً  شة اليي  كينكل ً  لم  الميػل
يػ لن كمنجػبن كيػ ل ن  ك  كم ي لم  جن ػً    ػ  ( ػؿ ي ػؿ المرهػلف كداللػب ال ػأل(ؼ  ييػل ال (  صػر  ي

 نَِٗ) كًرش ب.
كأرل أف هػػذًه اليػػنكلب لمػػ  الميػػلف يػػ  إلجػػلزًه كالم(ػػلف صػػةبه   ػػ(ف لمػػ  القػػرا ة اليػػر( ب 

 ف غ(ر القرآف. يقلر بن مملقة ال صكص ي
كٌا يل صلر القرآف ي جزان أل  ي جل  مأشص  األلةلظ شة أ يف  ظكـ ال أل(ؼ يضي لن أ يػف 

أٌف "المةػػػظ شػػػة يكل ػػػً  إذا أمػػػدؿ شيػػػد ي  ػػػله  أك   نُُِ)كي ػػػلط المبلغػػػب ل ػػػد الخطػػػلمة نَُِ) الي ػػػل ة
  نُِِ)ضلع الرك ؽي الذم (ككف ي  ي يقكط المبلغب".

لم(ػػػلف  كضػػػركب المػػػد(   كًجػػػٌدة الي  ػػػ   كقػػػكة األيػػػمكب  كقػػػد جػػػل  القػػػرآف  ػػػلشبلن مصػػػكر ا
كجزال ً   ككضكح الي    كطراش ً . كهذا أيػره ال (  ػلج إلػ  دل(ػؿ شػللقرآف  ةيػ ي  ػلهد صػدؽو كآ(ل ػ ي 

  ة(ضي مللم(لف الرش(  شة كؿ  (ف مإذًف رمنل. 
رًه يف ال صكصا شم(س ملإليكلف ييلكا  ي مللقرا ة م د هذا الكصؼ ك مؾ المبلغب مقرا ًة غ(

كأهـ يل (مةت اال  مله شػة إلجػلزًه الم(ػل ة أف يػف خصػلئص ال  م(ػر ش(ػً  أ ػ ي (يػ  يؿ كػؿ كميػبو شػة 
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ي منػػل م (ػػث أ نػػل إذا أيمػػدلت م (رهػػل لػػك  ػػؤدِّ الي  ػػ  اليػػراد  شػػللقرآف ( ػػأ لؽ شػػة اخ (ػػلر ألةلظػػً  مدقػػبو 
لنػذا اليكضػ  دكف يػكاهل. كهػذا ال ػؾ  ي  له(بو      ؤدم كؿ كميػبو الي  ػ  اليػراد  ككأ نػل خمقػت

 أف ل ي  أث(رهي لم  طم( ًب القرا ة كيرل نل.
 احملٕر انخبنج : حزاء يعبًَ انقزآٌ

كي  ػػ  ثػػرا  الي  ػػ : كثػػرة الي ػػل ة لمةػػظ  أم (كػػكف المةػػظ صػػلل لن ألف (ػػدؿ شػػة اإلطػػبلؽ 
أف (ككف المةظ شة يكق و الكا د لم  ي لفو ي  ددة  كي لزو ي كثرة لم  يم(ؿ المدؿ  كمي    آخر: 

كبليػػةٍّ م (ػػث (  يػػؿ شػػة اإلطػػبلؽ الكا ػػد يجيكلػػب يػػف الي ػػل ة  شكيػػل (صػػم  لنػػذا (صػػم  لػػذلؾ 
 . نُِّ)كذاؾ كذاؾ. 

 كالقػػػػرآف الكػػػػر(ـ ( ي(ػػػػز لػػػػف مػػػػلقة ال صػػػػكص ل ػػػػد القػػػػرا ة  م ػػػػلن ل ي(ػػػػزه ل نػػػػل شػػػػة الثػػػػرا 
 مللي ل ة. 

لت اليخ صػػػرة لمػػػ  ي ػػػلفو ي  ػػػددةو (طػػػكؿ إف القػػػرآف الكػػػر(ـ (ػػػدؿُّ مللكميػػػًب الكا ػػػدًة  كالكميػػػ
 ػػر نل. كٌاذا أراد اليػػ كمـ ال ػػلدم ال  م(ػػر لػػف الي ػػل ة ال ػػة أرادهػػل القػػرآف لػػـ (صػػؿ إلػػ  م ( ػػً  إال 

. ش ػػراه (يػػ ثير نُِْ)ممةػػظو أطػػكؿ كأقػػٌؿ ًداللػػبن. شػػللقرآف (خ ػػلر يػػف األلةػػلظ جكاي نػػل  كأغ لهػػل مللًداللػػب
ظ شػػة  كل(ػػد أكثػر يػػل (يكػػف يػػف الي ػػل ة  ك مػػؾ ظػػلهرةه مػػلرزةه ش(ػػً  دائيػلن مرشػػؽو أقػػؿل يػػل (يكػػف يػػف المةػػ

كمػػػً   (يػػػ كم ش(نػػػل يكاضػػػ  إجيللػػػً  ال ػػػة (يػػػي(نل ال ػػػلس )يقػػػلـ اإل(جػػػلزن  كيكاضػػػ   ةصػػػ(مً  ال ػػػة 
 . نُِٓ) (يي(نل ال لس )يقلـ اإلط لبن

ؽ المةػظ كهذا أل  ي كبلـ اغ )يم ل  ين ال م(ـ ميل كلف كيػل يػ(ككف  ك( مػـ اليػر كأخةػ   خمػ
 كالي     شبل (يكف كال (صم  لقبلن ك قبلن أف (خة  لم(ً  يف أيرهيل  ة . 

إف يػػل ك ػػب  ػػكؿ  ةيػػ(ر القػػرآف ال كػػ(ـ يػػف يئػػلت ال ةليػػ(ر مرهػػلفه  لصػػ   كدل(ػػؿ يػػلط  
لم  ثرك ً  شة الي ل ة  كي ًب مللً  شة اليةله(ـ كاليدلكالتا ككذلؾ ايػ دالؿ كػؿ كا ػدو يػف الةػرًؽ 

لبل ػػػة   ػػػلهز ثيػػػل (ف شرقػػػبو ملآل(ػػػلت القرآ (ػػػب لمػػػ  يػػػدللهل  كا  جلجنػػػل مألةلظنػػػل لمػػػ  اإليػػػبلي(ب ا
 . نُِٔ)دلكاهل يف أيط  المراه(ف لم  ثرا هً 
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ال ػة ذكر نػل إجيػلالن يػف ال  مػد مػ بلكة القػرآف  كممكغػً   ػد اإللجػلز  فيذه المح ور الثالثد 
كالدالالت هػة أمػرز يػل (ي(ػز الػ ص القرآ ػة شة المبلغب كالم(لف كثرا ًه كغ له شة الي ل ة كاليةله(ـ 

لف غ(رًه يف ال صكص يف  (ث طم( ب اليقرك  كيػل (ةرضػ ي يػف خصكصػ(بو (جػب يرالل نػل ل ػد 
كد يػػػف  (ػػػث   قػػػؽ ال  مػػػد  ك ػػػذكؽ مبلغ ػػػً   كٌادراؾ ػػػػػػػر( ب  ةػػػة ملليقصػػػػػػػػػػالقػػػرا ةا شنػػػؿ القػػػرا ة الي

 ي ل (ً  ؟!
(ػػث ال  مػػد م بلك ػػً  شػػإف كل ػػت القػػرا ة يػػ  ال طػػؽ كلمجػػكاب لمػػ  ذلػػؾ أقػػكؿ : أيػػل يػػف   

مللكميلت أك ال ركؼ شإف الثكاب ي  قؽ ي  اليرلًب مللقرا ة لم  الخبلؼ شة قػدر يػل (مػـز القػلرئ 
يػػف أ كػػلـ الػػ بلكة كلػػدـ كقكلػػً  شػػة الم ػػف  كأيػػل إف كل ػػت قرا  ػػ ي دكف  مةػػظو مػػلل ركؼ كالكميػػلت  

لقرا ة الير( ب الي لصركف شإف ذلؾ ( م  الخبلؼ شة ال ملرهل كيل (يي(نل لميل  ا –قرا ةن صلي بن 
 قرا ةن أصبلن  لم  يل ي(أ ة  ةص(م ي شة اليطمب القلدـ. 

يًف م(ل ً   كركلًب أيػمكمً  شػإف ذلػؾ  ػلم ه لثقلشػًب القػلرئ كلميػً    كأيل  ذكؽ مبلغب القرآًف  ك ي
كة الم(لف كدقب ال  م(ر  شػإف اليػرلب قػد شإف كلف ال أيؿ كال أ ة (ز(د يف إدراؾ ركلب األيمكب ك بل

  ػػػ(ف لمػػػ  إيكل (ػػػًب اإل لطػػػب مللصػػػكرة ال  م(ر(ػػػًب كجيلل(ػػػًب ال راك(ػػػب دكف ال  ػػػ ت شػػػة خصكصػػػ(ًب 
 األلةلًظ كالكميلت. 

كأيػػل إدراؾ ثػػرا  الي  ػػ  شػػة القػػرآف الكػػر(ـ  شػػإف ذلػػؾ (  يػػد أ(ضػػلن لمػػ  الخمػػرات الي رش(ػػب 
ة األلةلظ ك  ػكع االيػ  يلالت  كدقػب الػرمط يػ  يػدلكالت اليػ(لؽ  كاليخزكف ال قمة لمقلرئ يف ي ل 

شإف أيلـ القلرئ ه ػل خ(ػلرات: شػللقرا ة الي أ (ػب   ػ(  لػ ي الرجػكع ل ػد كػؿ آ(ػبو إلػ  ال ةليػ(ر  كال أيػؿ 
ش(نل إلدراؾ الي ل ة ال ة ا  ق  الملرم )لز كجؿن هذًه األلةلظ لم  م(ر ل نل  كيل ش(نل يف يدلكالتو 

 ل    كالثرا  شة  مؾ ال  م(رات.   زز ا
أك أف (خ لر القرا ة اليػر( ب  ك(ككػؿ أيػر هػذا الرجػكع إلػ  الي ػل ة كيػدلكالت األلةػلظ إلػ  
ير مب اإللداد لمقرا ة ل د ال صة  األكلة  كاي خراج يل (  ػلج إلػ  الرجػكع إلػ  ي ل (ػً  قمػؿ المػد  

لرجكع إل(ً   جيمبن كا ػدة  ثػـ اال طػبلؽ شػة مللقرا ة  ييل (يللد لم    ط(ب جي(  يل هك يطمكبه ا
القرا ة الير( ب  ييل ( (  ال صكؿ لمػ  إطبللػبو لليػبو  شػة  يميػؿو ي  ليػؽو لمي ػل ة ل ػد القػرا ًة  
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كجيمبو كا ػدةو دكف ا قطػلعو ك  ػ (ت لمػذهف ك(قػكد إلػ  ال ػركد كشقػداف إدراؾ الك ػدة الة (ػب لميقػرك   
 كاغ   لل  ألمـ. 
 ًادلطهت انخبَ

 انقزاءح انجصزٌخ عُذ انفقٓبء
يمؽ الكبلـ شة اليطمب الخليس يف اليم ث اليلمؽ أف القرا ة اليػر( ب القػرا ة المصػر(ب  
كهة القرا ة ملل (ف دكف ال طؽ مللكميلت كال مةظ منل  ييل (ز(د اليرلب  ك( يػؿ لمػ  ز(ػلدة ال رك(ػز 

 . نُِٕ)يؿكقكة الةنـ ل دهـ ا أل   ي( كاصؿ ي  ال ص م كمً  الي كل
كلكف هؿ (جكز ي ب ال جلح الذم  قق  ي القرا ة المصر(ب شة ز(لدة اليرلب كال رك(ز لم  

 قرا ة القرآف الكر(ـ؟ 
شإف ذلؾ (  لج إل  الرجكع إل  ال رع كأقكاؿ الةقنػل  كأ كػلينـا كذلػؾ ألف الػ ص القرآ ػة 

إليبلـ لنل صةبه يأخكذةه يف القػرآف ي  مده م بلك ً  شيجرد القرا ة لمقرآف هة لملدةه  ككؿ لملدةو شة ا
 :  أك الي ًب  كه ل  ظنر ل ل لدة  يلؤالتو

 ؟ك(ؼ كل ت قرا ة ال مة  -6
 هؿ   دُّ القرا ة اليرئ(ب أك المصر(ب لملدة؟ -0
 هؿ    مر قرا ة ك جزئ شة الصبلة؟ -6
اليػر( ًب شلإلجلمب لف هػذًه األيػئمب ملليػمب أك اإل(جػلب   ػدد إيكل (ػب اال طػبلؽ شػة القػرا ة        

 المصر(ب  أـ ال ق(د م طؽ الكميلت كال ركؼ. 
  كهػؿ كػلف ( ػرؾ ليػل  ي مػللقرا ة أـ ال؟ شقػد كرد ش(يػل (يػي   أيل لف ك(ة(ب قرا ة ال مة 

   ېئچ)م ػػد(ث الي للجػػبن لػػف يػػ (د مػػف جم(ػػر لػػف امػػف لمػػلس )رضػػة اغ ل نيػػلن شػػة قكلػػ    ػػلل : 
(ي لل  يػف ال  ز(ػؿ ً ػدلةن  ككػلف ييػل ( ػرؾي    قلؿ: "كلف ريكؿ اغ  نُِٖ)ی ی چ  ىئ ىئ ىئ

( ركنيػػل   كقػػلؿ يػػ (د: أ ػػل  شقػػلؿ امػػف لمػػلس شأ ػػل أي ركنيػػل لكػػـ كيػػل كػػلف ريػػكؿ اغ  – ػػة (ً  
ی       ىئ ىئ ىئ ېئچشػأ زؿ اغ   ػلل :  –أ ركنيل كيل رأ(ت امف لملس ( ركنيل  ش ػرؾ  ػة (ً  
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  حب  جب  يئچرؾ ك قػػػػرأهي:   قػػػػلؿ: جي ػػػػ ي لػػػػؾ شػػػػة صػػػػدنُِٗ)چ   مئ   حئ  جئی  (  (  
  ثػػػـ إف لم( ػػػل أف نُِِ)چ     حت  جت    يب  ىبچ  قػػػلؿ: شليػػػ ي  لػػػ ي كأ صػػػت: نَِِ)چ   خب

كيػػل    م ػػد ذلػؾ إذا أ ػػله جمر(ػػؿ ايػ ي  شػػإذا ا طػؽ جمر(ػػؿ قػػرأه ال مػة كؿ اغ ػػػػػػ قػرأه  شكػػلف ري
 . نِِِ) قرأهي"

( رؾ  ػة (ً  (قػرأ يػ  الػك ة  كلف ( لل  يف ال  ز(ؿ لثقمً  لم(ً   شكلف أم أف ريكؿ اغ 
  شكلف ( رؾ  ة (  ميل قد يي  ي يف جمر(ؿ )لم(  نِِّ) خكؼ ال ي(لف أك ل بلكة الك ة شة ليل  ً 

 . نِِْ) اليبلـن قمؿ إ يلـ جمر(ؿ الك ة يخلشب أف (ذهب ل  ي جمر(ؿ كيل  ةظ
ال ػػة (ف  ال   ػػلشة م( نيػػلا ألف   ر(ػػؾچ  ىئ  ىئ  ىئ   ېئچ كقكلػػ : ش ػػرؾ  ػػة (ً  شػػأ زؿ اغ: 

مػػللكبلـ الي ػػ يؿ لمػػ  ال ػػركؼ ال ػػة ال ( طػػؽ منػػل إال الميػػلف (مػػـز ي ػػ ي   ر(ػػؾ الميػػلف  أك اك ةػػ  
 . نِِٓ)ملل ة (ف ك ذؼ الميلف لكضك ً  أل  ي األصؿ شة ال طؽ

كاي  مط ال ميل  يف هذا ال د(ث أف قرا ة القرآف المد ش(نل يف   ر(ؾ الميلف  كال نػة إ يػل 
ؾ الميلف قمؿ ا قضل  الك ة خػكؼ ال يػ(لف إذ قػد  كةػؿ اغ   ػلل  م ةظػً   كلف لف ال  جؿ م  ر(

 شمـ (كف م لجبو إل    ر(ؾ الميلف شإ نل كل ت  ز(د يف ثقؿ ال مقة كيل يٌر. 
: كػػػػػل كا (صػػػػػمكف كرا هي شػػػػػة الصػػػػػبلة اليػػػػػر(ب  ك( رشػػػػػكف قرا  ػػػػػ ي  كأصػػػػػ لب ريػػػػػكؿ اغ 

إال لػف طر(ػؽ   ر(ػؾ الميػلف  شنػذًه هػة القػرا ة    كاضطراب الم (ًب ال (كػكفنِِٔ)ملضطراب ل (  ً 
: )إف اغ  جػػلكز لػػف أي ػػة يػػل  اليػػر(ب  كأيػػل  ػػد(ث الػػ ةس شػػبل (قػػلؿ لػػ ي كػػبلـ كيػػل قػػلؿ الريػػكؿ 

 . نِِٖن)ِِٕ)  دثت مً   ةينل يل لـ   كمـ أك   يؿن
 ي: شللقرا ة ال ةي(ب ال كجكد لنل  أك ال  يي  قرا ة ل د اإلطػبلؽ كال (  ػرض لمػ  هػذا مأ ػ

  ڻ  ں  ں  ڱچي  قض مأف القرآف ذكره  ش(ككف شة ال ةس  كللقكؿ  إذ قلؿ اغ   لل : 
  ألف القػػػػػرا ة ير مػػػػػبه ألمػػػػػ  نِِٗ)چھ  ھ  ہہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ

   ۈ  ۆ  ۆچ يػػف القػػكؿ يػػف  (ػػثي   ر(ػػؾ الةػػـ )ال ػػة (ف كالميػػلفن  كلػػذا قػػلؿ   ػػلل : 
(ؿن  ك(دؿُّ ل ي: أ  ي كلف (يكف   كلـ (قؿ: )كٌاذا قنَِّ)چ     ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ
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شة القرا ة شػة الصػبلة لػك قػرأكا شػة  ةكيػنـ  كيػية ش منػـ قػرا ة   أال ( لزع الص لمب ريكؿ اغ 
 . نِِّ)   إذ القرا ة المٌد ش(نل يف   ر(ؾ الةـنُِّ) كلك  ي أم  لم(نـ

ك يػػب كػػؿ أيػػل آرا  الةقنػػل  شػػة القػػرا ة دكف   ر(ػػؾ الميػػلف شقػػد اخ ػػرت  مػػذة يػػف أقػػكالنـ  
 يذهب:

"   المذىب الحنفي:    نِّّ) جل  شة الندا(ًب: أف "يجرد  ركب الميلف ال (يػي  قػرا ةن مػدكف صػكتو
ثـ اخ مةكا شة  دِّ الجنر كاإلخةل   شللجنر أف (يي  غ(ره كاليخلش بي أف (يي   ةيػ   أك الجنػر أف 

  كاألكؿ نِّْ) ف الصػػيلخ(يػػي   ةيػػ ي  كاليخلش ػػبي:  صػػ (  ال ػػركؼا ألف القػػرا ة ش ػػؿ الميػػلف دك 
 . نِّٓ) أص  ألف يجرد  ركب الميلف ال  يي  قرا ةن مدكف الصكت

ذكػػر اليللك(ػب شػػة شػػرائض الصػبلة: قػػرا ة الةل  ػب م ركػػًب الميػلف  لمػػ  إيػػلـو     المدذىب المدد ل ي: 
لر ا شمػ(س يػف القػرا ة ل ػدهـ يػركر القمػًب مػؿ  ركػبي الميػلف  كاالق صػ نِّٔ)كشذٍّ كٌاف لـ (يييٍ   ةي ي 

 . نِّٕ)لم   ركب الميلف هك أد   الير
ك  ر(ػػؾ الميػػلف ل ػػدهـ ميجػػردًه ال ( ليػػب القػػرا ة كال (ػػدا (نل  كٌاقلي ػػ  مػػدالن     المددذىب الشدد فعي: 

. ك  ر(ؾ الميلف إذا أطمؽ ا صرؼ إل  يل (ييي  مً   ةيػ ي  ألٌف ال  ر(ػؾ إذا لػـ (ييػي  مػً  نِّٖ)م (د
 مػػؼ اف ال (ػػ كمـ  كال (جزئػػ ي شػػة الصػػبلة لكك ػػً  ال (ييػػي    ةيػػ ي ال أثػػر لػػ ي   ػػ  ال (  ػػث مػػً  يػػف

 .  نِّٗ)قرا ةن كال ذكران 
 كػكف القػرا ة مللميػلف كاف   ر(ػؾ الميػلف يػف غ(ػر  طػؽو لمػث لػـ (ػرد ال ػرع المذىب الحنبلي:    

 . نَِْ)مً   شبل (جكز شة الصبلة
ر األلةػلظ لمػ  القمػب شللكؿ ي ةقكف لم  أف القػرا ة ال  كػكفي إال م  ر(ػؾ الميػلف  كاف إيػرا

دكف   ر(ػػؾ الميػػلف ال (يػػي  قػػرا ة  كلكػػف اخ مةػػكا شػػة  ػػد االيػػرار كالجنػػر كهػػؿ ( ػػ رط أف (يػػي  
 القلرئي  ةي ي أـ ال. 

شنػػؿ (يػػ ق(ـ  طم(ػػؽ القػػرا ة اليػػر( ب لمػػ  القػػرآف الكػػر(ـ يػػ  ا ػػ راط الةقنػػل    ر(ػػؾ الميػػلف 
 شة القرا ة؟
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ا ة شػػػة الصػػػبلة كك نػػػل لمػػػلدة كركػػػف يػػػف أركػػػلف أقػػػكؿ : كػػػلف جػػػؿُّ كػػػبلـ الةقنػػػل  لػػػف القػػػر 
  مػؿ  اإليبلـ ال (يكف مأم  لؿو إقلي   إال لم  الصةب ال ة أقرهل ال لرع ال ك(ـ كطمقنػل ال مػة 

 . نُِْ) شة كؿ  ةص(بل نل مقكلً : صٌمكا كيل رأ( يك ة أيصمةن مإ ملل أير 
الصبلة  مطؿ ممطبل ً . شقد كأيل خلرج الصبلة شلألير أخؼ أل  ي ال (  مؽ مركف يف أركلف 

 رخٌص م ض ال ميل  مللقرا ة المصر(ب كٌاف لـ (  مركهل قرا ةن. 
شقد ييئؿ ال (  لمد ال ز(ز مف ملز لػف اليطلل ػب شػة اليصػ ؼ دكف   ر(ػؾ ال ػة (ف هػؿ 
(طمؽ لم(نل ايػـ ) قػرا ة القػرآف ن أـ المػد يػف الػ مةظ منػل كاإليػيلع؟ شقػلؿ: ال يػل   يػف ال ظػر شػة 

ف يف دكف قرا ةو ألجػؿ ال ػدمر كشنػـ الي  ػ   لكػف ال (  مػر قلرئػلن  كال ( صػؿ لػ ي شضػؿ القػرا ة القرآ
إال إذا  مةػػظ مػػللقرآف  كلػػك لػػـ (ييػػي  يػػف  كلػػ ي  كال (  مػػر قلرئػػلن إال إذا  مةػػظ مػػذلؾ كيػػل  ػػص أهػػؿ 

 . نِِْ)ال مـ
(نػػل القػػػرا ة اليػػػر( ب كلم(ػػً  (ييك  ػػػل القػػكؿ: كػػػؿ قػػرا ةو ثمػػػت ال  مػػػدي ش(نػػل مػػػلل مةظ شػػبل (جػػػكز ش

ميةنكينل ال د(ث  أم مدكف   ر(ؾ الميلف كال ة (ف  ككذلؾ يل دلت الضركرة إل  ال مةظ كال طػؽ 
 منل  ك  مـ الم ًب ك  م(ينل ك  مـ ال جك(د كأ كليً . 

أيػػػل شػػػة غ(ػػػر ذلػػػؾ يػػػف اليكاضػػػ  ال ػػػة لػػػـ (ػػػرد ش(نػػػل  ػػػص قػػػكلة أك ش مػػػة مل ػػػ راط الػػػ مةظ 
ف شػػػ(يكف ش(نػػػل أف (قػػػرأ القػػػرآف قػػػرا ة مصػػػر(ب يػػػر( ب  إذ كردت  صػػػكص ك  ر(ػػػؾ الميػػػلف أك ال ػػػة (

: "يػف أداـ ال ظػر شػة اليصػ ؼ يٌ  ػ ي اغ ممصػرًه    ث لم  ال ظر شة اليص ؼ كقكؿ ال مػة 
 . نِْْ) : "أد(يكا ال ظر شة اليص ؼ"   كقكؿ امف يي كد نِّْ) يل مقة شة الد (ل"

نػػـ كال ػػدمري كال طم(ػػؽ  شمػػ(س (ي ػػ رطي شػػة الةنػػـ أقػػكؿ: كٌاف كػػلف ال ػػرض يػػف قػػرا ًة القػػرآف الة
 ال مةظي كال (مـز ذلؾ شة ال دمر  كال لبلقب ل ي ملل طم(ؽ. 

كال (ي قؿ القكؿ مأف يف لـ ( رؾ ليل  ي ك ة (ً  شإ  ي ال (ي ط(  أف ( دمر آ(ل ً   أك ال (قدر 
 لم   طم(ؽ أ كليً . 
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(ػز لمػ  الػ مةظ شقػط  شػإف كػلف ال ظػر كال ( م ة إغةلؿ أهي(ب ال ظػر شػة اليصػ ؼ  كال رك
شػػػػػة اليصػػػػػ ؼ ألجػػػػػؿ ال ػػػػػدمر  كشنػػػػػـ الي  ػػػػػ  دكف الػػػػػ مةظ جػػػػػلئزه  شػػػػػإف "ال ظػػػػػر شػػػػػة اليصػػػػػ ؼ 

 . نِْٓ)لملدةه"
كلػػػذلؾ قػػػٌرر ال ميػػػل  أف القػػػرا ة يػػػف اليصػػػ ؼ أشضػػػؿ يػػػف القػػػرا ة لػػػف ظنػػػر القمػػػبا ألف 

 . نِْٔ)ال ظر شة اليص ؼ لملدةه يطمكمبه ش ج ي  القرا ة كال ظر
ا ة القػػرآف   ػػ رؾ ش(نػػل  ػػكاسي اإل يػػلف  كلقمػػ ي م ػػدمر ي ػػل ة اآل(ػػلت كي لكلػػًب شنينػػل  ك قػػر 

  ك(قػكؿ اإليػلـ ال زالػة: "ك ػبلكة القػرآف نِْٕ)كقمم  الذم (ي   ر لظيب ال ص  ككبلـ اغ لز كجؿ
  ؽ  بلك ً  هك أف (  رؾ ش(ً  الميلف كال قؿ كالقمب  ش ظُّ الميلف  ص (  ال ركؼ ملل ر (ؿ  ك ظُّ 
ال قػػػؿ  ةيػػػ(ر الي ػػػل ة  ك ػػػظُّ القمػػػب اال  ػػػلظ كال ػػػأثر ملال زجػػػلر كاالئ يػػػلر  شللميػػػلف (ر ػػػؿ  كال قػػػؿ 

 . نِْٖ)( رجـ  كالقمب (  ظ"
أقكؿ: ل ػد إطػبلؽ القػكؿ مػللقرا ة المصػر(ب دكف   ر(ػؾ الميػلف شػإف اليػراد منػل قػرا ة ال قػؿ 

أثر منػػل القمػػب ش(ػػ  ظ شللميػػلف هػػك لمػػ ص الػػذم (صػػؿ إل(ػػً  لػػف طر(ػػؽ ال ظػػر ش( كلػػ ي إلػػ  ي ػػلفو ( ػػ
ال مقب األض ؼ شة ليم(ب القرا ة  إذ ال (يكف االي   ل  لف ال قػؿ إلدراؾ ي  ػ  الػ ص  كال لػف 
القمػب  لم ػػدمر كاال  ػػلظ  أيػػل الميػػلف شنػػك ي ػػرجـ لػػذلؾ ي مػػر ل ػػ ي  (يكػػف االيػػ   ل  ل ػػ ي شنػػك لػػ(س 

أف القػرا ة مػلل طؽ ك  ر(ػؾ الميػلف أكثػر أجػران   رطلن شػة الةنػـ أك اإلدراؾ أك اال  ػلظ يػ  اإلقػرار مػ
مػػؿ إف الثػػكاب الػػكارد شػػة شضػػؿ يػػف قػػرأ  رشػػلن يػػف ك ػػلب اًغ مػػأف لػػ  ل ػػر  يػػ لتو ي قػػكده لم(نػػل  

 كالصبلة ال  ص  إال منل لم  يل  ص لم(  ال ميل . 
اؾ كلـ (مؽ لة إال ال  م(  لم  أف ال رك(ز األلظػـ (جػب أف (كػكف لمػ  ال قػؿ كالقمػب إلدر 

اليقرك   شإف   ر(ؾ الميلف مدكف كلةو كصدؽو كٌا(يلف  كمدكف أف (ككف ل ي األثر شة يمكؾ القلرئ 
 . نِْٗ)  ك اغ   لل  ك  ك ال لس ال (يكف أف (ككف ل  الةضؿ ال ظ(ـ
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 ادلطهت انخبنج
 انفزق ثني انسزعخ ٔانعجهخ

ك(ة(ػب قػرا ة القػرآف الكػر(ـ  ل د يطلل ب يل (ك م ي لميل  القرآف كلميل  ال جك(د كغ(رهـ لف 
شإ  ػػػل  جػػػد أف أكثػػػرهـ (ي(مػػػكف إلػػػ  ال ػػػأ ة شػػػة قػػػرا ة القػػػرآف كال ريػػػؿ كال ػػػؤدة ش(نػػػل  ككرهػػػكا اليػػػرلب 

 . نَِٓ)كاالي  جلؿ  كالنذريب شة قرا   ً 
كقػػد ليػػـ م ػػض ال ميػػل  شػػة كراهػػب اليػػرلب شػػة القػػرا ة  شقػػد كػػره اإليػػلـ أ يػػد اليػػرلب شػػة 

 ي القلضػػػة أمػػػك ( مػػػ : إذا لػػػـ (يمػػػٌ(ف ال ػػػركؼ  ك ركنػػػل أكيػػػؿ ألف ال ر (ػػػؿ القػػػرا ة ليكيػػػلن  كقػػػد  أكلػػػ
 . نِِٓ). كشة ركا(ب أ   اي ث   إال أف (ككف ليلف الرجؿ كذلؾ  أك ال (قدر أف ( ريؿنُِٓ)يي  به 

كي نـ يف خصص الكراهب ملليرلب اليةرطب  شقد  ص امػف كث(ػر )ر يػ  اغ   ػلل ن لمػ  
 . نِّٓ)ؿ ش(نل يف غ(ر هذريبو كال يرلبو يةرطبو مؿ م أيؿ ك ةكراي  ملب  ر (ؿ القرا ة كال ري

   نِْٓ)ی ی چ   ىئ  ىئ  ىئ ېئچككث(ػػػػر ييػػػػف كػػػػره اليػػػػرلب ايػػػػ دلكا مقكلػػػػً    ػػػػلل : 
  كقػػػػػػد شيػػػػػػر م ػػػػػػض نِٓٓ)چ ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ    پچپ  كقكلػػػػػػ    ػػػػػػلل  : 

 . نِٔٓ)اليةير(ف  مؾ ال جمب الي نة ل نل ملليرلب
  ثػـ إف يػ نـ يػف نِٕٓ) جمب ملليػرلًب شػة يكضػ  ال  ر(ػؼمؿ إف م ض أهؿ الم ب لرؼ ال

 . نِٖٓ)شرؽ م( نيل شة يكض  ال ةر(ؽ
كل ػػٌؿ يػػف شيػػر ال جمػػب ملليػػرلب  ككأ نيػػل ي رادش ػػلف   ظػػر إلػػ   قػػلرب ي  (نيػػل كيػػل ذكػػرهي 

 أهؿ الم ب ام دا ن كلـ (رج  إل   ةر(قنـ م( نيل شة يكض  ال ةر(ؽ. 
ر( ب أك كراه نػػل ايػػ  لدان لمػػ  ال نػػة لػػف ال جمػػب الػػكارد أقػػكؿ: إف اإل كػػلر لمػػ  القػػرا ة اليػػ
 شة اآل( (ف اليلمق (ف ال (ي ق(ـ يف كجكهو. 

أف ال نة الكارد شة اآل( (ف يخصكص مإ دل صكر (ف ذكرهل اليةيركف شة يػمب  األول:
 ال نة الكارد شة اآل( (ف:

(ػد  ةظػ ي يػف  مػً  إ(ػلهي كػلف إذا  ػزؿ لم(ػً   ػة ه لجػؿ مػً  (ر  "أ  ي ق(ؿ ل ي ذلؾ أل ػ ي  -ُ
 . نِٗٓ)شق(ؿ ل ي: ال   جؿ مً  ي  ةظ ي لم(ؾ"
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إذا  ػػػزؿ لم(ػػػً   ليػػػل كرد لػػػف امػػػف لمػػػلس )رضػػػة اغ ل نيػػػلن أ ػػػ  قػػػلؿ: كػػػلف ريػػػكؿ اغ 
ػػًرؼى شػػة   ر(كػػً   ػػة (ً  ( مقػػ  أكلػػ ي ك( ػػٌرؾ  ػػة (ً    الػػك ة (مقػػ  ي ػػ ي  ػػدةن  ككػػلف إذا  ػػزؿ لم(ػػً  لي

 . نَِٔ)ی ی چ   ىئ ىئ ىئ ېئچأف (ةرغ يف آخره شقلؿ اغ   لل : خ (ب أف ( ي  أكل ي قمؿ 
كقػػلؿ آخػػركف: مػػؿ اليػػمب الػػذم يػػف أجمػػ  ق(ػػؿ لػػ  ذلػػؾ  أ ػػ ي كػػلف (كثػػر  ػػبلكة القػػرآف  - ِ

إف لم( ػػػل أف  جي ػػػ  لػػػؾ  ك قرئكػػػ ي شػػػبل ی ی چ      ىئ ىئ ىئ ېئچيخلشػػػب  يػػػ(ل ً   شق(ػػػؿى لػػػ ي: 
 . نُِٔ)  ي 

كػلف ال (ة ػر يػف القػرآف يخلشػب أف ( يػله شقػلؿ اغ ش ف امف لملس رضة اغ ل نيػل قػلؿ: "
 .نِِٔ)إف لم( ل أف  جي   لؾ  )كقرآ  ين: أف  قرئؾ شبل   ي "ی یچ  ىئ ىئ ىئ ېئچ  لل : 

كلػػف يجلهػػد قػػلؿ: كػػلف (يػػ ذكر القػػرآف يخلشػػب ال يػػ(لف  شقػػلؿ: كة( لكػػ ي (ػػل ي يػػد    كلػػف 
 .نِّٔ)(قرأ القرآف ش(كثر يخلشب أف ( ي  ق لدة: كلف ريكؿ اغ 

( مػئ أ ػ ي إ يػل  نػة لػف چ مئ حئ جئچ( كقد رجػ  الطمػرم االكؿ ا كذلػؾ أف قكلػ ي: 
   ر(ؾ الميلف مً  ي  جبلن ش(ً  قمؿ جي ً   كي مكـ أف دراي  ي لم ذكر إ يل كل ػت  كػكف يػف ال مػة 

 .نِْٔ)يف م د جي  اغ ل ي يل (درس يف ذلؾ
 چ   ٺٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ    پچ  پ  قكل ي   لل :  ككذلؾ

يل داـ جمر(ؿ    أم ال  قرأنِٓٔ): أم ال   جؿ مقرا  ً  قمؿ أف (ةرغ جمر(ؿ يف  بلك ً  لم(ؾ
 .نِٔٔ)چمئ  حئ  جئچ( (قرأ ثـ لمؿ ال نة لف ال جمب مقكلً : 

لػػػف القػػػرا ة قمػػػؿ شػػػراغ جمر(ػػػؿ يػػػف  كأغمػػػب ال ةليػػػ(ر  ػػػرج  أف اآل( ػػػ(ف شػػػة  نػػػة ال مػػػة 
 قرا  ً   كأ   كلف (ة ؿ ذلؾ خكؼ ال ي(لف.

أف ه لؾ شرؽ شة الي    كاليدلكؿ م(ف أف  ككف أكثر يرلب شػة القػرا ة كمػ(ف أف   لث ني:ا
پ   ٻ ٻ ٻ ٻچ   نِٕٔ) قػػػرأ م  ٌجػػػػؿ  شلليػػػػرلب يطمكمػػػػبه شػػػػة كث(ػػػػرو يػػػػف أيػػػػكر  (ل  ػػػػل

 .نِٖٔ)چ   ڀ  ڀ  ڀپ   پ    پ
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ـى  ييػػٍرلبن  كًيػػرىللن:  قػػ(ض الػػمط   كا : يػػف يىػػريعى  كىكىػػري ِـّ ليػػر(   قػػ(ض شلليُّػػرلبه ل ػػبن: مللضػػ
 .نِٗٔ)المطة 

ػػػؿ ل  ػػػلف   ًجػػػؿه كلىجي ػػػؿى  ك(قػػػلؿي رجػػػؿه لى : ي ػػػرك (ف  يػػػف لىجى ػػػؿي مػػػبي كال ىجى مػػػبه ل ػػػبن: ال ىجى كال ىجى
كااليػػػػ  جلؿ كاإللجػػػػلؿ كال  جػػػػؿي كا ػػػػده  كهػػػػة مي  ػػػػ  االيػػػػ  ثلث    كايػػػػ  جمت شبل ػػػػلن:  ثث ػػػػ ي  

 . نَِٕ)كلىًجم  ي: يمق  ي 
 ال جمب كاليرلب م دًة شركؽ ي نل:كقد شرلؽ أهؿي الم ًب كاليةيركف م(ف 

ال جمب: ال قدـ ملل ة  قمؿ كق ً   أك اليطللمب ملل ة  أك   ر(ً  قمؿ كقكلً  أك قمؿ أكا   ككق ً   -ُ
الػػذم ال (جػػكز  قد(يػػ ي لم(ػػً   أم هػػة ال قػػدـ ش(يػػل ال ( م ػػة ال قػػدـ ش(ػػً   كاليػػرلب هػػة ال قػػدـ ش(يػػل 

 . نُِٕ)( م ة أف ( قدـ ش( ً 
ال ػػرع: اإل (ػػلف ملل ػػة  قمػػؿ الكقػػت الي ػػدد لػػ ي  كهػػة غ(ػػر جػػلئزةو إال ش(يػػل كهػػة كػػذلؾ شػػة 

أًذف ال ػػلرع ملإل (ػػلف مػػً  قمػػؿ كق ػػً   ك  ج(ػػؿ صػػبلة ال صػػر شػػة جيػػ  ال قػػد(ـ  ك  ج(ػػؿ الزكػػلة قمػػؿ 
 . نِِٕ)كقت الكجكب  شذلؾ جلئز

قصػػكد   شللينِّٕ) : "ال  ػػزاؿ أي ػػة مخ(ػػر يػػل لجمػػكا الةطػػر كأخػػركا اليػػ كر" كأيػػل قكلػػ ي 
ملل  ج(ػػػؿ ه ػػػػل لػػػػ(س ي  ػػػػله الم ػػػكم اليػػػػلمؽ مػػػػؿ اليقصػػػػكد مػػػً  الييػػػػلرلب: "كهػػػػة ش ػػػػؿ ال ػػػػة  أكؿ 

 .نِٕٓ)أيرع ال لس شطران  كأمطأهـ ي كران"   شقد  "كلف أص لب  م( ل ي يد نِْٕ)كق  ً 
يلؿ رو كركٌ(ػػػب  أك شػػػة إيضػػػل  ال ز(يػػػب قمػػػؿ ايػػػ كػػػػػػػػػػػػػي  يؿ لػػػف غ(ػػػر شكػػػػػػػػػػػػػال جمػػػب أكثػػػر يػػػل   -ِ

  ڍ    ڇ  ڇچ   نِٕٕ): "األ ػلة يػف اغ كال جمػب يػف ال ػ(طلف" ا كلنػذا قػلؿ نِٕٔ)الرك(ػب 
: أم يملل لن شة ال جمب  أل   ( يرع إل  طمػب كػؿ يػل (قػ  شػة قممػً  ك(خطػر ممللػً  يػف غ(ػر  نِٖٕ)چ

. شإف ض ؼ صةب الصمر شة اإل يلف يف يق ض  ال ةك(ر شة الي مب كالكراهب  نِٕٗ)أف ( أ   ش( ً 
ذا شكر شة  ة و ي مكب اي  جؿ  صكل ي  كٌاذا شكر شػة  ػة و يكػركه ايػ  جؿ إزال ػ ي  كيػف ه ػل شإ

  ثػـ إف ال ػلس ي ةػلك كف شػة هػذا االيػ  جلؿ لمػ   يػب  ةػلك نـ شػة غػكر ال ظػر نَِٖ)كلف لجػكالن 
 . نُِٖ)كالةكر  كلك نـ ي  ذلؾ ال (خمكف ل  ي 
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رٍّ لم ة  قمؿ كق ػً   شمػذلؾ جػل ت شلل جمب: يل (ية ؿ لم  يق ض  ال نكة  ليل ش(نل يف   
 . نِِٖ)يذيكيبن شة لليب القرآًف كجي(  ً 

أيل اليرلب شقد  يقػلؿ ش(يػل (ة ػؿ لمػ  يق ضػ  ال ػنكة كال للػب لمػ  يق ضػ  الػرأم كالةكػرة 
 . نِّٖ)كلذلؾ ذـ ال جمب لم  اإلطبلؽ  كقد  يد اليرلب شة يكاض 

مػػؽ مللػػد(ف  ألف يػػف رغػػب شػػة قػػلؿ الػػرازم: إف اليػػرلب يخصكصػػب مةػػرط الرغمػػب ش(يػػل (  
 . نِٖٓ)پ چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  قلؿ   لل : نِْٖ)األير آثر الةكر لم  ال راخة

ال جمب لم  األكثر  ي  يؿ شة ال ركلت الجييل (ب ال ة   كال   كأكثر يل  جػة  اليػرلب شػة  -ّ
أيػػرع ال ركػػلت غ(ػػر الجيػػيل (ب  كذاؾ أ ػػؾ  قػػكؿ: شػػبلف يػػر(  النػػلجس  كيػػر(  األخػػذ لم مػػـ  كقػػد 

 . نِٖٔ)شة األير  كأيرع شة الجكاب  كير(  القضل   كال (ي  يؿ شة هذًه األلةلظ: لجؿ
يقلمػػػؿ اليػػػرلب هػػػك اإلمطػػػل   كيقلمػػػؿ ال جمػػػب هػػػك ال ػػػأ ة. شلليػػػرلب ييدك ػػػبه  كيقلممنػػػل كهػػػك:  -ْ

 .نِٕٖ))اإلمطل ن يذيكـ )كال جمبن يذيكيب كيقلممنل )ال أ ةن ييدكح
ل ت ال جمب يذيكيب ي ن(لن ل نل أ( يل كردت شة القرآف  يثؿ كألجؿ هذًه الةركقلت كغ(رهل ك

  ٺ   ٺ  ٺچ   كقكلػػػػػػ    ػػػػػػلل :نِٖٖ)چ ڀ  ڀ  ڀچپ   قكلػػػػػػً    ػػػػػػلل : 
 چ    ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ   كقكلػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػلل : نِٖٗ)چ ٿ ٿ  ٿ

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہچ   أيػػػل قكلػػػ    ػػػلل  لمػػػ  ليػػػلف يكيػػػ  لم(ػػػ  اليػػػبلـ: نَِٗ)
لجم ػػػػ ي كٌاف كل ػػػػت يذيكيػػػػبن  شللػػػػذم دلػػػػل إل(نػػػػل أيػػػػره   شإ ػػػػ  ذكػػػػر أف نُِٗ) چ  ے  ھ   ھ

  كأف يػػػ(د ل يكيػػػ  أكرد ذلػػػؾ لمػػػ  يػػػم(ؿ نِِٗ) ي يػػػكد  كهػػػك طمػػػب رضػػػل اغ )يػػػم ل   ك  ػػػلل ن
 . نِّٗ)االل ذار

أيػػػل اليػػػرلب شقػػػد جػػػل ت شػػػة القػػػرآف يضػػػلشب إلػػػ  أيػػػرو ي يػػػكدو كيػػػذيكـ   شلليػػػذيكـ كقكلػػػً  
  كلمػ  يػم(ؿ اليػدح  كاأليػر منػل  نِٓٗ)   أم (ك يػمك   لػلجبلن نِْٗ)چ ڄڄ  ڄ ڦچ  لل : 

  ٻ  ٻچ   كقكلػػػً    ػػػلل : نِٔٗ)چ ائچىى كالث ػػػل  لمػػػ  أصػػػ لمنل  يثػػػؿ قكلػػػ    ػػػلل : 
 .نِٕٗ)چ     ڀ  ڀ  ڀپ   پ    پپ    ٻ  ٻ
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كقػػد كصػػؼ اغ )يػػم ل   ك  ػػلل ن أش للػػ ي ملليػػرلًب شػػة القػػرآف شػػة أكثػػر يػػف يكضػػ و شقػػلؿ: 
    ػػػػػ  لػػػػػدل م ػػػػػػض نِٗٗ)چ   حخ  جخ  مح  جحچ    كقػػػػػلؿ: نِٖٗ)چ   ڑ  ژچچ  

  ككػػػذلؾ ال ػػػلشظ امػػػف  جػػػر نَُّ)  كامػػػف الػػػكز(رنََّ)ال ميػػػل  يػػػف أيػػػيل  اغ )اليػػػر( ن كػػػلمف ي ػػػده 
 . نَِّ)ال يقبل ة

كٌاف كلف ه لؾ يف ال ميل  يف ال رض لم  لٌد )الير( ن يف أييل  ال ي   ل ػدـ كركدًه 
هػػػػك: يػػػػر(  ال يػػػػلب  كيػػػػر(     شيػػػػل كرد شػػػػة القػػػػرآف كاليػػػػ بنَّّ)يةػػػػردان هكػػػػذا شػػػػة القػػػػرآف الكػػػػر(ـ

 . نَّٓ): "المنـ ي زؿ الك لب  ير(  ال يلب اهـز األ زاب" شقد كرد شة دلل ًه  نَّْ)ال قلب
كيػػرلب  يػلمً  )يػػم ل  ين أ ػػ : ال  نَّٔ)چ ڈ ڎچمػؿ كصػػؼ اغ   ػلل   ةيػػ ي مأ ػ ي 

شػػبل ( ػػ م   يػػلب كا ػػدو لػػف  يػػلب آخػػر  كال ( ػػ م   ػػة ه لػػف  ػػة و  أك ي  ػػله:  يػػرع أش للػػ ي  
  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ     ەئ  ائ    ائچ    نَّٕ)(مطػػئ  ػػة ه ي نػػػل ليػػل أراد جػػؿ كلػػػزٌ 

 . نَّٖ)چ     ۆئ        ۆئ
كلػػػـ (صػػػؼ  ةيػػػ ي كأش للػػػ ي ملل جمػػػًب )يػػػم ل  ي ك  ػػػلل ن كقػػػد ذىٌينػػػل مػػػؿ كل ػػػت صػػػةبن يبلزيػػػبن 

 . نَّٗ)چ      ڍ ڇ ڇچلئل يلًف  قلؿ   لل : 
ليػػرلب  كأيػػر مللييػػلرلب مػػللخ(رات  كأث ػػ  شػػإف كػػلف اغ   ػػلل  كصػػؼ  ةيػػ ي شػػة القػػرآف مل

لمػػ  أصػػ لمنل  ك نػػ  لػػف ال جمػػب  ش( م ػػة لمػػ  الييػػمـ أف (كػػكف يػػر( لن ش(يػػل ( م ػػة ش(ػػ  اليػػرلب 
غ(ػػر ي  ٌجػػؿو  شػػبل ( ػػؿُّ ليػػف قػػرأ القػػرآف  أف (قػػرأه قػػرا ةن ي  جمػػبن  كجػػب إيػػقلط م ػػض ال ػػركؼ  أك 

 .نَُّ)ة ال  كجب ذلؾ شبل مأس منل خؿ مللي     ك  كؿ دكف الةنـ   أيل اليرلب ال 
كأخ ـ مقكؿ الجل ظ: "كالكى(س كيؿ الكى(س  كال ذؽ كؿ ال ػذؽ أف ال   جػؿ كال  مطػئ  كأف 
  مػػـ أف اليػػرلبى غ(ػػرى ال جمػػب  كأف   مػػـ أف األ ػػلة خػػبلؼ اإلمطػػل   كأف  كػػكف لمػػ  (قػػ(ف يػػف درؾ 

 . نُُّ) ق ي" ال ؽ إذا كش(  ي  رط ي  كلم  ثقبو يف ثكاب ال ظر إذا ألط(  ي 
شيػػػف كػػػؿ ذلػػػؾ  قػػػكؿ أ ػػػ  ال (يػػػ ق(ـ االيػػػ دالؿ منػػػل (ف اآل( ػػػ(ف شػػػة كراهػػػب القػػػرا ة اليػػػر( ب 
شػػللقرا ة اليػػر( ب غ(ػػر القػػرا ة الي  جمػػب  كال (صػػ    ػػر(ـ أك كراهػػب القػػرا ة اليػػر( ب م ػػل ن لمػػ  ذِـّ 

 مكظلئؼ القرا ة كغل(ل نل. ال جمب الكارد شة القرآف الكر(ـ  مؿ القرا ة الير( ب ي يكدة إال إذا أخمت 
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 ادلطهت انزاثع
 رٔاد انقزاءح انسزٌعخ يف انتبرٌخ اإلساليً

( ػػػرصي أصػػػ لب طػػػرؽ القػػػرا ة اليػػػر( ب كيداريػػػنل دائيػػػلن لمػػػ  لػػػرض أمػػػرز كأشضػػػؿ يػػػل 
أثيػػرت يداريػػنـ يػػف طلقػػلت أ ػػرزت  قػػديلن شػػة يػػرلب القػػرا ة كاأل ػػخلص ال  ػػرة ال ػػلئزكف لمػػ  

 : أرقلـ ق(لي(ب هـ ملل ر (ب
 كميب شة الدق(قب َّٖٓ الكال(لت الي  دة ية آف آدـ -ُ
 ؾ د ََّٓ ال رك(  ج( ؿ ج لريكف -ِ
 ؾ د َََّ الييمكب الي  دة شل دا كرث -ّ
 ؾ د َِِٓ هكل دا كر(س شلف آك(ف -ْ
 ؾ د ََُِ هكل دا ي(ث(يل ككرؾ -ٓ
 ؾ د َُٔٗ هكل دا لكؾ شلف هكؾ -ٔ
 ؾ د َُٖٓ دةالكال(لت الي   يل(كؿ جة جمب -ٕ
 ؾ د ُِٖٕ الكال(لت الي  دة ي( ليكف آدـ -ٖ
 ؾ د َُٕٓ الييمكب الي  دة ج(يس لك  جكرث -ٗ
 نُِّ)ؾ د َُٔٓ هكل دا شرا ؾ شلف د(ر مكؿ -َُ
 

كميػب شػة الدق(قػبن  َّٓكم ض ال ظر لػف هػذه األرقػلـ الق(ليػ(ب  شػإف يػف  جػلكز  ػلجز )
  ( دُّ يف الذ(ف (يلريكف القرا ة الير( ب.

كشة هذا اليطمب يأقكـ م رض م ػض ال يػلذج يػف ألػبلـ  لر(خ ػل اإليػبلية الػذم  صػت 
الركا(ػلت لمػػ  يػػرلًب قػػرا  نـ يم ػد ان مللركا(ػػلت الػػكاردة ليػػف قػػرأ القػرآف الكػػر(ـ قػػرا ةن يػػر( بن  يركػػزان 

ل يػل (صػ  لم  يل (قمم ي ال قؿ يف الركا(ػلت ييػ م دان الركا(ػلت اليمػللغ ش(نػل  كاليػ(يل أ نػل لػ(س ش(نػ
 االي دالؿ مً . 
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كل ػػؿ يػػل (ػػدش  إلػػ  الم ػػث شػػة القػػرا ة اليػػر( ب أف الييػػمي(ف يػػأيكركف األيػػر مللييػػلرلب 
مػػػػللخ(رات  كأف القػػػػرا ة هػػػػة ال  خػػػػرج لػػػػف ذلػػػػؾ  كأف اليػػػػرلب ي يػػػػكدةه  كال ػػػػد(ث لػػػػف يضػػػػللةب 

ا ة القػػرآف مػػللقرا ة ال يػػ لت شػػة القػػرا ة اليػػر( ب  كٌايكل (ػػب الةنػػـ كااليػػ ( لب كال ػػدمر  كٌايكل (ػػب قػػر 
اليػػر( ب  كػػؿ ذلػػؾ (مقػػ  شػػة اإلطػػلر ال ظػػرم إذا لػػـ (ػػدلـ ذلػػؾ  ػػكاهد  ق(ق(ػػب قػػرأت القػػرآف قػػرا ةن 

 ير( ب  ل(كك كا  كاهد لم  الجكاز أك اإليكلف أك اإلشلدة كالجدكل. 
كالمػػػػٌد شػػػػة ذلػػػػؾ يػػػػف الم ػػػػث شػػػػة ال ػػػػلر(  اإليػػػػبلية  كاليػػػػ(يل شػػػػة اقػػػػكاؿ الرل(ػػػػؿ األكؿ  

كػػلف (قػػرأ القػػرآف قػػرا ةن يػػر( ب  ككػػذلؾ ي رشػػب يػػف ا صػػؼ ميػػرلب القػػرا ة مصػػكرةو  الي ك ػػلؼ يػػف
 لليب.

  كأ نػل كل ػت  كقد يمؽ شة اليم ث األكؿ يف هذا الم ث الكبلـ لف صةب قرا ة ال مة 
  صػػؼ ملليػػد كال قط(ػػ  آ(ػػب آ(ػػب  ككػػذا قػػرا ة الصػػ لمًب رضػػة اغ لػػ نـ  كأ نػػـ كػػل كا (يكثػػكف شػػة 

ير م(ف  ( مب لم  قرا  نـ ال أ ة. ككذلؾ أغمب ال ميػل  (ي(مػكف إلػ  إطللػب ال أيػؿ  القرآف ي ريم(ف
 شة القرآف. 

كأغمػػػب يػػػف   ػػػدث لػػػف صػػػةب القػػػرا ة  كيػػػل ( م ػػػة أف  كػػػكف لم(ػػػً  ذكػػػر ذلػػػؾ يي  ػػػندان 
: "ال  ملأل لد(ث كاآلثلر الكاردة لػف ال ػأ ة كال ريػؿ  كذـ النذريػب كال  جػؿ  كاليػ(يل قػكؿ ال مػة 

: "ال (ةقػػػ ي يػػػف قػػػرأ القػػػرآف شػػػة أقػػػؿ يػػػف    كقكلػػػً  نُّّ)كه كنػػػذِّ ال ػػػ ر كال   ثػػػركه  ثػػػر الػػػدقؿ" نػػػذٌ 
   أم شة أقؿ يف ثبلثب أ(لـ. نُّْ)ثبلث"

كلكػػف لػػـ أجػػد يػػف م ػػث لٌيػػف ا صػػؼ ميػػرلب القػػرا ة ليكيػػلن يػػف اليػػمؼ الصػػلل   كيػػف 
ث يػ نـ  كيػل  أك(ػؿ ال ميػل  كل ت قرا   ي لمقرآف ير( بن خصكصلن  كيف خ ـ القرآف شة أقؿ يف ثػبل

 لم د(ث اليلمؽ . شإف لم(لف ذلؾ أهي(به شة اليكاز ب م(ف القرا ة الي أ (ب كالقرا ة الير( ب. 
لػـ (ي قىػؿ ل ػػ ي أ ػ ي خػ ـ القػػرآف شػة أقػؿ يػػف  مػأفل ال مػػة  الُبددد مدن اارددرارشةػة مدا(ػب القػكؿ 

ال مػرة ميػل ( قػؿ ي نػل  كيػل (ػؤثِّر شػة القمػب  ثبلث  كأف ال مرة ل(س مكثرة القرا ة كال يػرل نل  كٌا يػل 
 ك( (ر ال يؿ إل  يل (كاشؽ هىٍدم ال مكة  ش(رق  ك(رق . 
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أيل  ػد(ث: "ال (ةقػ  يػف قػرأ القػرآف شػة أقػؿ يػف ثػبلث"  شقػد ايػ دؿ مػً  يػف كػره قرا  ػ ي شػة 
يػمؽ   كقػد نُّٓ)أقؿ يف ثبلث  كأ نل خبلؼ األكل   كيف  رينػل يػ نـ كػذلؾا كػلمف  ػـز الظػلهرم

الكبلـ شة اليم ث األكؿ أ  ي ال  جب شة ذلػؾ لمػ    ر(يػً . كأف اليػراد: لػـ (ةنػـ القػرآف شنيػلن  ليػلن 
 . نُّٔ)يف خ ي ي شة أقؿ يف ثبلث ل(لؿو  كأف ذلؾ (خ مؼ ملخ بلؼ األ خلص كاألشنلـ

كٌاف كلف قد ذيكرت كراهب خ يً  شة أقؿ يف ثبلث لف جيللبو يف الصػ لمًب  ك مػد اغ مػف 
كد  كي لذ مف جمؿ   شقد كرد لف م ض الص لمب خ ي ي شة أقؿ يف ثبلث ك ثيلف مف لةػلف  يي 

ك ي(ـ الػدارم   كأيػل يػف ال ػلم (ف كأ مػللنـ ش ػدده كث(ػر يثػؿ يػ (د مػف الييػ(ِّب   كيػ (د مػف جم(ػر  
 .نُّٕ)كلطل  مف اليلئب   كاأليكد مف (ز(د  كلمد الر يف مف يندم  كيجلهد كال لش ة

ال ككم: كلف اليمؼ لنـ للدات يخ مةب شة قدر يل (خ يكف ش(ً   ثػـ قػلؿ: كلػف قلؿ اإليلـ 
كث(ر شة كؿ ثبلث  كلف م ضنـ شة كؿ ل(م (ف  كخ ـ م ضنـ شة كؿ (كـو كل(مبو خ يب  كي نـ يف 
كلف (خ ـ شة كؿ (كـو كل(مبو خ ي (ف  كي نـ يف كلف (خ ـ ثبلثلن  كخ ـ م ضنـ ثيلف خ يلت  أرم لن 

ك يػ(ـ الػدارم  م لن ملل نلر  شيف الذ(ف كل كا (خ يكف شػة الم(ػؿ كال(ػكـ لثيػلف مػف لةػلف مللم(ؿ كأر 
كال ػلش ة  كآخػركف. كيػف الػذ(ف كػل كا (خ يػكف ثػبلث خ يػلت يػم(ـ مػف    كي (د مػف جم(ػر كيجلهػد

(خػ ـ ملل نػلر أرمػ  خ يػلت  كمللم(ػؿ أرمػ  خ يػلت   كهػذا أكثػر يػل  نُّٖ)  ككلف امف الكل ػبل ر 
  كأيػل نُّٗ)شة ال(كـ كالم(مب  ككلف يجلهد (خ ـ ش(يل م(ف الي رب كال  ل  ككػذلؾ لمػة األزدممم  ل 

 . نَِّ)الذم (خ ـ شة رك    شبل ( صكف لكثر نـ
 كهذه أيثمب ليف خ ـ القرآف مرك بو كا دة  أك ل(مبو كا دة: 

جم(ػػر  ركل ال ػػلشظ امػػف كث(ػػر: أف يػػ(د ل لثيػػلف مػػف لةػػلف  ككػػذلؾ  يػػ(ـ الػػدارم  كيػػ (د مػػف  -6
  كقػد ا ػ نرت  مػؾ نُِّ)خ يكا القرآف مرك بو  مأيػل (د قػلؿ ل نػل: "كهػذه كمنػل أيػل (د صػ ( ب"

 . نِِّ)الركا(لت ل نـ شة ك ب ال د(ث
 . نِّّ)ركل إي لؽ مف ي (د لف أم(ً  لف لمد اغ مف الزم(ر: "أ   قرأ القرآف شة رك ب" -0
 . نِّْ)ميكب   كي (د مف جم(ر أ نيل قر ا القرآف شة ل(مبو  ركم لف لمقيب -6
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قلؿ القيطبل ة: كأيل الذ(ف خ يكا القرآف شة رك ب شبل ( صكف كثرةن  كأخمر ة غ(ر كا دو يف  -5
الثقلت لف صل م ل الةق(  رضة المكرم أ  ي كػلف (قػرؤه شػة رك ػبو كا ػدة  (نػب يػل ( ػل  ليػف 

 .نِّٓ)( ل 
ذلؾ قػلؿ ييػ ر   ككػنِّٔ)قلؿ أمك (كيؼ: "كلف أمك   (ةب (خ ـ القرآف شػة كػؿ ل(مػبو شػة رك ػب" -4

  كلف ( (ػ  مػف  صػر قػلؿ: "رميػل خػ ـ أمػك نِّٕ)مف كداـ: رأ(ت أمل   (ةب قرأ القرآف شة رك بو 
  ككػػلف ( (ػػة الم(ػػؿ مقػػرا ة القػػرآف شػػة رك ػػبو ثبلثػػ(ف نِّٖ)  (ةػػب القػػرآف شػػة ريضػػلف يػػ (ف يػػٌرة"

شػة اليكضػ  ي ب  ككلف (يي ي مكلؤهي مللم(ؿ   ػ  (ر يػ ي ج(را ػ ي  ك ةػظ لم(ػً  أ ػ ي خػ ـ القػرآف 
 . نِّٗ)الذم  كشة ش(ً  يم ب آالؼ يرة

 . نُّّ): ك تي أقراي شة رك بو القرآف كم ي نَّّ)قلؿ اإليلـ أمك لمد اغ ي يد مف خة(ؼ -5
  ككلف كث(ر القرا ة   يف الصػبلة  كػلف نِّّ)أمك مكر مف أمة  صر اليقرئ  اإليلـ الي نكر -5

ي   ك(داكـ لم  ذلؾ  .نّّّ)(خ ـ القرآف شة رك بو أك رك  (ف أ(لـ الجي
شنذًه الكككمب يف ألبلـ اليػمؼ هػـ غػ(ضه يػف شػ(ضو قػرأ القػرآف شػأكثر  كخػ ـ شػة أقػؿ يػف 

يػػػل كػػػلف  ثػػػبلث  يػػػ نـ الصػػػ لمبي كال ػػػلم كف كأ مػػػللنـ كيػػػف م ػػػدهـ  قػػػر كا القػػػرآف قػػػرا ة يػػػر( بن يػػػ 
ي ركؼه ل نـ يف الكرع كال قكل كالخ (ب كال دمر  شبل (يكف القػكؿ مػأف يػ(د ل لثيػلف  كيػ(د ل لمػد 
اغ مػػف الزم(ػػر  كيػػ (د مػػف جم(ػػر  كيػػ (د مػػف الييػػ(ب  كيجلهػػد كأمػػة   (ةػػب كغ(ػػرهـ  أ نػػـ قػػر كا 

 القرآف قرا ة ي ريبن  كقد  م نـ لم  هذًه القرا ة  الكث(ر يف أئيب ال د(ث. 
" لػػك   م ػػت  ػػراجـ أئيػػب ال ػػد(ث لكجػػدت كث(ػػران يػػ نـ كػػل كا (قػػرؤكف القػػرآف شػػة أقػػؿ يػػف  ك

ثػػػبلث  شللظػػػلهر أف هػػػؤال  األلػػػبلـ لػػػـ ( يمػػػكا ال نػػػة لػػػف قػػػرا ة القػػػرآف شػػػة أقػػػؿ يػػػف ثػػػبلث لمػػػ  
 . نّّْ)ال  ر(ـ"

 نّّٓ)كلػػـ (أخػػذ م ػػض ال ميػػل  ميةنػػكـ ال ػػدد الػػكارد شػػة ال ػػد(ث  ظػػران إلػػ  أف "يةنػػكـ ال ػػدد
س م جب لم  يل هك األص  ل د األصكل((ف  شخ ي ي جيللب شة (كـو كل(مب يرةن  كآخركف ير (ف  ل(

 . نّّٔ)كآخركف ثبلث يرات  كخ ي ي شة رك ب يف ال (ي صكف كثرةن"
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كالم ث شة الركا(لت الػكاردة شػة القػرا ة اليػر( ب لمقػرآف الكػر(ـ كخ يػ  شػة ال(ػكـ كالم(مػب يػرةن 
 ثب ي لكر أك جكا ب: شأكثر  (جب أف (ككف يف ثبل

هك الجكاز: كش(يل يمؽ يػف الركا(ػلت  كاليػ(يل الييػ د الصػ (  ي نػل يػل (ػدؿ لمػ  أ نػـ لػـ  األول:
( ريكا ذلؾ إال إذا أخٌؿ مللي    كأيقط ال ركؼا كالي(يل شػة  ػلؿ يػف قػرأ م مػؾ اليػرلب  كلألئيػب 

 هـن. األلبلـ  شبل (يكف كصةنـ مأ نـ ل(يكا يف الةقنل  ال ميل  ) ل ل
الػػداش  كرا  يػػرلب القػػرا ة  كقػػد (كػػكف هػػك ال يػػؿ ميق ضػػ  ال صػػكص اليرغمػػب شػػة  ػػبلكة  الثدد ني:

القرآف آ ل  الم(ؿ كأطراؼ ال نلر  كيل ألٌدهي اغ )لز كجػؿن يػف األجػر كالثػكاب الي ر ػب لمػ  قػرا ة 
 كؿ  رؼو ي  ي. 

 أكالن كٌايكل (ب الخ ـ م مؾ اليرلب ثل (لن. اإليكلف: كأقصد مً : إيكل (ب ال دمر مللقرا ة الير( ب الث لث:
أيل إيكل (ػب ال ػدمر: شػأقكؿ: قػد  ػص غ(ػر كا ػد يػف ال ميػل  لمػ  أف الةنػـ كال ػدمر (خ مػؼ 

.   ػػ  يػػف أ كػػر لمػػ  يػػف خ يػػ ي شػػة أقػػؿ يػػف ثػػبلث نّّٕ)شػػة ذلػػؾ مػػلخ بلؼ األ ػػخلص كاألشنػػلـ
لمػلدةه (خضػ ي لنػل كلك نػل يػف    قػلؿ: كهػذهً نّّٖ)كلإليلـ الػذهمة  ل ػديل جػل  لمػ  ذكػر قػرا ة كك(ػ 

يثؿ إيلـو يف األئيب األثر(ب يةضكلبه  شقػد صػ   ن(ػ  لم(ػ  الصػبلة كاليػبلـ أف (قػرأ القػرآف شػة أقػؿ 
  شلل ػذر نّّٗ)يف ثبلث  كالٌد(ف (ييره  كي لم ب الي ب أكل  شرضة اغ لف كك(   كأ(ػف يثػؿي كك(ػ ؟

 كأ(ف يثؿ كك( ؟!  –ل ي ملخ بلًؼ  للً  
يكا القرآف شة أقؿ يف ثبلث  لـ  كف كؿ قرا  نـ م مؾ اليرلب  كلـ (يمزيكا غ(رهـ كالذ(ف خ 
 كال أ ةينـ منل. 

كقػػد يػػمؽ الكػػبلـ لػػف لبلقػػب اليػػرلب مػػللةنـ  كأف لميػػل  الػػ ةس كالقػػرا ة اليػػر( ب ال د(ثػػب  
را ة (قػػػركف ميػػػل أثم  ػػػ ي ال جػػػلرب ال د(ثػػػب يػػػف أف يػػػرلب ال قػػػؿ شػػػة الةنػػػـ كال ةك(ػػػر  ةػػػكؽ يػػػرلب القػػػ

 نَّْ) ال قم(د(ب.
أيل إيكل (ب الخ ـ شة هذه الييدىد اليذككرة  شي  أف ذلؾ (خ مؼ أ(ضلن ملخ بلؼ الطم   كيػل 
قلؿ اإليلـ أ يد ل ديل ييئؿ لف اليرلب شة القرا ة  شكرهنل "إال أف (ككف ليلف الرجًؿ كذلؾ أك ال 

 . نُّْ)(ً "(قدري أف ( ريؿ  ق(ؿ: ش(ً  إثـ؟ قلؿ: أيل اإلثـ شبل أج رئي لم
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  شقػد كػلف نِّْ)شنة   م  لطم( ب ليلف القلرئ  كخة ً  كيل هك ال لؿ شة ي صكر مػف زاذاف
"ير(  القرا ة  ككلف (ر(د أف ( ريؿ شبل (ي ط(   ككلف (خػ ـ شػة الضػ  " أم (قػرأ القػرآف كمػ ي شػة 

 . نّّْ)صبلة الض  
(ػـك كالم(مػب  م (ػث ال كقد رأ(تي يػف الركا(ػلت يػل كػلف ش(نػل يملل ػبه شػة لػدد الخ يػلت شػة ال

  كال (يكف ي لق ػب إيكل (ػب كقكلنػل  كٌا يػل (يكػف ي لق ػب  يػل (قممػ ي ال قػؿ نّْْ)(يكف لم قؿ  صد(قنل
ػػٌ  يػػ دهي يػػف خػػ ـ يػػ(د ل لثيػػلف القػػرآف مرك ػػب كا ػػدة  ككػػذلؾ يػػ (د مػػف جم(ػػر  ك يػػ(ـ الػػدارم  كصى

 )رضة اغ ل نـن . 
كميب شة الدق(قب أ ػ   ََْأك  َّٓ  ي لم  كٌاف كلف لميل  القرا ة (  مركف يف زادت قرا 

(قرأ قػرا ةن يػر( ب المػد يػف ي رشػب يػرلب قػرا ة األئيػب الػكارد ذكػرهـ لي رشػب كػكف قػرا  نـ هػؿ    مػر 
 ير( ب أـ ال؟

 ك( ض  ذلؾ يف اليقلر ب م(ف لدد كميلت القرآف كزيف القرا ة كلدد الخ يلت.
ب القرا ة كاخ رت قرا ة ي(د ل لثيلف مف شبلميدل يف لرض قرا  نـ لم  ي لدلب  يلب يرل

 لص ب الركا(لت الكاردة شة قرا  ً  لمقرآف شة رك ب كا دة.  لةلف 
 كأغمب  مؾ الركا(لت   (ر إل  أ  ي كلف ( (ة الم(ؿ م مؾ الرك ب  أك أ  ي كلف (ك ر منل .        
الزيف الذم ايػ  رق  ي صػبل  ي شػة كالميدل لي رشب يرلب قرا    رضة اغ   لل  ل  ي يف ي رشب       

 مؾ الرك ب  كألجؿ ال كصؿ إل  ذلؾ (جب ي رشػب اليػدة مػ(ف ال  ػل  كالةجػر أكالن  ثػـ هػؿ كػلف ( ػلـ 
 م د ال  ل  قمؿ الق(لـ؟ كهؿ كلف (صمة قمؿ  مؾ الرك ب أك م دهل أـ ال ؟

 ػػػػض أيػػػػل اليػػػػدة مػػػػ(ف ال  ػػػػل  كالةجػػػػر ش خ مػػػػؼ مػػػػلخ بلؼ كقػػػػت صػػػػبلة ال  ػػػػل  إذ كردت م
 الركا(لت  ة(د مأ نـ كل كا (ؤخركف أدا  صبلة ال  ل  جيللبن. 

"كلف (يػ  ب أف (ػؤخر ال  ػل   ال ػة  ػدلك نل ال ي يػب   شقد ركل المخلرم أف ريكؿ اغ 
 . نّْٓ)ككلف (كره ال ـك قممنل كال د(ث م دهل"

ػػػييرة قػػػػلؿ: "كػػػلف ريػػػكؿ اغ  (صػػػػمة الصػػػمكات   ػػػكان يػػػػف  كشػػػة ييػػػمـ لػػػف جػػػػلمر مػػػف يى
 . نّْٔ)بل كـ  ككلف (ؤخر ال ى ىيب م د صبل كـ  (ئلن ككلف (خؼ الصبلة" كشة ركا(ب: (خةِّؼص
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(ؤخر ال ىٍ يب إل  ثمػث الم(ػؿ   كلف امف لملس )رضة اغ ل نيلن قلؿ: "كلف ريكؿ اغ 
 . نّْٕ)شمذلؾ ييي(ت ال  يب أل  ي كلف (  ـ منل"

ب يػػػ(د ل ليػػػر مػػػف ػػػػػػػػ  كأيػػػركا مػػػً   شقػػػد ك ةلػػػػػػػػػػػكهػػػذا النػػػدم ال مػػػكم ا م ػػػ ي الصػػػ لمب كالخم
ػػر ال  ػػل  يػػل لػػـ  ػػ ـ" إلػػ  أمػػة يكيػػ  األ ػػ رم  الخطػػلب    كشػػة ريضػػلف كػػل كا نّْٖ): "كأخِّ

 .نّْٗ)(ؤخرك نل إل  أف (يضة رم  الم(ؿ
)رضػػة اغ ل نيػػلن    نُّٓ)كامػػف ييػػ كد نَّٓ)كقػػد  قػػؿ ايػػ  ملم  كا مللػػ  لػػف امػػف لمػػلس

 كقػد ذهػب الةقنػل  إلػ  ايػ  ملب  ػأخ(ر ال  ػل  إلػ  يػل نِّٓ)م ػدهـكأكثػر الصػ لمب كال ػلم (ف كيػف 
كمػً  قػلؿ ال ػلش ة نّٓٓ)كاإليػلـ أ يػد نّْٓ)كاإليػلـ يللػؾ نّّٓ)قمؿ ثمث الم(ؿ األكؿ كمً  قلؿ أمك   (ةب

: "لػكال أف أ يػؽ لمػ  أيي ػة    كذلػؾ لقكلػ  نّٕٓ)  كقلؿ اإليلـ ال ككم: هك األشضؿنّٔٓ)شة الجد(د
: "كػػلف (ػػؤخر أ (ل ػػلن  . شكػػلف ال ػػأخ(ر  ػػدملن ال شرضػػلن  كقػػد ركم أ ػػ ي نّٖٓ)آليػػر نـ م ػػأخ(ر ال  ػػل "

 . نّٗٓ)ك( جؿ أ (ل لن"
هؿ كل ػت ي ػأخرةن أـ  كلـ أرى أثران (دؿ صرا بن لم  كقت الصبلة شة لند ي(د ل لثيلف 

كايػػ  ملب الصػػ لمًب كأيػػر يػػ(د ل ليػػر مػػف الخطػػلب اليػػلمؽ  ال؟ كلكػػف ق(ليػػلن لمػػ  ش ػػؿ ال مػػة 
 أف ال  ل  كل ت  صم  ي أخرةن كلك م ة و (ي(ر  كاغ   لل  ألمـ.  رج  

أيػػل اإلجلمػػب لػػف ال يػػلؤؿ: هػػؿ كػػلف يػػ(د ل لثيػػلف ( ػػلـ قمػػؿ ق(ليػػً  م مػػؾ الرك ػػب ال ػػة (خػػ ـ 
ش(نل القرآف  أـ ال؟ كهؿ كلف (ق(ـ الم(ؿ كم ي؟ شللركا(لت الكاردة  دؿ لم  أ  ي كلف (صمة م د صػبلة 

بلن م(ف الصبل (ف  ش ف يم(يلف مف (يلر  أف لثيلف مف لةلف قلـ م د الً  ل  ال  ل  ال  ذكر شلص
 . نَّٔ)شقرأ القرآف كم ي شة رك بو لـ (صؿ قممنل كال م دهل"

كلف لطل  مف رملح: "أف لثيلف صػم  ملل ػلس ثػـ قػلـ خمػؼ اليقػلـ شيجيػ  ك ػلب اغ شػة 
 . نُّٔ)رك ب كل ت ك رهي  شيي(ت الم (را "

كػلف (مل ػر الق(ػلـ م ػد صػبلة ال  ػل   إال إ ػ ي كرد شػة اثػلرو أيخػرل دلػت  كهذا (دؿ لم  أ ػ ي 
 . نِّٔ)لم  أ  ي كلف ( لـ أكؿ الم(ؿ  ثـ (قكـ ش( نجد ك(ك ر م دهي 
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أ ػػ ي قػلؿ: أيػػل أ ػل شػػأك ر أكؿ الم(ػػؿ  شػإذا ايػػ (قظت صػػم(ت  كيػل ركم لػػف يػ(د ل لثيػػلف 
ؿ م ػػض الم(ػػللة ك( ػػرؾ أخػػرل  مػػلخ بلؼ . كال (ي  ػػ  أ ػػ  كػػلف ( ػػلـ أك نّّٔ)رك ػػب  ػػة ت منػػل ك ػػرم"
 طكؿ الم(ؿ ص(ةلن ك  ل ن. 

كقلؿ ال  را ة شة طمقل ً  لف ي(د ل لثيلف: "ككػلف (صػكـ ال نػلر  ك(قػكـ الم(ػؿ إال هج ػبن 
 . نّْٔ)يف أكلً   ككلف (خ ـ القرآف شة كؿ رك بو كث(ران"

ة قممنػل كال م ػدهل  كي ظـ الركا(لت كأغممنل   (ر إال أ  ي كلف (صػمة رك ػب كا ػدة ال (صػم
 ػ(ف  كيل يمؽ شة ركا(ب يم(يلف مف (يلر  ككيل كرد لػف امػف يػ(ر(ف قػلؿ: قللػت ايػرأة لثيػلف 

 . نّٓٔ)قي ؿ: لقد ق م يكه  كٌا   ( (ة الم(ؿ كم ي مللقرآف شة رك ب"
يضػة ثمػث الم(ػؿ  شمػك كػلف الم(ػؿ اث  ػل  ربدلإذان  قكؿ أف ي(د ل لثيلف كػلف (صػمة ال  ػل  

م(ؿ ال  ل  ام دا ن يف غركب ال يس ال  أذاف الةجر  ككلف ثمث ي أرم  يلللتو لمقة ل رة يللب  ك
ي  ي ثيلف يلللت  كلك  قص ل يف هذًه اليػلللت يػللبن كا ػدةن لم ػكـ شقػط   كيػللبن كا ػدةن لمكضػك  
كااليػ  داد لصػبلة الةجػر  كمضػي نل يػل (يػ  رق ي الركػكع كاليػجدات كال  ػند شػة الرك ػب ال ػة (خػ ـ 

ل  كالػػدلل   لكل ػػت قرا  ػػ   يػػ  رؽ يػػت يػػلللتو  قر(مػػلن  كلػػك كل ػػت يػػلللت الم(ػػؿ اقػػؿ يػػف ذلػػؾ منػػ
كم(ؿ الص(ؼ   الي  رقت صبل   ارمػ  يػلللت  قر(مػل   كلػك أدخم ػل هػذا الػزيف  شػة ي لدلػب ق(ػلس 

 يرلب القرا ة ال ة (  يدهل مر لي  القرا ة الير( ب ي ككف ال  (جب كلآل ة: 
 
 

 دق(قب َّٔدق(قب =  َٔ× يلللت  ٔهك :  كزيف القرا ة 
 كميب  0ّْٕٕٗكلدد كميلت اليص ؼ هة = 

 
 دق(قب لكل ت ال  (جب : َِْكلك اي  رقت صبل   ارم  يلللت   أم : 

 
 

 زيف القرا ة ي دؿ يرلب القرا ة =
 لدد كميلت ال ص

 َّٔ أم
 كميب شة الدق(قب ُِٓ=   0ّْٕٕٗ

 َِْ 
 ميب شة الدق(قبك ِِّ=   0ّْٕٕٗ
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أف لميل  القرا ة الير( ب (  مركف يل زاد لم   نّٔٔ)كقد يمؽ أف أ ر ل شة اليم ث الثل ة 
كميب شة الدق(قبن هة قرا ة  َّٓ – َُٓ ب  كأف يل م(ف )كميب شة الدق(قبن هة قرا ة ير( َّٓ)

ي كيطب  كلكف ي  يبل ظب أ نـ (قصدكف منذا ال دد يف الكميلت: يف (قرأ قرا ة مصر(ب ال ( رؾ 
منل ليل  يا ألف لدـ   ر(ؾ الميلف (ز(د يف يرلب القرا ة ض ةلن لم  أقؿ  قد(ر  كهك قلمػؿ لمز(ػلدة 

ميب شػة الدق(قػبن يػ    ر(ػؾ الميػلف كييرالػلة لػدـ إيػقلط  ػرؼ يػف ك ُِٓكلم  هذا أف يف (قرأ )
كميػب شػة الدق(قػبن يػ    ر(ػؾ الميػلف كل ػت  ِِّ ركؼ القرآف كل ت قرا   ي ير( ب   ك يف (قػرأ )

 قرا   ي ير( ب جدان.
 كٌاذا قيػػػػػ ل لمػػػػػ  كػػػػػؿ يػػػػػل يػػػػػمؽ الركا(ػػػػػلت الػػػػػكاردة شػػػػػة لػػػػػدد الخ يػػػػػلت ل ضػػػػػللةت ل ػػػػػد ل 

  ككػػػذلؾ ي صػػػكر مػػػف نّٕٔ)هػػػد أ ػػػ ي كػػػلف (خػػػ ـ مػػػ(ف الي ػػػرب كال  ػػػل اليػػػرلبا شقػػػد صػػػ  لػػػف يجل
  كأف صلل  مف ك(يلف كلف (خػ ـ شػة الم(مػب خ ي ػ(ف  كيػم(ـ مػف ل ػر ال (جػة كػلف (خػ ـ نّٖٔ)زاذاف

 . نّٗٔ)ثبلث خ يلت شة الم(مب
كميػب شػػة الدق(قػبن كيػػف كل ػت لػػ  ثػػبلث  ََْشيػف (خػػ ـ خ ي ػ(ف كل ػػت يػرل  ي أكثػػر يػػف )

كميب شة الدق(قبن  كيف خ ـ أرم  خ يػلت زادت يػرل  ي  ََٔزادت يرل   لم  )خ يلت شة الم(مب 
 ن . ََٖلم  )

أيػػل يػػل كرد لػػف م ػػض ركاد القػػرا ة اليػػر( ب شػػة  لر(خ ػػل اإليػػبلية شػػة قػػرا ة غ(ػػر القػػرآف  
ييػػل ال ( ػػ رط ش(ػػً    ر(ػػؾ الميػػلف  شة(ػػً  يػػل قػػد (قػػلرب األرقػػلـ الق(ليػػ(ب الي لصػػرة لمقػػرا ة اليػػر( ب  

 ََٕكهك يطمكع شػة (كي ػل ميجمػد(ف ميػل (ز(ػد لمػ   –قرا ة امف  جر الي جـ الص (ر لمطمرا ة ك
 شة يجمس كا د  كيل ي(أ ة  كغ(رهي.  –صة ب 

كقد كل ت القرا ة الير( ب يكض  يػدح كث ػل  ل ػد كصػؼ ال ميػل  شػة  ػرجي نـ  مػؿ لػٌدهل 
شرهػػػل شػػػة الي ػػػدث إذ قػػػلؿ:   يػػػف الصػػػةلت الكاجػػػب  ك نَّٕ)الي ػػػدثكف  كػػػأمة إيػػػيلل(ؿ األ صػػػلرم

 . نُّٕ)"الي دثي (جب أف (ككف ير(  الي ة  ير(  الك لمب  ير(  القرا ة"
كقػػد رأ(ػػت شػػة  ػػراجـ م ػػض األئيػػب األلػػبلـ  يػػف ا ػػ نر مػػللقرا ة اليػػر( ب  أك كصػػؼ منػػل 

 لم  يم(ؿ اليدح كالث ل  أذكر ي نـ :
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الزيػػلف أمػك الةضػػؿ أ يػػد   كمػد(  نِّٕ)قن  ِْٖلمػد الجمػػلر مػف ال ػػبل  المصػرم ال طػػلر  )ت  -6
  كامػػػػف نّْٕ) قن ّْٔ  ك الخط(ػػػػب الم ػػػػدادم )ت نّّٕ)قن  ّٖٗمػػػػف ال يػػػػ(ف النيػػػػذا ة )ت 

قن   ِٔٔ أمػػة ال يػػ(ف ( (ػػ  مػػف لمػػة الي ػػركؼ ملل طػػلر )ت نّٕٓ) قن  ٕٗٓالجػػكزم )ت 
  ك ال ػػ(  امػػف  (ي(ػػب  نّٕٕ)قن   َٕٓ   ك ال ػػ(  لمػػد اليػػؤيف مػػف خمػػؼ الػػدي(لطة )ت  نّٕٔ)

 رمؿ ػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد مػػػػػػػػػػػػػػػف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػلصر الد(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌدث  ػػػػػػػػػػػػ  ك الي نّٖٕ)قن ِٖٕة )ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال را 
يد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمد اغ مػػػػف أ ػػػػػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػك ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيللب أمػػػػػػػػػػػػػ كية(ػػػػد الج نّٕٗ) قن ّٕٕالصػػػػ(رشة )ت 
ة مػػػػػػف ي ػػػػػػة الػػػػػػد(ف ػػػػػػػػػة القضػػػػػػلة ليػػػػػػلد الػػػػػػد(ف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػلض  كق نَّٖ) قن ّٕٕاليقديػػػػػػة )ت 

مد الػػػػػر (ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػضؿ ز(ػػػػػف الد(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الةػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك ال ػػػػػلشظ أم نُّٖ) قنْٖٕالطرطكيػػػػػة )ت 
يد امػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػف ي  دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلس أ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػك ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كال ( نِّٖ)قن َٖٔة )ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال راق
   نّْٖ)قن  ِٖٓ  كاإليػػلـ ال ػػلشظ امػػف  جػػر ال يػػقبل ة )ت  نّّٖ)قن  َْٖييلر )ت ػػػػػػػػػػػالي

 . نّٖٓ)قن  ْٖٓكاإليلـ أ يد مف يم(يلف مف  صر  ال نلب الممقلية )ت 
كغ(ػػػرهـ يػػػف ألػػػبلـ القػػػرا ة اليػػػر( ب  كقػػػد جي ػػػت أضػػػ لؼ يػػػل ذكػػػرت  إال أف ال ل(ػػػب يػػػف 

يث(ؿ قد   ققت كلطللب االي زادة أف (رج  إل  ك ب ال ػلر(  كال ػراجـ كاليػ(ر شيػ(جد يػف األئيػب ال 
 ييف ا  نر مللقرا ة الير( ب لمقرآف الكر(ـ  كغ(رًه يل ال (ي ص  كثرةن. 

كٌاف أهـ يل ( م ة ال  م  إل(ً  هك أف القرا ة الير( ب لـ  أًت شة يكض  الذـ شة  رجيًب أمٍّ 
كػػػس  شقػػػد ذكػػػرت لمػػػ  يػػػم(ؿ اليػػػدح  يق ر ػػػب مصػػػةلت الةنػػػـ كالةصػػػل ب  كالضػػػمط  يػػػ نـ  مػػػؿ ال 

 كال  ص(ؿ  كال ةظ  كال كث(ؽ كيل ير شة األيثمب اليلمقب. 
 ادلطهت اخلبيس

 تقٍُبد انقزاءح انسزٌعخ ٔإيكبٍَخ تطجٍقٓب عهى قزاءح انقزآٌ
األيػمكب يػف  م د م(لف خصكصػ(ب ال  م(ػر القرآ ػة شػة أكؿ يطللػب هػذا اليم ػث كيػل لنػذا

يي(ػػزات كخصػػلئص  كم(ػػلف  كػػـ القػػرا ة المصػػر(ب ال ػػة  قػػـك القػػرا ة اليػػر( ب لم(نػػل ل ػػد الةقنػػل   
كشرق ل م(ف اليرلب الي يكدة كال جمب اليذيكيب  ك مؾ هة أهـٌ اليكضكللت ال ة (م   لم(نل ال كـ 
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اهد يػػػػف  لر(خ ػػػػل شػػػػة قػػػػرا ة القػػػػرآف مػػػػللقرا ة اليػػػػر( ب ميةنكينػػػػل الي لصػػػػر  كم ػػػػد اي  ضػػػػلر ال ػػػػك 
 اإليبلية لم  أهي(ب اليرلب شة القرا ة  كيف ا صؼ منل يف القرا  كال ميل . 

(أ ة هذا اليطمب لم(لف إيكل (ب  طم(ػؽ ال ق (ػلت ال ةصػ(م(ب كاأليػلل(ب الينلر(ػب الػكاردة شػة 
مر ػػػلي  لقػػػرا ة اليػػػر( ب  كيػػػل يػػػرت شػػػة اليم ػػػث الثػػػل ة  ك(كضػػػ  هػػػذا اليطمػػػب أكجػػػ  اال ةػػػلؽ أك 

  ػػلرض مػػ(ف  ق (ػػلت كينػػلرات القػػرا ة اليػػر( ب الي لصػػرة يػػ  اليةنػػـك ال ػػرلة إف كجػػدت ل خػػرج ال
م  (جػب  ةصػػ(م(ب كصػػكرة ي كليمػب لػػف القػػرا ة اليػر( ب لمقػػرآف الكػػر(ـ ميةنكينػل القػػد(ـ أك الي لصػػر. 

 كذلؾ لمر ي لكر    ليب ي   ق (لت مر لي  القرا ة الير( ب .
 احملٕر األٔل: انتخطٍط

ل (ي(ز القرا ة الير( ب كمر لي   كشٌف هك: ا نل ل(يت لةك(ب مؿ  م دأ ملل خط(ط  أم إف يي
(كضػ  األهػداؼ  ككضػ  مر ػلي  لمقػرا ة (يػللد لمػ    د(ػد  مػؾ األهػداؼ م ػكؿ أشضػؿ اليػ ثيلر 

 الكقت مللكةل ة اليطمكمب. 
ليػؿو ينيػل كأرل أف هذا أهـ خطػكات ال جػلح ل  ق(ػؽ اال  ةػلع يػف القػرآف الكػر(ـا شػإف أم 

كلف صػ (ران  كي كاضػ لن ال (يكػف أف (ك ػب لػ ي ال جػلح يػل لػـ (كػف ي ظيػلن  كذلػؾ لػف طر(ػؽ كضػ  
 األهداؼ  كاخ (لر الخطب الي ليمب ل  ق(ؽ ذلؾ الندؼ. 

شللقلرئ ل ػديل ( ػدد ال لجػب ال ػة دل ػ ي إلػ  قػرا ة القػرآف  ك(ي  ضػر ال ل(ػب كالنػدؼ قمػؿ 
ب غل( ػً  ك ( ػً  يػف القػرا ة  ك  د(ػد ال ل(ػب (قػكد إلػ  كضػ  خطػب مد  القػرا ة  يػ خ مؼ قرا  ػ ي  يػ

 القرا ة  كاخ (لر  كع القرا ة  كاالي  ل ًب ميل (  لج إل(ً  قمؿ القرا ة كأث ل هل. 
شػػػػإذا أراد القػػػػلرئ أف (قػػػػرأ القػػػػرآف قػػػػرا ةن  أيم(لػػػػب  ةكر(ػػػػب أك أراد أف (قػػػػرأ القػػػػرآف قػػػػرا ة درسو 

ة خط ػػ    ك(جػػب اف (رالػػة ال خطػػ(ط ثقلشػػب القػػلرئ  كخمة( ػػ ي ك  صػػ(ؿ  ش(جػػب أف (رالػػة ذلػػؾ شػػ
الي رش(ب  كيل (جب أف (رالػة طم( ػب اآل(ػلت أك اليػكر اليػراد قرا  نػل  كيػل    ػلج إل(ػً  يػف ي رشػب 

 ي لفو أك اي  ضلر ي مكيلت. 
شملل خط(ط  يص   ال (ب ك كض  األهداؼ ك  ضػ  المػراي  كال (  ػ  هػذا أف ذلػؾ (يػ  رؽ 

 ندان  مؿ قد ال (  دل ذلؾ الدقلئؽ الي دكدة  أك أقؿ. كق لن كج
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كمػلل خط(ط   طػة لقرا   ػل لمقػرآف الكػر(ـ أهي(ػب  ك  يػب لنػل  يػلملن لكػة  كػكف لمػػلدةن  ال 
يجػػرد لػػلدة  ال  ةقػػ   شكاقػػ  قرا   ػػل ال(ػػكـ   ؤكػػد  لج  ػػل إلػػ  ال خطػػ(ط  كٌالػػلدة صػػ(لغب مر ليج ػػل 

كاال  ةػػلع مػػً  كيػػل ا  ةػػ  يػػمؼ هػػذًه األيػػب  كقػػد قػػرؤكه قػػرا ةن ال خصػػة  لم ةللػػؿ يػػ  القػػرآف الكػػر(ـ  
 ي أ (بن ي ريمبن  كيل قرؤكه قرا ةن ير( بن خة(ةب.
 احملٕر انخبًَ: حتهٍم أسهٕة انقزاءح

شة القرا ة الير( ب (ق(س القرا  يرلب قرا  نـ قمؿ الدخكؿ شة القرا ة لكة (ي ط( كا ق(لس 
(قػػرركا   د(ػػد اليػػػرلب الي ليػػمب لكػػؿ  ػػػص لكػػة ( ػػرزكا ال قػػػدـ يػػل  ققػػكهي م ػػػد القػػرا ة يػػف  جػػػلح  ل

الي  ػػكدا كلػػ(س ه ػػلؾ ضػػ(ره قمػػؿ قػػرا ة القػػرآف الكػػر(ـ شػػة أف ( ػػرؼ القػػلرئ يػػرل  ي ال ق(ق(ػػب مػػؿ قػػد 
(ككف ذلؾ ينيلن شػة   د(ػد اليػرلب الي ليػمب لمقػلرئ  جػله الػ ص القرآ ػة الػذم يػ(قرؤهي . كقػد (ػدخؿ 

ات كالي ػلرؼ اليػلمقب ال ػة (ي مكنػل القػلرئ  ػكؿ الػ ص القرآ ػة اليػراد شػة   د(ػد  مػؾ اليػرلب الخمػر 
 قرا   . 

 احملٕر انخبنج: حتذٌذ انقذرح عهى انفٓى
(يكػػػف شػػػة قػػػرا ة القػػػرآف الكػػػر(ـ   د(ػػػد القػػػدرة لمػػػ  شنػػػـ الػػػ ص القرآ ػػػة يػػػف خػػػبلؿ   د(ػػػد 

ألف شنـ اليصػطم لت الكميلت ال ة    لج إل   ةي(ر أك  كض(  لي  لهل قمؿ الدخكؿ شة القرا ةا 
الػػكاردة شػػة الػػ ص ( ػػ(ف لمػػ  ايػػ ( لب اليػػ(لؽ القرآ ػػة  كقرا  ػػً  مصػػكرة أيػػرع  كأكلػػ . كأرل ذلػػؾ 
ينيلن شإف   د(د قدرة القلرئ لم  شنـ ال ص القرآ ة (م ب دكران ينيلن شة   د(د يرل ً  شػة القػرا ة  

ال (يكػػف أف  طمػػب ي ػػ ي القػػرا ة  شللقػػلرئ الػػذم  صػػ ب لم(ػػً  م ػػض اليةػػردات القرآ (ػػب لةظػػلن كشنيػػلن 
ميػػرلب يػػ  لػػدـ إدراكػػ  لي  ػػ  م ػػض اليةػػردات ال ػػة ( م ػػة لم(نػػل شنػػـ يػػ(لؽ الػػ ص  (خ مػػؼ ذلػػؾ 

 ملخ بلؼ الكـٌ الي رشة كالثقلشة الذم (ي مك ي القلرئ. 
 احملٕر انزاثع: انتٍٓئخ

لرا ػب الجيػد(ب  كلنل األثر شة ز(لدة اليػرلب  يػف  ن(ئػب اليكػلف الي ليػب لمقػرا ة  ك ػكش(ر ا
 كاإل لرة الج(دة  كاخ (لر الكقت كاليكلف الي ليم(ف كالم د لف ال كاغؿ. 
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أقػػكؿ: إف اإليػػبلـ قػػد  ػػث لمػػ   ن(ئػػب الجػػك الي ليػػب لقػػرا ة القػػرآف الكػػر(ـ م ػػكؿ خػػلص  
 كذلؾ يف خبلؿ لدة إجرا ات ي نل: 

 كالطللب.  : كيل (ضة(ً  لم  القلرئ يف  (ك(بو ك  لط ك  كر ملل  مد نّٖٔ)الكضك  -6
 . نّٕٖ)االي (لؾ: ش( م ة ليف أراد قرا ة القرآف أف ( ظؼ شله ملليكاؾ كغ(رهً  -0
  نّٖٖ)اخ (ػلر اليكػلف الي ليػػب: قػلؿ ال ػػككم: (يػ  ب أف  كػكف القػػرا ة شػة يكػػلف  ظ(ػؼ يخ ػػلر -6

 .نّٖٗ)ككره م ض ال ميل  القرا ة شة الطر(ؽ كال يلـ
 . نَّٗ)كس مخ كع كيك( بو ككقلر ك كاض و اخ (لر الجميب الي ليمب: يف اي قملؿ القممب كالجم -5
 . نُّٗ)االم  لد لف ال كاغؿ: كذلؾ ملج  لب الم ط كالض ؾ كال د(ث أث ل  القرا ة -4
  كيػػل ايػػ  ب ال ميػػل  نِّٗ)اخ (ػػلر الكقػػت الي ليػػب  شقػػد كػػره ال ميػػل  القػػرا ة شػػة  للػػب ال  ػػلس -5

ةكػر  ككػذلؾ قػللكا مػأف أشضػؿ القرا ة شػة الم(ػؿ  كشػة الثمػث األخ(ػر ي ػ يا أل ػ ي يظ ػب النػدك  كال 
 . نّّٗ)قرا ة ال نلر يل كل ت م د صبلة الصم 

كغ(ػػػر ذلػػػؾ يػػػف الكيػػػلئؿ ال ػػػة  ز(ػػػد يػػػف كةػػػل ة القػػػرا  ك ة نػػػل كال ػػػة هػػػة شػػػة ال ػػػرع يػػػ ف 
 كيي  ملت. 

 احملٕر اخلبيس: انتصفح
كال ػػرض ي ػػ ي ل ػػد لميػػل  القػػرا ة اليػػر( ب كيػػل مٌ( ػػل يػػلمقلن هػػك: اإلطػػبلع لمػػ  يػػل   ك(ػػ  

 ليلدة لكض  األيلس الذم  قكـ لم(ً  القرا ة. ا
أقكؿ: إف الكيلئؿ ال ة  يللد لم  ال صة  شة غ(ر القرآف هة أكثر غزارةن ك ةص(بلن ي نل 
شة القرآف الكر(ـ إذ قػد   ػكشر شػة الك ػب ل ػلك(ف كشنػلرس  ةصػ(م(ب لي  ػكل الك ػلب  كيمخصػلن لػ ي  

القرآف الكر(ـ  خ مؼ لف غ(رًه يف الك ب يف  (ث كيقديب  أك  ين(د  كخل يب كغ(ر ذلؾ. شطم( ب 
ال  م(ر كاأليمكب  كي  ذلؾ شػإف لم صػةً  دكره شػة ي رشػب ك  د(ػد اليػكرة أك اليػكر اليػراد قرا  نػل  
كي رشػػب لػػدد صػػة ل نل  كاإلطػػبلع لمػػ  يكضػػكللت اليػػكرة كيػػل ش(نػػل يػػف يةػػردات قػػد    ػػلج إلػػ  

ب اليػػكرة كيػػل    لكلػػ   ييػػل قػػد (كػػكف لػػ ي األثػػر شػػة م(ػػلف  كيػػل إف لم صػػة  أثػػره ال  ػػرؼ لمػػ  طم( ػػ
  قد(ر يي كل الةنـ  كٌالداد الخطب الي ليمب لقرا ة اليكرة. 
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 احملٕر انسبدس: أحز انسزعخ عهى انفٓى ثني انقذٌى ٔاحلذٌج
(ذهب لميل  القرا ة الير( ب الي لصرة إل  يل ( دك  ي  ق(قػب لمي(ػب ثلم ػب  كهػة أف يػرلب 

ال (ف شة القرا ة كيل  ز(د يػرلب ال ػ(ف شػة ال قػلط الريػكز كالكميػلت لمػ  يػرلب   ال قؿ  ةكؽ يرلب
الميػػلف مأضػػ لؼ يضػػللةب  شلالل يػػلد لمػػ  القػػرا ة الصػػلي ب أك   ر(ػػؾ الميػػلف (ػػؤدم إلػػ   ػػدكث 
شػػرؽ مػػ(ف يػػرلب ال قػػؿ شػػة ال ةك(ػػر كمػػط  ال ػػ(ف كالميػػلف شػػة القػػرا ة ييػػل (ػػؤدم إلػػ   ػػركد الػػذهف  

م اف القػػػلرئ (ةكػػػر أيػػػرع ييػػػل (قػػػرأ  كملل ػػػللة لمػػػ  القػػػلرئ ز(ػػػلدة يػػػرلب قرا  ػػػً  كاليمػػػؿ كالضػػػجر أ
ليكاكمػػب يػػرلب ال قػػؿ شػػة ال ةك(ػػر أم كميػػل زادت يػػرلب القػػلرئ زاد شنيػػ ي لميػػلدة اليقػػرك ة كأف ال قػػؿ 
غ(ػػػر يصػػػيـ لمقػػػرا ة مصػػػكرة مط(ئػػػب  كأف مإيكل ػػػً  القػػػرا ة مصػػػكرة أيػػػرع كمليػػػ ( لب أكمػػػر  مػػػؿ إف 

 د إل  ز(لدة االي ( لب كيل ير م ل شة اليم ث الثل ة.اليرلب  قك 
كهذا يل (خللؼ االل قلد اليلئد قد(يلن  ل(س شة ك ب لمكـ القرآف ش يب مؿ هك يل (  قػدهي 
الجي(ػػ  يػػف أف ال ػػأ ة شػػة القػػرا ة ألػػكف لمػػ  ال ةكػػر كال ػػدمر شػػة الي ػػل ة كالييػػألبي ل(يػػت ال قػػلدان 

شمك كلف كذلؾ لرج  ل يل (  يػد لمػ  الم ػكث كالدرايػلت اليثم ػب (  يد لم   كـ لقمةٍّ أك لرشةٍّ  
لمي(لن  كلكف لميػل  القػراف (يػ دلكف لمػ  ايػ مزاـ الةنػـ لم ػأ ة م ػد(ث: "ال (ةقػ  يػف قػرأ القػرآف شػة 

  كقد يمؽ الكبلـ ش(ً   كأف لػ ي  ػأك(بلت  كغل(ػب يػل (قػلؿ ش(ػً : أف اليقصػكد  ةػة نّْٗ)أقؿ يف ثبلث"
كأف ذلػؾ  نّٓٗ): "ال صػبلة لجػلر الييػجد إال شػة الييػجد"(  مللكم(ب  كذلؾ كقكل   يلـ الةق  ال  ة

  شػػبل (يكػػف أف  يػػكم مػػ(ف كػػؿ ال ػػلس نّٔٗ)(خ مػػؼ مػػلخ بلؼ األ ػػخلص كٌاشنػػلينـ  كيػػل قػػلؿ ال ػػككم
 شة درجب شنينـ كٌادراكنـ كاي ( لمنـ ل د القرا ة الير( ب أك الي أ (ب. 

يف ثبلث  كيف خ ي ي شة رك بو كا دةو كي(د ل لثيػلف  كال   سى يف ا  نر مقرا  ً  شة أقؿ 
كيػ (د مػف جم(ػر كيػ (د مػف الييػ(ب  ك يػ(ـ الػدارم  كأمػة   (ةػب كال ػلش ة كغ(ػرهـ  شػبل ( قػؿ أ ػػ ي 

 غلب ل نـ شنـ اآل(ب  أك ال د(ث أك أ نـ لـ (ةقنكا القرآف  ل لهـ. 
ل ر (ؿ   كأ   كميل  أ   القلرئ كي  ذلؾ شإف غللب ال ميل  (رمطكف الةنـ كال دمر ملل أ ة كا

شػػة قرا  ػػً  كػػلف ذلػػؾ أدلػػ  لػػ ي إلػػ  ال أيػػؿ كالةنػػـ  كلميػػل  القػػرا ة اليػػر( ًب (خػػللةك نـ مػػأف يػػرلب 
 القرا ة  ز(د الةنـ كاالي ( لب. 
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 كألجؿ ذلؾ الميٌد يف إقرار يل (أ ة:
  كأف قمػػب نّٕٗ)يجد(ػػبأف ال مػػرة ل(يػػت شػػة كثػػرة القػػرا ة  كال شػػة يػػرل نل  مػػؿ ال مػػرة مػػللقرا ة ال -6

 اليقرك  ال  ضر ي  اال  ةلع. 
أ  ي ال (يكف إ كلر يل لكؿ  كع يف القرا  (ف يف شضؿ كيي(زات شإف كل ػت قػرا ة ال ػأ ة   ػ(   -0

الةرصػػب لم أيػػؿ شػػة ي ػػل ة اآل(ػػب كيػػدلكال نل  شػػإف يػػرلب القػػرا ة لنػػل ي(ػػزة الكثػػرة شػػة إ صػػل  
 اآل(لت كلكؿ  رؼ ي نل ل ر  ي لت. 

لقػلرئ يػ  القػرآف شػة ييػألب الةنػـ  خ مػؼ لػف غ(ػرًه يػف الك ػب  لخصكصػ( ً   شكػؿ أف  لؿ ا -6
  كيػػل قػػلؿ امػػف  جػػر )ر يػػ  نّٖٗ)ال ػػلس ي  مػػدكف م بلك ػػً   يػػكا ن شنيػػكا الي  ػػ  أـ لػػـ (ةنيػػكا

اغن. كقد ال رض الم ض لم  هذا الي    كرمطكا أجر القرا ة مللةنـ  كأ   ال أجر شة قرا ة 
نل يػػػل (قػػػرأ  كلػػػٌدكا ذلػػػؾ إشراغػػػلن لمػػػ ص يػػػف يضػػػيك ً   كأف القػػػرآف أي ػػػزؿ قػػػرآف ال (ةنػػػـ صػػػل م

 . نّٗٗ)لم يؿ  كال ( م ة أف  ككف قرا   ي هة ال يؿ
كأرل أف ال ػػؽ ال ةصػػ(ؿ: شقػػرا ة ال ػػدمر كالةنػػـ أجػػؿُّ قػػدران كأكثػػر أجػػران  كهػػذا ال (  ػػة  ةػػة 

ؾ  كال (يطمب يف رجػؿ ميػ(ط أك األجر ليف لـ (ةنـ  شم(س كؿ ال لس لم  درجبو كا دةو يف اإلدرا
ايػػرأةو لجػػكز إذا قػػرأت القػػرآف أف  ػػدرؾ آ(ػػلت اليكار(ػػث  كأ كػػلـ الػػدل(ف  كآ(ػػلت الق ػػلؿ  كغ(رهػػل. كٌاال 

شػة ال ػد(ث )يػف قػرأ  رشػلن يػف ك ػلب اغ شمػ ي  يػ ب   شيل ي    ال  مد م بلك ً   كقد أطمؽ ال مة 
ف ألػػؼه  ػػرؼه  كالـه  ػػرؼ  كيػػ(ـه  ػػرؼنكال يػ بي م  ػػر أيثللنػػل  ال أقػػكؿ ألػػـ  ػػرؼ  كلكػػ

. كلػػـ نََْ)
 (ق(ده مللةنـ كهذا ال (  ة لدـ أهي(ب الةنـ  كال ( قص يف لظـ أيرًه. 

كأيل رمط الةنـ ملل أ ة شبل (يكف الخ بلؼ أ كاؿ القرا  م(ف مطة  الةنـ كير( ً . كليل شة 
 مط  القرا ة يف إيكل (ب  ركد الذهف ك   ت ال رك(ز.

شػػة ال ػػد(ث لػػف  ةػػة الةقػػ  ليػػف قػػرأه شػػة أقػػؿ يػػف ثػػبلث لػػـ (ػػرد إال ممةػػظ  ثػػـ اف يػػل كرد
 )الةق ن كٌاف كلف أهؿ الم ب ( رشكف الةق  مللةنـ إال أف م ضنـ شٌرقكا م(ف )الةق ن ك)الةنـن ك)ال مـن. 
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شللةق : درجبه ألم  يف الةنـ كال مـ  كيل جل  شة  ر (ب الكةػكم ليرا ػب كصػكؿ ال مػـ إلػ  
مػػػ ي دكف الةقػػػ  شػػػة الير مػػػب  كشػػػرؽ م( نيػػػل شقػػػلؿ: "الةنػػػـ: هػػػك ال  مػػػؽ غللمػػػلن ممةػػػظو يػػػف الػػػ ةس  إذ ج 

ـي م رض اليخلطب يف خطلمً "  يخلطمؾ  ثـ الةق : كهك ال م
 . نَُْ)

كقػػد شػػٌرؽ الراغػػب األصػػةنل ة مػػ(ف الةقػػ  كال مػػـ شقػػلؿ: "الةقػػ : هػػك ال كصػػؿ إلػػ  لمػػـو غلئػػب 
 . نَِْ)م مـو  لهد  شنك أخص يف ال مـ" 

ل  شة الةركؽ الم ك(ب: "أف الةق  هك ال مـ ميق ض  الكبلـ لم   أيمػً  كلنػذا ال (قػلؿ إف كج
اغ (ةقػػػ ا أل ػػػ ي ال (كصػػػؼ ملل أيػػػؿ  ك قػػػكؿ ليػػػف  خلطمػػػ ي:  ةقػػػ  يػػػل أقكلػػػ ي  أم  أيمػػػ ي ل  رشػػػ   كال 

 . نَّْ)(ي  يؿ إال لم  ي    الكبلـ"
 دالؿ م ةػػة الةقػػ  شػػة ال ػػد(ث لمػػ  أقػػكؿ: شػػإف كػػلف الةقػػ  المػػ  يػػف الةنػػـ كال (يػػ ق(ـ االيػػ

 ةة الةنـ   شلل ةق  (ق ضة ال أيؿ لم كصؿ إل  غرض اليؤلؼ يف خطلمً  كال كصؿ إلػ  يػل ( (ػب 
كرا  ال ص يف لمـك  كال أيؿ (ق ضة ال ػأ ة شػة القػرا ة. شػبل ( م ػة ليػف أراد ال ةقػ  شػة القػرآف أف 

كهػك  –الةنـ الذم هك دكف ال ةق  شة الير مب    أيل (قرأهي قرا ةن ير( ب  يصداقلن لقكؿ اليصطة  
  كهػػذا ال (  ػلج إلػػ   أيػػؿو نَْٓ)كأ ػػ ي (  مػػؽ م صػكر ال ػػة  يػف المةػػظ – نَْْ)ي رشػب ال ػػة  ك  قمػ ي 

ك أفو  كقد  ةة القرا ة الير( ب ش(ً  ك  قؽ الةنـ الي  ػكد  مػؿ إف يػف لميػل  الم ػب يػف لػرؼ الةنػـ 
ـي يػرلبي ا  قػلؿ ا   كلػذا (قػلؿ: رجػؿه نَْٔ)لػ ةس يػف األيػكر الخلرج(ػب إلػ  غ(رهػل"ملليرلب شقػلؿ: "الةنػ

شىًنـه  ام ير(  الةنـ
 . نَْٕ)

. ك ػدمر القػرآف هػك: نَْٖ)أيل ال دمر شنك:  صرؼ القمب شة ال ظر شة دمر األيكر كلكاقمنل
 .نَْٗ) أيؿ ي ل (ً   كال ةكر شة  كيً   ك مصر يل ش( 

ال ةكػػػر كال مصػػػر (  ػػػلج إلػػػ  ال ػػػأ ة كهػػػك اليقصػػػكد األلظػػػـ يػػػف قػػػرا ة القػػػرآف  كال أيػػػؿ ك 
كال ؤدة  ك( (ف ال جك(د كال ريؿ شة القرا ة لم(ً   كال  ي ق(ـ ي  ي القرا ة الير( ب ال ة   قػؽ الةنػـ  
كال  ممة يل (ي مزي ي ال دمر يف ال أيؿ شة يراية اآل(لت الم (دة كلكاقمنل  شنك (ػدكر  ػكؿ ال كاقػب 

  كذلؾ (  لج إل  ال أ ة كاالي  راؽ.
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 احملٕر انسبثع: استخذاو األٌذي
أيػػل ايػػ خداـ اليػػملمب شػػة ال أ ػػ(ر   ػػت الكميػػلت  ك  ر(كنػػل ميػػرلب ككيػػ(مب لز(ػػلدة يػػرلب 
القػػػرا ة  كز(ػػػلدة ال رك(ػػػز شنػػػك أيػػػر يجػػػرب  كثلمػػػت  ال ( ػػػلرض  ػػػ(ئلن شػػػة ال ػػػر( ب كال (  ػػػلج إلػػػ  

  قلش. 
 احملٕر انخبيٍ: انقزاءح انجصزٌخ

ال يلد القرا ة الير( ب الي لصرة لم(نل مصػكرة كم(ػرة  شقػد أشػردتي لنػل كألهي(ب هذًه الينلرة ك 
ل كض(  يةنكينل ل د لميل  القرا ة اليػر( ب  كأهي( نػل ل ػدهـ  كيػل  نَُْ)يطمملن شة اليم ث الثل ة

ل ةص(ؿ أقكاؿ الةقنل  شة  كػـ قػرا ة القػرآف دكف   ر(ػؾ الميػلف  نُُْ)أشردتي يطمملن شة هذا اليم ث
قػػرر أف  كػػؿ قػػرا ةو ثمػػت ال  مػػدي ش(نػػل مػػلل مةظ شػػبل (جػػكز ش(نػػل القػػرا ة اليػػر( ب ميةنكينػػل كال ػػة (ف  ك 

ال ػػد(ث  أم مػػدكف   ر(ػػؾ الميػػلف كال ػػة (ف  ككػػذلؾ يػػل دلػػت الضػػركرة إلػػ  الػػ مةظ كال طػػؽ منػػل  
 ك  مـ الم ًب ك  م(ينل ك  مـ ال جك(د كأ كليً . 

ص قػػػكلة أك ش مػػػة مل ػػػ راط الػػػ مةظ أيػػػل شػػػة غ(ػػػر ذلػػػؾ يػػػف اليكاضػػػ  ال ػػػة لػػػـ (ػػػرد ش(نػػػل  ػػػ
 ك  ر(ؾ الميلف أك ال ة (ف ش(يكف ش(نل أف (قرأ القرآف قرا ة مصر(ب ير( ب . 
 احملٕر انتبسع: تعذد انقزاءاد ثتعذد األغزاض ٔاحلبجبد 

يف خبلؿ الدرايب اليلمقب لمقرا ة الير( ب ل ػد اليػمؼ كل ػد الي لصػر(ف  جػد لػدـ إيكل (ػب 
 قرا ة الير( ب مصكرة يطمقب  أـ لدـ جكازهل  كذلؾ لبلخ بلشلت الثبلثب إطبلؽ ال كـ مجكاز ال

 اخ بلؼ ال رض يف القرا ة.  -6
 كالي زلب كالقدرات.  اإلشنلـاخ بلؼ القرا  شة  -0
 اخ بلؼ  كع اليقرك . -6

 كيأكض  االخ بلؼ اليقصكد شة كؿ ي نل:
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 اختالف انغزض يٍ انقزاءح: –األٔل 
يػػف قػػرا ة القػػرآف الكػػر(ـ  كذلػػؾ ل  ػػدد ال ل(ػػلت ال ػػة  ػػزؿ يػػف ال (يكػػف   د(ػػد غل(ػػبو كا ػػدةو 

أجمنل القرآف  شنك ك لب هدا(ب  كي نلج  (ػلة  كي ػركع  نضػبو  كديػ كر أيػب  كم ػري لمػـو  كك ػلبي 
 ًذكر  كم (ره ك ذ(ره (دش  قلرئ ي إل  االل زاـ م رع اغ كٌا ملع أكايرًه كاج  لًب  كاه(ً . 

ي  ددة يخ مةػب  ػدش  الييػمـ لقػرا ة القػرآف  (جػب أف  خ مػؼ  ككذلؾ ه لؾ أغراضه كغل(لت
طم( ب القرا ة كيرل نل طمقػلن الخػ بلؼ ال ػرض ي نػل  كالقػلرئ الج(ػد هػك الػذم  كػكف طر(قػب قرا  ػً  

 ي ليمب ل رضً  ي نل.
كهذا أيػره ثلمػته ل ػد لميػل  ال رم(ػب إذ قػرركا أف القػرا ات    ػدد م  ػدد أغراضػنل ييػل (  ػة 

ئ الميٌد أف ( ك(ؼ ي  القرا ة شة ظركؼ يخ مةب  كالقلرئ الي ك(ؼ هك القػلرئ الة ػلؿ  أل ػ ي أف القلر 
 . نُِْ) (قدر لم  إ جلز اليطمكب مأشضؿ طر(قب ييك ب  كمأقؿ إهدار يف الزيف كالجند

ك  كلػػت القػػرا ات ل ػػدهـ ل  ػػػكع  مػػؾ األغػػراض   ػػ  أكصػػػمنل م ضػػنـ إلػػ   يػػ  قػػػرا ات 
كقػػػرا ة جيػػػ  الي مكيػػػلت  كالقػػػرا ة اليػػػر( ب الخلطةػػػب  كقػػػرا ة ال صػػػة   كهػػػة: القػػػرا ة ال  صػػػ(م(ب 

اليػػػػر(   كقػػػػرا ة ال رش(ػػػػػ   كقػػػػرا ة ال قػػػػػد كال  م(ػػػػؿ كقػػػػػرا ة ال ػػػػذكؽ  كالقػػػػػرا ة ال صػػػػ ( (ب  كالقػػػػػرا ة 
   كم( كا لكؿ قرا ة شلئد نل  كصةل نل. نُّْ) االج يلل(ب

ف الك ػػب  كك ػػ ي (يقػػرأ ل (ػػؿ الثػػكاب كالقػػرآف الكػػر(ـ لػػ ي يػػف الخصكصػػ(ب يػػل (ي(ػػزهي لػػف غ(ػػرًه يػػ
لم  قرا ة كؿ  رؼو ي  ي  كيل (يقػرأ لم ةكػر كال ػدمر كال أيػؿ كال ةكػر  ك(يقػرأي لمػدرس كال  صػ(ؿ  ك(قػرأي 
لم ةظ كاالي ذكلر كاليراج ب  ك(قرأ اليػ  ملط األ كػلـ لمػ  أ كالنػل  كالة ػكف لمػ    كلنػل  كال كػـ 

 كغ(ر ذلؾ.  كدالال نل  ك(قرأي لم م (ر كاإل ذار 
كال (يكف أف  يكم م(ف قػرا ة ال ػٌدمر كال أيػؿ كال ةكػر كقػرا ة ال ةػظ كااليػ ذكلر  يػف  (ػث 
اليػػرلب كال ػػأ ة كيػػل ال (يكػػف أف  يػػكم مػػ(ف قػػرا ة الػػدرس كال  صػػ(ؿ كقػػرا ة الخػػ ـ ألجػػؿ األجػػر 

أك لػػدة  كالثػػكاب يػػف  (ػػث اليػػرلب شػػة القػػرا ة أ(ضػػلن  أم (ييكػػف لمقػػلرئ أف (كػػكف لػػ ي لػػدة خ يػػلت
قرا ات قرا ة  أيم(ب  دمر(به ( ةكر ش(نل ك( أيؿ إلجلز اغ )لز كجؿن (قػرأي ش(نػل قػرا ةن ي أ (ػبن ي ريػمبن 

 طك(مب. 
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كيل (يكف  خصػ(ص قػرا ةو لمخػ ـ ك كث(ػر ال يػ لت  قػرا ةن   مد(ػبن لةظ(ػبن يػر( ب ا مللػلن ليػل 
كالم ػػث كال  م(ػػؿ  كايػػ  ملط األ كػػلـ أقػػرهي الةقنػػل  يػػف ا ػػ راط الػػ مةظ   كقػػرا ة الػػدرس كال  صػػ(ؿ  

كال كـ ال   ة  ي نل القرا ة الير( ب  إذ ال  ةة ملل رض كال (يػ ق(ـ الم ػث كااليػ  ملط شػة يكضػ  
 اليرلب.

شأرل أ  ي يف ال ض((ؽ اليجل ب لمصػكاب  صػر القػرا ة ميػرلبو كا ػدةو كٌا كػلر يػكاهل يػكا ن 
قلرئ لم  ك (رةو كا دةو كيرلبو ثلم بو طكؿ  (ل ً  ييل كل ت ير( بن أك مط(ئب.كيف الصكاب أال (قرأ ال

 (ص(م ي ملليمؿ كالة كر كاألشضؿ   دد القرا ات  ش(ككف لمييمـ قرا ة ير( ب كأخرل ي أ (ب. 
كل ل لم  ذلؾ  كاهده يف ليػؿ الصػ لمًب كال ػلم (ف  إذ   كلػت يػرل نـ شػة القػرا ة. كخ(ػر 

شكيل صٌ ت الركا(لت لػف خ يػً  لمقػرآف  الدارم  يثلؿ لم  ذلؾ الص لمة الجم(ؿ  ي(ـ مف أكس
  شقد ركم ل  ي أ  ي قلـ ل(مبن    ػ  أصػم   (قػرأي آ(ػبن يػف ك ػلب اغ )لػز كجػؿن نُْْ) شة رك بو كا دةو 

 أم أ  ي كلف ل ي قرا  لف إ داهيل ير( ب كاأليخرل ي أ (ب. ن ُْٓ)ك(رك  ك(يجد ك(مكة. 
 اختالف حبل انقبرئ –انخبًَ 

غػػػراض القػػػرا ة شػػػإف القػػػرا  أيلينػػػل يخ مةػػػكف أ(ضػػػلن. إف الةػػػركؽ الةرد(ػػػب مػػػ(ف كيػػػل اخ مةػػػت أ
ػػػملـه مػػػً   كيػػػف  مػػػؾ الةركقػػػلت  شػػػرؽي الي رشػػػب كالثقلشػػػب  كشػػػرؽ شػػػة ييػػػ كل الةنػػػـ  األ ػػػخلص أيػػػره يييى
كاالي ( لب  كشرؽه شة الخمرة كالييلريب  كشرؽه شة الٌنيب كاإل(يلف  كغ(ر ذلؾ. كهذا كم ي (ػؤثر شػة 

 لقرا ة كطم(  نل. يرلب ا
شإف كل ت ال ل(ب يف القرا ة الةنـ كاإلدراؾ الذم (قكد إل  اإل(يلف كالخ كع اليق رف ملل يؿ 
كاال مػلع  شػػإف   ق(ػؽ ذلػػؾ لمػر القػػرا ة اليػر( ب (خ مػػؼ مػلخ بلؼ صػػةلت القػلرئ شلإل يػػلف الميػػ(ط 

راكػ  لمي  ػ  يقلر ػب مصػػل ب الػذم ال (ي مػؾ قػدران يػف الي رشػب ال (يكػف أف  ةػػة القػرا ة اليػر( ب مإد
ال مـ ال ز(ر الذم  كةة ال ظرة ي  ي إل  الجيمب لي رشب ي  لهل دكف ال لجب إل  الرجكع  إل  كيلئؿ 

 ييللدة.
"ال (ةق  يف قرأ  :كلذلؾ قلؿ ال (  لمة مف يمطلف القلرم شة  ر   لم   د(ث ال مة 

 .نُْٔ)القرآف شة أقؿ يف ثبلث"
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شيػػل  نُْٕ)الثػػكاب  ثػػـ ( ةػػلكت الةنػػـ م يػػب األ ػػخلص كاألشنػػلـ" "كاليػػراد  ةػػة الةنػػـ ال  ةػػة
 (يقمؿ يف يرلًب قلرئو شلهـ  ذؽو قد ال (ي دُّ يقمكالن يف غ(ره. 

ككذلؾ صل ب الييلريب كالخمرة شة ال جك(د كالقرا ة  خ مؼ يرل  ي ليف شقد ذلؾ  شأيقط 
 ال ركؼ  كغ(ر الي ل ة  كمدؿ األ كلـ. 

 (ز مً  الم ض يف خةب الميلف كذرام ً . كقد (ؤثر شة ذلؾ يل ( ي
 اختالف َٕع ادلقزٔء –انخبنج 

اف يػػػرلب القػػػرا ة   ػػػأثر  م ػػػلن ل ػػػكع اليػػػلدة اليقػػػرك ة كطم(  نػػػل كيػػػل   ػػػأثر مي رشػػػب القػػػلرئ 
 الييمقب لنل. 

كذلؾ ل  ػكع اليػلدة اليقػرك ة كاخ بلشنػل شػة الصػ كمب كيػل   ك(ػً  يػف يةػرداتو كيصػطم لتو 
ـ. شكيػػػل أف لميػػػل  القػػػرا ة شٌرقػػػكا مػػػ(ف قػػػرا ة ركا(ػػػبو كك ػػػلبو شميػػػةة كك ػػػلب طػػػب أك كيةػػػله(ـ  كأ كػػػل

ه ديػػبوا شػػبل (يكػػف أف  يػػكم شػػة اليػػرلب يػػ  الةنػػـ مػػ(ف قػػرا ة آ(ػػلت اال كػػلـ كة(ػػلت اليكار(ػػث كآ(ػػب 
الٌد(ف  كيث(بل نل ي  يل   ك(  يف أ كلـ كيةله(ـ    لج يف القلرئ  (ئلن يف ال ينؿ كال رك(ز   ي  

 لت القصص يثبل .آ(
ثػػػػـ إف ي رشػػػػب القػػػػلرئ ملآل(ػػػػلت  كقرا  ػػػػ ي لنػػػػل يػػػػلمقلن   ػػػػ(ف لمػػػػ  يػػػػرلًب القػػػػرا ة كز(لد نػػػػل  
كايػػ يرارهل  مخػػبلؼ يػػل إذا كل ػػت اآل(ػػلت جد(ػػدةن لم(ػػً  لػػـ (خمرهػػل يػػف قمػػؿ كيػػ( طؽ منػػل ألكؿ يػػرةو  

 ييل قد (يمب اال قطلع أك ال كقؼ قم(بلن ل ديل  ص ب لم(ً  م ض األلةلظ. 
ؤلجؿ هذًه االخ بلشلت الثبلثب الميٌد يف اخ بلؼ  كـ القرا ة اليػر( ب  يػب ال ػرض  هػؿ ش

 أدت القرا ةي إل(ً ؟ ك لؿ القلرئ ي  القرا ة ك كعي اليقرك  هؿ  صم  ل ي القرا ة الير( بي أـ ال؟
ككيػػػػل   ػػػػددت األغػػػػراضي كاأل ػػػػكاؿ كاأل ػػػػكاع    ػػػػدد القػػػػرا ات كلمييػػػػمـ يػػػػ  القػػػػرآف أ ػػػػكاؿ 

 واهلل تع لى أ لمت (ييكف أف    دد م(ف اليرلًب كال أ ة. كقرا ا
 اخلبمتخ

. لـ (كف ال مة  -6  ( جؿ مللقرا ة  كال (نذهل هذان  كلـ (خ ـ القرآف شة أقؿ يف ثبلث ل(لؿو
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اخ مةت أ كاؿ اليمؼ شة يػدة خػ ـ القػرآف  شيػ نـ يػف كػلف (خػ ـ شػة  ػنر(ف كيػ نـ يػف كػلف  -0
لؿو لػػ  خ يػػب كاأللػػـ األغمػػب كػػل كا (خ يػػكف كػػؿ يػػم  (خػػ ـ شػػة  ػػنر  كيػػ نـ شػػة كػػؿ ل ػػر ل(ػػ

 ل(لؿو خ يب  كي نـ يف كلف (خ ـ شة أقؿ يف ذلؾ.
لػػـ (كػػف هػػـ الصػػ لمب رضػػة اغ لػػ نـ اإليػػراع شػػة قػػرا ة القػػرآف ككثػػرة خ يل ػػً  مقػػدر يػػل كػػلف  -6

 هينـ  دمر القرآف كاليككث ش(ً  كال (ش ي  ي. كا  نر ل نـ ذلؾ. 
مللػػػ ي هػػػك ال ل(ػػػب  كاليػػػرلب كال ػػػأ ة إ يػػػل هيػػػل كيػػػ(م لف ال غل( ػػػلف شػػػة شنػػػـ القػػػرآف ك ػػػدمرهي كٌا  -5

  ةي(نيل. 
هذريػب القػرآف يكركهػػبه كهػة ال جمػب اليةرطػػبي دكف   قػؿ لميقػػرك . كيػف كػلف هيػػ ي ل ػد القػػرا ة  -4

آخر اليكرة  ككل ت قرا   ي يجرد قط  ييلشلتو دكف ال ةلتو إلػ  ي  ػ ن أك غل(ػب شنػك ييػ  ؽ 
 لمذـ

 ظػػػ(ـ الػػػذم كرد شػػػة اليػػػ ب لمػػػ  قػػػرا ة كػػػؿ  ػػػرؼ يػػػف القػػػرآف الكػػػر(ـ كػػػلف داش ػػػلن إف األجػػر ال -5
 خ يلت القرآف . يف رلظ(يلن كرا  يرلب القرا ة كاإلكثل

القػػرا ةي مػػدكف شنػػـو أك   قػػؿ أك إدراؾ ليػػل (قػػرأ أقػػؿُّ  ػػأ لن يػػف القػػرا ة م ػػدمر كشنػػـ كٌادراؾ  شػػإف  -5
 (ـ. ال دمر هك ال كيب األيلي(ب يف  زكؿ القرآف الكر 

ٍـّ  أك يػػػرلب  ككػػػؿأ  يػػػب  للػػػً    -5 ال ( ػػػ رطي شػػػة الػػػ بلكة الكػػػـ  كال (يكػػػف  ق((ػػػدهل مكقػػػتو أك كػػػ
 كجندًه  كهي ً   كالمدل ي  ذلؾ يف  ضكر القمب  كاي   لر لظيب الي كمـ. 

(خ مؼ يةنكـ القرا ة اليػر( ب ل ػد اليػمؼ لػف القػرا ة اليػر( ب ال د(ثػب الي لصػرة  شنػة ل ػد  -5
قػػرا ة  كالنذريػػب   كل ػػد لميػػل  ال جك(ػػد هػػة قػػرا ة ال ػػدر   كالقػػرا ة اليػػر( ب اليػػمؼ: خةػػب ال

الي لصرة هة: مر لي  لقمة جد(د (  يد لم  خطكات ي رامطب    طمب يميمب يف الينلرات 
    يد لم  اي خداـ ال قؿ كال (ف كمييللدة األ(دم دكف   ر(ؾ الميلف كال ة (ف. 

ؼ ال  ق(ػػؽ كال ػػدك(ر كال ػػدر ل ػػد لميػػل  ال جك(ػػد أ ػػ ي ال ( ضػػ  يػػف خػػبلؿ اليقلر ػػب مػػ(ف   ػػلر( -62
شػػػرؽ مػػػ(ف هػػػذًه اليرا ػػػب إال ميقػػػدار اليػػػرلب كال ػػػأ ة ل ػػػد األدا   كالكػػػؿ يجي ػػػكف لمػػػ  ال ػػػزاـ 

 أ كلـ ال جك(د شة جي(  أ كاؿ القرا ة كيرا منل. 
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قػد لػدل م ػضي إف أ كلـ ال جك(د  ػؤثر شػة يػرلب القػرا ة كلليػٌد كاإلدغػلـ كاإلخةػل  كاإلقػبلب  ك  -66
 لميل  ال جك(د  رؾ اليدكد مللكم(ًب ل  لن جم(لن كٌا قلصنل لف يقدارهل ل  لن  ة(لن . 

(يػػزج مر ػػلي  القػػرا ة اليػػر( ب الي لصػػرة مػػ(ف لػػدة ينػػلرات لم كصػػؿ إلػػ  القػػرا ة مصػػكرة أيػػرع  -60
كشنـ كاي ( لب أشضؿ  ك ذكر لميلدة لكقػت أطػكؿ. كالنػدؼ ي ػ  أف   صػؿ لمػ  أكمػر كي(ػب 

 الي رشب شة أقؿ كقتو ييكف ي  الةنـ كاالي ( لب.يف 
 قػػػكـ شكػػػرة القػػػرا ة اليػػػر( ب لمػػػ  ال قػػػلط ال ػػػ(ف ألكمػػػر لػػػدد يػػػف الكميػػػلت ل ػػػد ايػػػ قرارًه لمػػػ   -66

 اليطر اليراد قرا   . 
القػػرا ة اليػػر( ب الي لصػػرة ل(يػػت قػػرا ة لةك(ػػب مػػؿ لنػػل ايػػ را (ج(لت    يػػد لم(نػػل كػػلل خط(ط   -65

  د(ػػد القػػدرة لمػػ  الةنػػـ  كيػػل  قػػـك لمػػ  ينػػلرات أيليػػ(ب كلل ن(ئػػب  ك  م(ػػؿ أيػػمكب القػػرا ة  ك 
 كال صة  كالةنـ  كاي خداـ المصر كاأل(دم. 

يػػرلب ألف الالقػػرا ة الصػػلي ب أك  مةػػظ ال ػػركؼ كالكميػػلت داخم(ػػلن ( ػػدُّ يػػف أهػػـ ال كائػػؽ أيػػلـ  -64
 يرلب ال (ف شة ال قلط الكميلت  ةكؽ يرلب ال مةظ مللكميلت .

مػ  الةنػـ إ(جػلمةه م كػس يػل هػك ي ػداكؿه إذا أثم ػت الم ػكث كالدرايػلت أ ػ  كميػل لميرلب أثر ل -65
 زادت يرلب القرا ة كميل   يف يقدار الةنـ كاالي ( لب . 

الةقػػ  درجػػب ألمػػ  يػػف الةنػػـ  كال ػػدمر ألمػػ  ي ػػ ي  كلػػذلؾ جػػل  شػػة ال ػػد(ث )ال (ةقػػ ي يػػف قػػرأ  -65
ةق  كال دمر  م( يل ال ( ػ رط ال ػأ ة لمةنػـ. القرآف شة أقٌؿ يف ثبلثن  شبل (ي ق(ـ ي  اليرلب ال

 كال  جب شة ال د(ث: لم    ر(ـ خ ي  شة اقؿ يف ثبلث   اك   ر(ـ القرا ة الير( ب . 
 خ مػػػؼ يػػػرلب القػػػرا ة مػػػلخ بلؼ  ػػػكع اليقػػػرك  كطم( ػػػب يكضػػػكلً   شػػػإف قػػػرا ة آ(ػػػلت األ كػػػلـ  -65

 يـ اليلمقب كالكلد كالكل(د. كال قلئد ال (يكف أف  ككف ميرلب قرا ة آ(لت القصص كأ كاؿ األ
ال (يكػػف ييػػلكاة الػػ ص القرآ ػػة شػػة القػػرا ة يػػ  غ(ػػرًه يػػف ال صػػكص يػػف كػػؿ الجكا ػػبا كذلػػؾ  -65

ل ي(ز القرآف لف غ(ػرًه يػف ال صػكص يػف جكا ػب لػدة  ي نػل: ال  مػد م بلك ػً   ك ةػرده مأ كػلـ 
مصػػر كالي رشػػب كال ةكػػر الػػ بلكة كاإللجػػلز المبلغػػة كالم(ػػل ة الػػذم (  ػػلج إدراؾ أيػػرارًه إلػػ  ال 

ش(ً   ييل (ي مـز ال أ ة شة القرا ة  كيل ( ي(ز القرآف مثرا  الي  ػ  لٌمةػظ الكا ػد  ك(صػم  لػذلؾ 
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القػػرا ة الي أ (ػػب مػػأف (قػػؼ القػػلرئ لمػػ  كػػؿ آ(ػػبو ككػػؿ يكضػػ  مل ثػػلن لػػف ي ل (ػػً  كي ػػأيبلن شػػة 
ل  صػػم  القػػرا ة اليػػر( ب ركلػػًب أيػػمكمً  ك  م(ػػرًه  كذلػػؾ (كػػكف شػػة قػػرا ة الػػدرس كال  صػػ(ؿ  كيػػ

شػة ذلػؾ مػػأف (يػ خرج  مػؾ الي ػػل ة شػة ليم(ػب اإللػػداد  كال صػة  اليػر(  الػػذم (يػمؽ القػػرا ة 
 الير( ب  ثـ ( رع شة القرا ة الير( ب يي  ضران  مؾ الي ل ة كاألشكلر. 

لـ  أًت ال جمب إال شة يكض  الذـ كال نة شنة    ة   جػؿ ال ػة  قمػؿ كق ػً   يػف غ(ػر شكػرو  -02
ك(ب أك ال قدـ ش(يل ال ( م ة ال قدـ ش(ً  مخبلؼ اليرلب  شقد كردت شة ي رض ال يد كالذـ  كر 

 شللقرا ة الي  جمب هة ال ة  يقط ال ركؼ  أك  خؿ مللي     أك ال ة   كؿ دكف الةنـ . 
إف أغمب  ق (لت القرا ة الير( ب الي لصرة (يكف  طم(قنل شػة قػرا ة القػرآف الكػر(ـ  كال  خػللؼ  -06

ال ر( ب  مؿ قد   كد لمػ  القػرا ة مػلل ة  كالةلئػدة كػلل خط(ط لمقػرا ة ك( ػيؿ ل ػد قػرا ة  أصكؿ
القرآف:  ص (  ال (ب  ك  د(د النػدؼ  كال ن(ئػب   كال صػة    ككضػ  مر ػلي  القػرا ة  ك  د(ػد 
يدل إدراكً  لي ل ة اآل(لت اليػراد قرا  نػل كاليػرلب الي ليػمب لقرا  نػل كيػدل  يكػف القػلرئ يػف 

 را ة م مؾ اليرلب.الق
كػػؿ قػػرا ةو ثمػػت ال  مػػد ش(نػػل مػػلل مةظ  شػػبل (جػػكز ش(نػػل القػػرا ة اليػػر( ب ميةنكينػػل ال ػػد(ث دكف  -00

  ر(ؾ الميلف  أم القرا ة المصر(ب  ككذلؾ يػل دلػت الضػركرة إلػ  الػ مةظ مػً  كال طػؽ  كػ  مـ 
 ػدع الضػركرة إلػ   طقػً  الم ب  ك  مـ ال جك(د كأ كليً . أيل يل لـ (رد ا  راط الػ مةظ ش(ػً   كلػـ 

ش جػػػكز قرا  ػػػ  مػػػللقرا ة اليػػػر( ب الي لصػػػرة كاليػػػ(يل أ ػػػ  قػػػد كردت اآلثػػػلر مةضػػػؿ ال ظػػػر شػػػة 
 اليص ؼ كٌادايب ال ظر ش(ً . 

ال ( ػػػ رط شػػػة الةنػػػـ كال ػػػدمر كاإل مػػػلع كال طم(ػػػؽ   ر(ػػػؾي الميػػػلف كال ػػػة (ف  كال (مػػػـز شػػػة ذلػػػؾ  -06
 ال طؽ كال مةظ . 

هد  كث(ػػػػرة لمػػػػ  يػػػػرلب القػػػػرا ة لمقػػػػرآف الكػػػػر(ـ يػػػػف الصػػػػ لمب (زخػػػػر  لر(خ ػػػػل اإليػػػػبلية م ػػػػكا -05
مػػؽو ال  كال ػػلم (ف كأ مػػللنـ كال ميػػل    كقػػد صػػ ت اآلثػػلر لمػػ  خ يػػً  شػػة رك ػػبو كا ػػدةو يػػف خى

 ( صكف كثرةن. 
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كردت آثلر شة يرلب القرا ة ال (يكف لم قؿ أف (صػدقنل ليػل ش(نػل يػف اليملل ػب  ش( م ػة ال  مػ   -04
 كال يلد يل ص  يف اآلثلر شة ذلؾ.  لذلؾ كلدـ الق(لس لم( ً 

لػػـ (ػػأت الكصػػؼ مػػللقرا ة اليػػر( ب شػػة  ػػراجـ ال ميػػل  شػػة يكضػػ  الػػذِـّ  مػػؿ كػػلف صػػةب يػػدحو  -05
 كث ل و  كا  رط  م ضنـ شة الي دث. 

ال (يكف ال كـ مي   القرا ة الير( ب لمقرآف م كؿ يطمؽو كيل ال (جػكز إطػبلؽ الجػكاز كالةلئػدة  -05
يػػب كلكػػف الصػػ (  هػػك ال ةصػػ(ؿ ك(  يػػد ال كػػـ شػػة ذلػػؾ لمػػ  ال ل(ػػب ي نػػل مصػػكرة يطمقػػبو كلل

 يف القرا ة  كطم( ب القلرئ  ك كع اليقرك  ش(  دد ال كـ م  دد القرا ات. 
اف يف ال ض((ؽ كيجل مب الصكاب  صر القرا ة ميػرلب كا ػدةو كٌا كػلر يػل لػداهل يػكا ن كل ػت  -05

ف خ يػبو  كا ػدة لم ػدمر كال أيػؿ كال ةكػر  ير( بن أـ مط(ئب  ك(يكػف لمقػلرئ أف  كػكف لػ ي أكثػر يػ
(قػػػػرأ ش(نػػػػل قػػػػرا ةن ي أ (ػػػػبن ي ريػػػػمبن  كقػػػػرا ة لمػػػػدرس كال  صػػػػ(ؿ  كقػػػػرا ة يػػػػر( ب لم ػػػػذكر كالةنػػػػـ 
كاليراج ػػػػب كجيػػػػ  ال يػػػػ لت كاإل مػػػػلع  كغ(ػػػػر ذلػػػػؾ يػػػػف أ ػػػػكاع القػػػػرا ات كلكػػػػؿ قػػػػرا ةو ي(ز نػػػػل 

 كشكائدهل. 
 ْٕايش انجحج ٔيصبدرِ
                                                 

                                                                 يكرة ال مؽ : يف اآل(ب :  نُ)
 –  يك مػػػػػب جر(ػػػػػر  ُ  ط:  ْٓس : ػػػػػػػػػػكرم ركزاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا ة اليػػػػػر( ب   د. لػػػػػػػػػػػػػػن ك(ػػػػػؼ  ػػػػػ قف القِ) 

                                                                            .ُٖٖٗالي كد(ب  
ن ال زب: طلئةب يف القرآف  جيلؿ القرا  ككيلؿ االقرا   أمك ال يف لمـ الد(ف لمػة مػف ي يػد ّ) 

  ُ  ط: ُِّب: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامػػػػػػػػ  د. ي يػف خط(بػػػػػػػػػػػػػركاف ال ػػػػػػػػػػػػػ(ؽ: د. يػػػػػػػقن    ق ّْٔاليخلكم )ت 
                                      ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖم(ركت  -اليأيكف لم راث  دي ؽ دار

  َّّالجريػػة: ن النػػٌذ: يػػرلب القػػرا ة كاإلشػػراط شػػة ال جمػػب  ي جػػـ لمػػكـ القػػرآف  إمػػراه(ـ ي يػػد ْ) 
                                                ـ.ََُِ-قُِِْدي ؽ     دار القمـ  ُط: 
                                                                .ُُْن يكرة ط : يف اآل(ب ٓ)
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                                                                   .ُٔن يكرة الق(ليب: اآل(ب ٔ)
                                                                   .َِن يكرة الق(ليب: اآل(ب ٕ)
                                                                .ُُْن يكرة ط : يف اآل(ب ٖ)
ن ركح الي ػػػل ة شػػػة  ةيػػػ(ر القػػػرآف ال ظػػػ(ـ كاليػػػم  اليثػػػل ة   ػػػنلب الػػػد(ف ي يػػػكد مػػػف لمػػػد اغ ٗ)

  دار ُ  ط: ُٕٓ/ُٓط(ب: ػػػػػػػػػػػػلرم لقن    ق(ػػػػؽ: لمػػػػة لمػػػػد المػػػػَُِٕال يػػػػ( ة اآللكيػػػػة )ت 
                                                       ق.ُُْٓم(ركت   -الك ب ال مي(ب 

)الي ػػركؼ مصػػ (   ن الييػػ د الصػػ (  اليخ صػػر م قػػؿ ال ػػدؿ لػػف ال ػػدؿ إلػػ  ريػػكؿ اغ َُ)
ي يػػػد شػػػؤاد لمػػػد المػػػلقة: قن    ق(ػػػؽ: ُِٔييػػػمـن  ييػػػمـ مػػػف ال جػػػلج الق ػػػ(رم ال (يػػػلمكرم )ت 

  ملب جكاز ال لشمب قلئيلن كقللدان  كش ؿ م ض الرك ػب قلئيػلن كم ضػنل ّّٕ  )رقـ ال د(ث: َٕٓ/ُ
 م(ركت.  –قللدانن  ط: دا  إ (ل  ال راث ال رمة 

قن    ق(ػػؽ: َْٓن الييػػ درؾ لمػػ  الصػػ ( (ف  أمػػك لمػػد اغ ي يػػد مػػف لمػػد اغ ال ػػلكـ )ت ُُ)
  ك لب قرا ات ال مة ِٖٔٗ  )رقـ ال د(ث: ِٕٕ/ِة: يقمؿ مف هلدم الكادل ييل لـ (خرجػله  

د ػػػػػػػػػػػػك لمػػػـ  كيي د اإليلـ أ يد  أمُٕٗٗ-قُُْٕيصر   –كقد ص  ي دهن  ط: دار ال ري(ف 
  َِٔ/ْْ(ب األر ػػػلؤكط: (ؽ  ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقن    قُِْؿ )ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػف   مػػػػػػػػػػد مػػػف ي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغ أ ي

  يؤييػػػب ُ  ط:  ال مػػػةنيب زكج ػػػػػػػػػػػػػػيل    ػػػد(ث أـ يمػػػػػػػػػػػ  ييػػػ د ال ِّٖٓٔث: ػػػػػػػػػػػػػـ ال د(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)رق
                                                              ـ.ََُِ-قُُِْالريللب     (  

قن  ِْٓمػػلف  أمػػك  ػػل ـ ي يػػد مػػف  مػػلف الميػػ ة )ت ن اال يػػلف شػػة  قر(ػػب صػػ (  امػػف  ُِ)
قن    ق(ػػػؽ:  ػػػ (ب األر ػػػلؤكط: ّٕٗ ر (ػػػب: األي(ػػػر لػػػبل  الػػػد(ف لمػػػة مػػػف مممػػػلف الةلريػػػة )ت 

  مػػػػلب: يػػػػف صػػػػة   ُّٕٔ  )رقػػػػـ ال ػػػػد(ث: ِِّ/ُْ  –  يؤييػػػػب الريػػػػللب ُكأخمػػػػلرهن  ط:  
  ييػ د أ ػس ُِِّٖ   )رقـ ال ػد(ث:ََّ/ُٗـ. كيي د اإليلـ أ يد: ُٖٖٗ-قَُْٖم(ركت  
                                                                                    .  مف يللؾ

       مػػػلب ال نػػػة لػػػف صػػػـك الػػػدهر ...ن.ُُٗٓ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: ُّٖ/ِن صػػػ (  ييػػػمـ: ُّ)   
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(ػؽ:  م(ػب الػر يف قن    قُُِن اليص ؼ  أمػك مكػر لمػد الػرزاؽ مػف هيػلـ الصػ  ل ة )ت: ُْ)
  اليك ب ِ  ملب إذا يي ت اليجدة كأ ت  صمةن  ط: ٖٓٗٓ)رقـ ال د(ث:  ّٔٓ/ِاأللظية: 

                                                                ق. َُّْاإليبلية  م(ركت  
ركت    دار امػػػف  ػػػـز  م(ػػػُ  ط: َُٔن   ز(ػػػب القػػػرآف  د. لمػػػد ال ز(ػػػز مػػػف لمػػػة ال رمػػػة: ُٓ)

                                                                           ـ.ََُِ-قُُّْ
  يي د اليػد ((ف   ػد(ث أكس مػف أمػة ُُٔٔٔ  )رقـ ال د(ث: ٖٖ/ِٔن يي د اإليلـ أ يد: ُٔ)

                                                                                أكس الثقةةن.
 ٕٔٔن ال م(ػػلف شػػة آداب  يمػػب القػػرآف  أمػػك زكر(ػػل ي ػػة الػػد(ف ( (ػػ  مػػف  ػػرؼ ال ػػككم  )ت ُٕ)

           ـ. ُْٗٗ  ُُْْ  دار امف  ـز  م(ركت   ّ  ط: ٗٓقن    ق(ؽ: ي يد ال جلر: 
                                                          .َُٔن يكرة اإليرا : يف اآل(ب: ُٖ)
قن    ق(ؽ: ي يد ليرك َّٔن أخبلؽ أهؿ القرآف  أمك مكر ي يد مف ال ي(ف اآلجرم )ت: ُٗ)

                 ـ.ََِّ-قُِْْم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ّ  ط: ُٓٔلمد المط(ؼ: 
قن    ق(ؽ: َُّن جلي  الم(لف شة  أك(ؿ آم القرآف  أمك ج ةر ي يد مف جر(ر الطمرم )ت َِ)

ـ.َََِ –ق َُِْم(ركت   –  يؤييب الريللب ُ  ط: ٕٓٓ/ُٕ: أ يد ي يد  لكر  
ن م ر ال مـك  أمك الم(ث  صر مف ي يد مف إمراه(ـ الييرق دم    ق(ػؽ: د. ي يػكد يطرجػة: ُِ)

                                                           م(ركت . –  ط: دار الةكر ِّّ/ِ
  ك لب ال ةي(ر  يف ك لب  ةي(ر قرا ات ال مة َُِٗد(ث:   )رقـ ال ِِٓ/ِن  اليي درؾ: ِِ)
 .ن  كقلؿ ال لكـ: ص (  لم   رط ال (خ(ف  ككاشق ي الذهمة 
 .ُُٖن يكرة اليلئدة:  اآل(ب ِّ)
/ يي د األ صلر  يف  د(ث أمة ذر ُِّٖٖ  )رقـ ال د(ث: َُّ/ّٓن يي د اإليلـ أ يد: ِْ)

قن    ق(ػؽ: ي يػد ِّٕ ي يد مف (ز(ػد القزك( ػة )ت نا كي ف امف يلجب  أمك لمد اغال ةلرم 
  مػلب يػل جػل  شػة القػرا ة شػة صػبلة الم(ػؿن  ط: َُّٓ  )رقػـ ال ػد(ث: ِْٗ/ُشؤاد لمد المػلقة: 

قن  َّّم(ػػركتا كاليػػ ف الكمػػرل  أمػػك لمػػد الػػر يف أ يػػد مػػف  ػػ (ب ال يػػلئة )ت:  –دار الةكػػر 
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  يؤييػب ُ  شة  رد(د اآل(ػبن  ط: َُْٖث:   )رقـ ال د(ِْ/ِ  ق(ؽ:  يف لمد الي  ـ  ممة: 
  ـ. ََُِ-قُُِْم(ركت   –الريللب 

 .ُِن يكرة الجلث(ب: اآل(ب ِٓ)
  ك ػػلب اليػػكالظن   كاليصػػ ؼ ُُّّٖ)رقػػـ ال ػػد(ث:  ََْ/َُن اليػػ ف الكمػػرل  ال يػػلئة: ِٔ)

قن  ِّٓت شة األ لد(ث كاآلثلر  أمك مكر مف أمة  (مب  لمد اغ مف ي يد مف إمػراه(ـ ال ميػة )
  مػػػػلب الرجػػػػؿ (ػػػػردد اآل(ػػػػب شػػػػة َّٕٖ  )رقػػػػـ ال ػػػػد(ث: ِِْ/ِ  ق(ػػػػؽ: كيػػػػلؿ (كيػػػػؼ ال ػػػػكت: 

                                           ق.َُْٗالر(لض   –  يك مب الر د ُالصبلةن  ط: 
قن  اخ صػػػػرهل: ِْٗن يخ صػػػػر ق(ػػػػلـ الم(ػػػػؿ  أمػػػػك لمػػػػد اغ  ي يػػػػد مػػػػف  صػػػػر اليػػػػركىزم )ت ِٕ)

ملكيػػػػ لف   –ش(صػػػػؿ آمػػػػلد  –   ػػػػد(ث أكػػػػلد(ية ُ  ط: ُْٖد مػػػػف لمػػػػة اليقر(ػػػػزم: ال بليػػػػب أ يػػػػ
 ـ. ُٖٖٗ –ق َُْٖ

قن    ق(ػػػؽ: ي يػػػد شػػػؤاد لمػػػد المػػػلقة: ُٕٗن اليكطػػػأ  اإليػػػلـ يللػػػؾ مػػػف أ ػػػس األصػػػم ة )ت ِٖ)
م(ػػركت   –  مػػلب يػػل جػػل  شػػة القػػرآفن  ط: دار إ (ػػل  ال ػػراث ال رمػػة ُُ)رقػػـ ال ػػد(ث:  َِٓ/ُ

 ـ.ُٖٓٗ -قَُْٔ
قن    ق(ؽ: د. لمد ال مػة لمػد ْٖٓن   ب اإل(يلف  أمك مكر أ يد مف ال ي(ف الم(نقة )ت ِٗ)

 –  يك مػػب الر ػػد ُ  شصػػؿ شػػة   مػػـ القػػرآفن  ط: َُٖٓ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ّْٔ/ّال ي(ػػد  ليػػد: 
 ـ. ََِّ -قُِّْالر(لض  

 . َُٔن يكرة اإليرا : اآل(ب: َّ)
 . ِّّ/ِا كم ر ال مكـ: ٕٓٓ/ُٕن جلي  الم(لف: ُّ)
  شصػػؿ ّّٕٖ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ِٔٓ/ِا كيصػػ ؼ امػػف أمػػة  ػػ(مب: ّٖنأخػػبلؽ أهػػؿ القػػرآف: ِّ)

  شصػػػؿ شػػػة إديػػػلف  ػػػبلكة َُّٖٖ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: َْٔ/ّشػػػة قػػػرا ة القػػػرآفنا ك ػػػ ب اإل(يػػػلف: 
 القرآفن

قن    ق(ػؽ: ي يػد ي ػة ِٕٓني ف أمة داكد  أمك داكد يم(يلف مف األ  ث اليجي ل ة )ت ّّ)
 –  مػػلب  خر(ػػب القػػرآفن  ط: اليك مػػب ال صػػر(ب ُّْٗ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ٔٓ/ِال ي(ػػد: الػػد(ف لمػػد 
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نا كصػ (  امػف  مػلف  أمػك ِْٗٗ)رقـ ال د(ث:  ْٖ/ٓم(ركت )د.تنا كي ف ال ريذم:  –ص(دا 
  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: ّٓ/ّقن    ق(ػػػؽ:  ػػػ (ب األر ػػػلؤكط: ّٕٗ ػػػل ـ ي يػػػد مػػػف  مػػػلف الميػػػ ة )ت 

ؤييػب   يُالزجر لف أف (خ ـ القرآف شة أقػؿ يػف ثبلثػب أ(ػلـن  ط:   ملب قرا ة القرآف  ذكر ٖٕٓ
 ـُٖٖٗ-َُْٖالريللب  م(ركت  

قن    ق(ػػؽ:  ُٔٔن ال م(ػػلف شػػة إلػػراب القػػرآف  أمػػك المقػػل  لمػػد اغ مػػف ال يػػ(ف ال كمػػرم )ت ّْ)
  ط: ل(ي  الملمة ال ممة ك ركلؤه  )د. ت  د. ـنا كالػدٌر اليصػكف ّٖٓ/ِلمة ي يد المجلكم: 

ة لمكـ الك ػلب اليك ػكف  أمػك ال مػلس  ػنلب الػد(ف أ يػد مػف (كيػؼ  الي ػركؼ ملليػي(ف ال ممػة ش
 دي ؽ  )د. تن.  –  ط: دار القمـ ِْٕ/ٕقن    ق(ؽ: أ.د. أ يد ي يكد الخراط:  ٕٔٓ)ت 
قن    ق(ػػؽ:  ْٕٓن الم ػػر الي ػػ(ط شػػة ال ةيػػ(ر  أمػػك  (ػػلف ي يػػد مػػف (كيػػؼ األ دليػػة )ت ّٓ)

 . ِْٕ/ٕقا كالدر اليصكف:  َُِْم(ركت   –  ط: دار الةكر ُِْ/ٕصدقة ي يد جي(ؿ: 
 . ِْٕ/ٕنالدر اليصكف: ّٔ)
 .ُٖٕ/ٖن ركح الي ل ة: ّٕ)
ا كالي رر الكج(ز شة  ةيػ(ر الك ػلب ال ز(ػز  أمػك ي يػد لمػد ال ػؽ ِٕٗ/ّن ال كت كال (كف: ّٖ)

د ال ػلشة ي يػد: قن    ق(ؽ: لمد اليبلـ لم ِْٓمف غللب  الي ركؼ ملمف لط(ب األ دلية )ت 
 ق.  ُِِْم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُ  ط: ُْٗ/ّ
 .ُٖٓن شضلئؿ القرآف: ّٗ)
 ٖٓٔن أ كار ال  ز(ؿ كأيرار ال أك(ؿ  أمك ي (د  لصر الػد(ف لمػد اغ مػف ليػر الم(ضػلكم )ت َْ)

م(ػركت   –  دار إ (ل  ال راث ال رمػة ُ  ط: ِٗٔ/ّقن    ق(ؽ: ي يد لمد الر يف اليرل مة: 
 .ُٖٖ/ُٓقا كركح الي ل ة: ُُْٖ

 .ِٕٗ/ّن ال كت كال (كف: ُْ)
 ِْٕن الك ؼ كالم(لف لف  ةي(ر القرآف  أمك إي لؽ أ يد مف ي يد مػف إمػراه(ـ الث ممػة )ت ِْ)

 ُِِْم(ػركت   –  دار إ (ل  ال راث ال رمة ُ  ط: َُْ/ٔقن    ق(ؽ: أمك ي يد مف لل كر: 
ا كالجػلي  أل كػلـ القػرآف  أمػك ُْٗ/ّي رر الكج(ز: ا كالِٕٗ/ّـا كال كت كال (كف: ََِِ -ق
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  ط: ّّٗ/َُقن    ق(ػػؽ: ه ػػلـ يػػي(ر المخػػلرم:  ُٕٔلمػػد اغ ي يػػد مػػف أ يػػد القرطمػػة )ت 
ا كال م(ػػػلف شػػػة  ةيػػػ(ر ُٖٗ/ْـا كلمػػػلب ال أك(ػػػؿ: ََِّ -قُِّْالر(ػػػلض   –دار لػػللـ الك ػػػب 

قن    ق(ػػؽ: د. ضػػل ة لمػػد  ُٖٓغر(ػػب القػػرآف  أمػػك ال مػػلس أ يػػد مػػف ي يػػد  امػػف النل ػػـ )ت 
 ق.ُِّْم(ركت   –  دار ال رب اإليبلية ُ  ط: ُِٓالملقة ي يد: 

 .ّّٗ/َُن الجلي  أل كلـ القرآف: ّْ)
قنا ٖٖٓن ظػػػـ الػػػدرر شػػػة   ليػػػب اآل(ػػػلت كاليػػػكر  أمػػػك مكػػػر إمػػػراه(ـ مػػػف ليػػػر المقػػػللة )ت ْْ)

 –ق ُُْٓم(ػػػػركت   –   ط: دار الك ػػػػب ال مي(ػػػػبّْٓ/ْ  ق(ػػػػؽ: لمػػػػد الػػػػرزاؽ غللػػػػب الينػػػػدم: 
 ـ: ُٓٗٗ

  كأمػك ييػمـ: أظ ػ ي: ي يػد مػف لمػة مػف ي يػد األصػمنل ة األد(ػب ِٕٗ/ّن ال كت كال (ػكف: ْٓ)
اليةير ال  كم الي  زلة  ككلف للرشلن ملل ةي(ر كال  ك كاألدب  غلل(لن شػة يػذهب االل ػزاؿ  صػ ؼ 

مف أمة مكر الي(كطة )ت قنا طمقلت اليةير(ف  جبلؿ الد(ف لمد الر يف  ْٗٓشة ال ةي(ر )ت 
 ق. ُّٔٗالقلهرة   –  يك مب كهمب ُ  ط: ٖٗقن    ق(ؽ: لمة ي يد لير:  ُُٗ

 .ّٕٔن شضلئؿ القرآف  النركم: ْٔ)
  دار ُٕ  ط: ِِّٓ/ْقن: ُّٖٓن شػػػػة ًظػػػػبلؿ القػػػػرآف  يػػػػ(د قطػػػػب إمػػػػراه(ـ ال ػػػػلرمة )ت ْٕ)

 ق.ُُِْالقلهرة   –م(ركت  –ال ركؽ 
 .َٖ/ُن جلي  الم(لف: ْٖ)
 .ُْٗ/ٔص (  المخلرم:  نْٗ)
ن هك أ يد مف ي يد مف ي صػكر  يػف لميػل  اإليػك در(ب  كأدمل هػل  كلػة قضػل هل كخطلم نػل َٓ)

ق. األلػػبلـ:  ّٖٔيػػر (ف  كلػػ ي  صػػل (ؼ ي نػػل )ال ةيػػ(رن ك)اال  صػػلؼ يػػف الك ػػلؼن   ػػكشة يػػ ب 
ُ/َِِ . 
امػػف الي (ػر االيػػك درا ة ن الي ػكارم لمػ   ػػراجـ أمػكاب المخػلرم  أمػػك ال مػلس أ يػػد مػف ي يػد  ُٓ)

 الكك(ت )د. تن. –  ط: يك مب الي بل ّٔٗقن    ق(ؽ: صبلح الد(ف يقمكؿ أ يد:  ّٖٔ)ت 
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  ط: ّٗٗن هجر القرآف ال ظ(ـ  أ كالػ ي كأ كليػ ي  د. ي يػكد مػف أ يػد مػف صػلل  الدكيػرم: ِٓ)
 ـ. ََِٖ-قُِْٗالي كد(ب   –  دار امف الجكزم ُ
ؿ إ(ػػػلؾ   مػػػد كٌا(ػػػلؾ  يػػ  (ف   ػػػيس الػػػد(ف ي يػػد مػػػف أمػػػة مكػػػر  ن يػػدارج اليػػػللك(ف مػػػ(ف ي ػػلز ّٓ)

  ط: َْٓ/ُقن    ق(ػػؽ: ي يػػد الي  صػػـ مػػلغ الم ػػدادم: ُٕٓالي ػػركؼ مػػلمف قػػ(ـ  الجكز(ػػب )ت 
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔم(ركت   –  دار الك لب ال رمة ّ
مػػف أ يػػد مػػف ن الم(ػػلف كال  صػػ(ؿ كال ػػرح كال كج(ػػ  كال  م(ػػؿ لييػػلئؿ ال ي (مػػب  أمػػك الكل(ػػد ي يػػد ْٓ)

  دار ال ػػػرب ِ  ط: ُِٓ/ُٖقن    ق(ػػػؽ: د. ي يػػػد  جػػػة كآخػػػركف:  َِٓر ػػػد القرطمػػػة )ت 
ـا كال ػػكادث كالمػػدع  ي يػػد مػػف الكل(ػػد مػػف ي يػػد مػػف خمػػؼ ُٖٖٗ-قَُْٖاإليػػبلية  م(ػػركت  

  دار امػػػػػػػف الجػػػػػػػكزم  ّ  ط: ٕٗقن    ق(ػػػػػػػؽ: لمػػػػػػػة مػػػػػػػف  يػػػػػػػ(ف ال ممػػػػػػػة:  َِٓالقر ػػػػػػػة )ت 
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٗ

  ط: الدار ال ك يػ(ب َِٔ/ِٗقن:  ُّّٗ(ر كال  ك(ر  ي يد الطلهر مف لل كر )ت ن ال  ر ٓٓ)
 ـ.ُْٖٗ ك س   –
قن    ق(ػؽ: لمػة  َُٕن جينرة أ  لر ال رب  أمك ز(د ي يد مف أمػة الخطػلب القر ػة )ت ٔٓ)

   ط:  نضب يصر لمطمللب كال  ر  )د. تن.  ْٔٔي يد المجلدم: 
  يػػػػػف ُ  ط: ُْٓلمػػػػػد الػػػػػر يف مػػػػػف لمػػػػػد اغ اليػػػػػللكة: ن ينػػػػػلرات ال رم(ػػػػػب اإليػػػػػبلي(ب  د. ٕٓ)

ـ  اليػػػ ب الخلييػػػب ََِٓ (يػػػلف  –ق ُِْٔ  رم(ػػػ  األكؿ َُٔي  ػػػكرات ك ػػػلب األيػػػب  ال ػػػدد: 
 قطر.  –كال  ركف 

األردف   –  ط: يؤييػػب لمػػد ال ي(ػػد  ػػكيلف ُْن  القػػرا ة يػػف أجػػؿ ال  مػػ(ـ  لػػلرؼ ال ػػ( : ٖٓ)
 ـ. ََِٖاألردف   – رم(ب دمة  اليؤييب ال –يركز جي ب اليلجد 

 ن يمؽ  خر(ج  . ٗٓ)
قن    ق(ػؽ: د. ينػدم َُٕن  كلب ال (ف  أمك لمد الر يف الخم(ؿ مػف أ يػد الةراه(ػدم )ت: َٔ)

  ط: دار كيك مػب النػبلؿ  )د.تن ا ك نػذ(ب الم ػب  أمػك ّْٗ/ّاليخزكية  د. إمػراه(ـ اليػليرائة: 
 –  دار إ (ػػػل  ال ػػػراث ال رمػػػة ُ:   طِّٔ/ٓقن: َّٕي صػػػكر ي يػػػد مػػػف أ يػػػد األزهػػػرم )ت 
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م(ػػػركت ا كليػػػلف ال ػػػرب  أمػػػك الةضػػػؿ جيػػػلؿ الػػػد(ف ي يػػػد مػػػف يكػػػـر مػػػف ي ظػػػكر األ صػػػلرم )ت 
 ق.ُُْْم(ركت   –  دار صلدر ّ  ط: ُٕٓ/ّقن: ُُُٕ

قن    ق(ػؽ: ّٖٓن  أيلس المبلغب  أمك القليػـ ي يػكد مػف ليػرك مػف أ يػد الزيخ ػرم )ت: ُٔ)
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٗم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُ  ط: ّٖٔ/ِي يد مليؿ ل(كف اليكد: 

ا  جينػػػػرة الم ػػػػب  أمػػػػك مكػػػػر ي يػػػػد مػػػػف ال يػػػػف األزدم )ت:  ّٖٔ/ِن  أيػػػػلس المبلغػػػػب  : ِٔ)
 ـ.ُٕٖٗم(ركت   –  دار ال مـ لميبل((ف ُ  ط: ُُٗ/ُقن    ق(ؽ: ريزم ي (ر م ممكة: ُِّ

قن    ق(ػؽ: د. ِٕٔ (مػب الػد( كرم )ت ن  غر(ب ال ػد(ث  أمػك ي يػد لمػد اغ مػف ييػمـ مػف قّٔ)
قا كالةلئؽ شة غر(ب ال ػد(ث ُّٕٗم داد   –  يطم ب ال ل ة ُ  ط: ِْٓ/ِلمد اغ الجمكرم: 

قن    ق(ػػػؽ: لمػػػة ي يػػػد المجػػػلكم  ّٖٓكاألثػػػر  أمػػػك القليػػػـ ي يػػػكد مػػػف ليػػػرك الزيخ ػػػرم )ت 
 ن. لم لف  )د.ت –  دار الي رشب ِ  ط: ٖٗ/ْكي يد أمك الةضؿ إمراه(ـ: 

   ملب  ر (ؿ القرا ة  كاج  لب النذن.ِٖٖ  )رقـ ال د(ث: ّٔٓ/ُن  ص (  ييمـ: ْٔ)
ن  الي نػػلج   ػػرح صػػػ (  ييػػمـ مػػف ال جػػػلج  أمػػك زكر(ػػػل ي ػػة الػػد(ف مػػػف  ػػرؼ ال ػػػككم )ت ٓٔ)

 ق.ُِّٗم(ركت   –  دار إ (ل  ال راث ال رمة ِ  ط: َُٓ/ٔقن: ٕٔٔ
ة شة كال(ب (كيؼ مف لير لم  ال راؽ  يػ ب ن  هك  صر مف ليراف الضم ة  كلف ثقب   كشٔٔ)

  دار الي ػلرض ُ  ط: ْٕٔ/ٓقن: ّْٓقا الثقلت  أمك  ل ـ ي يد مػف  مػلف الميػ ة )ت ُِٖ
 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗالن د   –ال ثيل (ب 

قن    ق(ؽ: ي يػد لمػد القػلدر ْٖٓن  الي ف الكمرل  أمك مكر أ يد مف ال ي(ف الم(نقة )ت ٕٔ)
 –  دار الك ػػب ال مي(ػػب ّ  مػػلب: ك(ػػؼ قػػرا ة اليصػػمةن  ط: َِّْ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ٕٗ/ِلطػػل: 
 ـ.ََِّ-قُِْْم(ركت  

  )رقػـ ال ػػد(ث: ُٗ/ُ)مػػلب ثػكاب القػػرا ة مللم(ػؿنا كالييػػ درؾ:  ُٕٗن  يخ صػر ق(ػػلـ الم(ػؿ: ٖٔ)
  )رقػػػػـ ال ػػػػد(ث: َُٕ/ّ  ك ػػػػلب اإل(يػػػػلف يػػػػف  ػػػػد(ث ي يػػػػرنا كاليػػػػ ف الكمػػػػرل  الم(نقػػػػة: َُُ
  ي إ يل ق(ؿ (كينـ أقرؤهـن.  ملب الم(لف أ َِٗٓ
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ن  هػػك ي يػػد مػػف الكل(ػػد مػػف ي يػػد مػػف خمػػؼ القنػػرم مػػف ر دقػػ  الطرطك ػػة   شق(ػػ   ػػلشظ إيػػلـ ٗٔ)
ق ا م (ػػب اليمػػ يس شػػة  ػػلر(  األ ػػدلس  أ يػػد مػػف َِٓي ػػدث ثقػػب زاهػػد لػػللـ لليػػؿ    ػػكشة يػػ ب 
القػػػلهرة   –  ط: دار الك ػػػلب ال رمػػػة ُّٓ/ُقن: ٗٗٓ( (ػػػ  مػػػف أ يػػػد مػػػف لي(ػػػرة الضػػػمة )ت 

 ـ.ُٕٔٗ
 .ٖٗن ال كادث كالمدع: َٕ)
  شصؿ شة قرا ة القرآفنا كيخ صر ِِٕٖ  )رقـ ال د(ث: ِٔٓ/ِن يص ؼ امف أمة  (مب: ُٕ)

 .   ُْٖق(لـ الم(ؿ: 
 . َُٓ/ٔن  رح ال ككم لم  ص (  ييمـ: ِٕ)
  ُ  ط: ّْٔ/ُقن: ْْٕن الي  قػػ   ػػرح اليكطػػأ  أمػػك الكل(ػػد يػػم(يلف مػػف خمػػؼ المػػلجة )ت ّٕ)
 ق.  ُِّّيصر   –طم ب الي لدة ي
  ط: يؤييػػػب ُّد اغ أمػػػك ز(ػػػد: ػػػػػػػف لمػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػ لصرة  مكػػػػػػػػػيب كاليػػػػػػػػرا  القد(ػػػػػػػػػػػػن  مػػػدع القْٕ)

 قرطمب    )د.ط   د.تن. 
 . ِٗن يكرة ص: اآل(ب ٕٓ)
  ط: ُٔٓ/ُِزهػػػػرن: ن ال ةيػػػػ(ر الكيػػػػ(ط لمقػػػػرآف الكػػػػر(ـ  د. ي يػػػػد يػػػػ(د ط طػػػػلكم ) ػػػػ(  األٕٔ)

 القلهرة  )د.تن.   
ن أضػػكا  الم(ػػلف شػػة إ(ضػػلح القػػرآف مػػللقرآف  ي يػػد األيػػ(ف مػػف ي يػػد اليخ ػػلر ال ػػ ق(طة )ت ٕٕ)

 ـ.  ُٓٗٗ-قُُْٓم(ركت   –  ط: دار الةكر ّْْ/ٔقن: ُّّٗ
ػػػكدة ال ريػػػذم )ت ٖٕ) قن    ق(ػػػؽ: م ػػػلر لػػػكاد ِٕٗن يػػػ ف ال ريػػػذم  ي يػػػد مػػػف ل(يػػػ  مػػػف يى

  ملب يل جل  شػ(يف قػرأ  رشػلن يػف القػرآف يػل لػ ي يػف األجػرن  ُِٗ)رقـ ال د(ث:   ِٓ/ٓي ركؼ: 
  )رقػػػػػػـ ُّٕ/ّب اإل(يػػػػػػلف  الم(نقػػػػػػة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك  ُٖٗٗم(ػػػػػػركت   –ط: دار ال ػػػػػػرب اإليػػػػػػبلية 

   شصؿ شة إديلف  بلكة القرآفن.َُّٖال د(ث: 
 ال ةي(ر مللظفن.  شصؿ شة  رؾ َِٔٗ  )رقـ ال د(ث: ْٖٓ/ّن   ب اإل(يلف: ٕٗ)
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ن دل(ػػػػؿ الةػػػػلل (ف لطػػػػرؽ ر(ػػػػلض الصػػػػلل (ف  ي يػػػػد مػػػػف لمػػػػة مػػػػف ي يػػػػد مػػػػف لػػػػبلف المكػػػػرم َٖ)
  دار الي رشػػػب لمطمللػػػب ْ  ط: ِْٖ/ٔقن   ق(ػػػؽ: خم(ػػػؿ يػػػأيكف  ػػػ( لن: َُٕٓالصػػػد(قة  )ت 

 ـ. ََِْ-قُِْٓم(ركت   –كال  ر 
قن    ق(ػػػؽ: َّٔ)ت  نالي جػػػـ األكيػػػط  أمػػػك القليػػػـ يػػػم(يلف مػػػف أ يػػػد مػػػف أ(ػػػكب الطمرا ػػػةُٖ)

  َِْٗ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ُِٓ/ٓ: ُطػػلرؽ مػػف لػػكض اغ  لمػػد الي يػػف مػػف إمػػراه(ـ ال يػػ( ة: 
 ق.  ُُْٓالقلهرة   –ملب الةل   يف ايي ي الةضؿن  ط: دار ال ري(ف 

 ن ي(أ ة الكبلـ لف هؤال  األلبلـ  كيل كرد ل نـ شة اليطمب الرام  يف اليم ث الثللث. ِٖ)
 . َٔة آداب  يمب القرآف: ن ال م(لف شّٖ)
 . ُٗٔن أخبلؽ أهؿ القرآف: ْٖ)
 ن يمؽ  خر(ج  .ٖٓ)
قن    ق(ػػؽ: يػػركاف ال ط(ػػب  ِِْن شضػػلئؿ القػػرآف  أمػػك لم(ػػد القليػػـ مػػف يػػبٌلـ النػػركم )ت: ٖٔ)

-ُُْٓم(ػػػركت   –دي ػػػؽ  –  دار امػػػف كث(ػػػر ُ  ط: ُٕٗكي يػػػف خرامػػػب  ككشػػػل   قػػػة الػػػد(ف: 
 ـ. ُٓٗٗ

ـز األ دليػػػػة ػػػػػػػػ(د مػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد مػػػػف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػمة مػػػػف أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػمػػػػك ي ين الي مػػػػ  ملآلثػػػػلر  إٖٔ)
 م(ركت  )د. تن.  –  ط: دار الةكر ٕٗ/ِقن: ْٔٓالظلهرم  )ت 

ؿ ز(ػػػف الػػػد(ف لمػػػػد الػػػر (ـ مػػػف ال يػػػػ(ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  أمػػػك الةضػػػػػػػػػػػػػن طػػػرح ال ثر(ػػػب شػػػة  ػػػػرح ال قر(ٖٖ)
   ط: دار إ (ل  ال راث ال رمة  )د.تن. َُّقن: َٖٔاقة  )ت: ال ر 
ن يرقػػػلة اليةػػػل (   يرقػػػلة اليةػػػل (   ػػػرح ي ػػػكلة اليصػػػلم(   أمػػػك ال يػػػف  ػػػكر الػػػد(ف لمػػػة مػػػف ٖٗ)

 ـ. ََِِ-قُِِْم(ركت   –  دار الةكر ُ  ط: َُِٓ/ْيمطلف مف ي يد النركم القلرم: 
 ن  اليصدر  ةي .َٗ)
 .ُٔب القرآف: ن ال م(لف شة آداب  يمُٗ)
قن: ٕٗٓن  مم(س إمم(س  جيلؿ الد(ف أمك الةرج لمد الر يف مف لمة مف ي يد الجكزم )ت: ِٗ)

 ـ.ََُِق  ُُِْم(ركت   –  دار الةكر ُ  ط: َُِ
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 .  َُٔن يكرة اإليرا : آ(ب ّٗ)
   ك لب الصبلة  شة قرا ة القرآفن.ّٕٖٓ  )رقـ ال د(ث: ِٔٓ/ِن  يص ؼ امف أمة  (مب: ْٗ)
 .ُِّ صر ق(لـ الم(ؿ: ن يخٓٗ)
   ملب األلؼ  يف ايي ي أ يدن. ِٖٓ  )رقـ ال د(ث: ُِٓ/ُن الي جـ األكيط: ٔٗ)
 . ََُا أخبلؽ أهؿ القرآف: ُِّا شضلئؿ القرآف  النركم: ُٕٓن يخ صر ق(لـ الم(ؿ: ٕٗ)
  ط: ُْٓقن:  ّّٖن ية(د ال مكـ كيم(د النيـك  أمك مكر ي يػد مػف ال مػلس الخػكارزية )ت ٖٗ)
 ق.  ُُْٖم(ركت   –ك مب ال صر(ب الي
 . َِن اليصدر  ةي : ٗٗ)
ن  ي ف ط(مب ال  ر شة القرا ات ال  ر   يس الد(ف أمػك الخ(ػر ي يػد مػف ي يػد مػف ي يػد ََُ)
 –دل ػػػػػػػػػػ  دار النُ  ط: ّٔ(ـ الزغمػػػػة: ػػػػػػػػػػػػػػق(ؽ: ي يػػػػد  يػػػػػػػػػػػػػػقن     ّّٖجزرم )ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػام

 ـ. ُْٗٗ-قُُْْجدة  
قن    ق(ػؽ:  ْْْن ال  د(د شة اال قلف كال  د(د  أمػك ليػرك لثيػلف مػف يػ (د الػدا ة  )ت َُُ)

 ـ. ُٖٖٗ-قَُْٕم داد   –  يك مب دار اال ملر ُ  ط: ٖٗد. غل ـ قدكرم ال يد: 
  يػػػػػف ُ  ط: ٔٓٓن الدرايػػػػػلت الصػػػػػك (ب ل ػػػػػد لميػػػػػل  ال جك(ػػػػػد  د. غػػػػػل ـ قػػػػػدكرم ال يػػػػػد: َُِ)

قلؼ كال ؤكف الد( (ػب ال راق(ػب  إ (ػل  ال ػراث اإليػبلية  يميػمب الك ػب ال د(ثػب  ي  كرات كزارة األك 
 ـ. ُٖٔٗ-قَُْٔ

 . ّْٗ/ُن جينرة الم ب: َُّ)
قن    ق(ػؽ: ي يػد َُُْن أ كلـ قرا ة القػرآف الكػر(ـ  ال ػ(  ي يػككد خم(ػؿ ال صػرم )ت َُْ)

م(ػػػػػركت   –م ػػػػػلئر يكػػػػػب اليكريػػػػػب  دار ال –  اليك مػػػػػب اليك(ػػػػػب ّ  ط: ِّٗطم ػػػػػب مػػػػػبلؿ ي (ػػػػػلر: 
 ـ. ُٕٗٗ-قُُْٕ

 .ُْٗ/ِن ال نل(ب شة غر(ب ال د(ث كاألثر: َُٓ)
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رح الػػػػدر ال( ػػػػ(ـ ػػػػػػػػػػػبلن لػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػ   قٖٓٓك(د: ػػػػػػػػ د لميػػػػل  ال جػػػػػػػػػػػػػػػك (ب لػػػػػػػػػػػػػػن الدرايػػػػلت الصَُٔ)
لت ال م(ػػل   كهػػك يخطػػكط شػػة يك مػػب الدرايػػِٕقن  ال ػػ(  أ يػػد شػػلئز الركيػػة: ُٖٗلممركػػكم )ت 

 ن. َُٔشة كم(ب اآلداب/ جلي ب م داد  )الرقـ : 
 .َّّن أ كلـ قرا ة القرآف الكر(ـ  ال صرم: َُٕ)
نال  ر شة القرا ات ال  ر   يس الد(ف أمك الخ(ػر ي يػد مػف ي يػد مػف ي يػد امػف الجػزرم َُٖ)

  ط: اليطم ػػػػػػب ال جلر(ػػػػػػب َِٕ/ُقن: َُّٖقن    ق(ػػػػػػؽ: لمػػػػػػة ي يػػػػػػد الضػػػػػػملع )ت ّٖٖ)ت 
 : )د.تن. الكمرل

 . َِٕ/ُن ال  ر: َُٗ)
   قبلن لف يخطكط: م(لف ال (كب ال ة (جػب ٗٓٓن الدرايلت الصك (ب ل د لميل  ال جك(د: َُُ)

أف (ج  منػل القػرا   كٌا(ضػلح األدكات ال ػة م ػة لم(نػل اإلقػػرا   امػف الم ػل  أمػك لمػة ال يػف مػف لمػػد 
يػػػف  َِ/ٓليكصػػػؿ )الػػػرقـ: ك  يخطػػػكط شػػػة يك مػػػب األكقػػػلؼ ال ليػػػب شػػػة إُٕقن: ُْٕاغ )ت 

 .ُْٖ-ُْٕيخطكطلت اليدريب اإليبلي(بن  الريللب اليلديب يف اليجيكع  األكراؽ: 
نال ين(ػػػػد شػػػػة لمػػػػـ ال جك(ػػػػد  ي يػػػػد مػػػػف ي يػػػػد مػػػػف ي يػػػػد  الي ػػػػركؼ مػػػػلمف الجػػػػزرم )ت: ُُُ)

-قُِْٕيصػر   –  دار امػف الن(ػثـ ُ  ط: ُٓقن    ق(ؽ: شلرس مف ش  ػة مػف امػراه(ـ: ّّٖ
 ـ.ََِٔ

اإلق ػػػلع شػػػة القػػػرا ات اليػػػم   أمػػػك ج ةػػػر أ يػػػد مػػػف لمػػػة مػػػف أ يػػػد مػػػف خمػػػؼ األ صػػػلرم نُُِ)
  ط: دار الصػػػػػ لمب لم ػػػػػراث  )د.تن. ا ِٕٓقن: َْٓال ر ػػػػػلطة  الي ػػػػػركؼ مػػػػػلمف المػػػػػلذش )ت 

الية(د شة  رح ليدة اليج(د شة ال ظـ كال جك(د  ال يف مف قليػـ الي ػركؼ مػلمف أـ قليػـ اليػرادم 
 ق. َُْٕاألردف   –  ط: يك مب الي لر ّٖلمة  ي(ف المكاب:  قن    ق(ؽ: د.ْٕٗ)ت 
  ُٓٗمد الق(ػػـك لمػػد ال ةػػكر اليػػ دم: ػػػػػػػطلهر لػػػػػػػػػػػن صػػة لت شػػة لمػػـك القػػرا ات  د. أمػػك الُُّ)

 ق. ُُْٓ  اليك مب اإليداد(ب  ُط: 
 .ْن يكرة اليزيؿ: اآل(ب ُُْ)
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كر(ل مف ي يد مف أ يد األ صػلرم )ت ن  رح اليقديب الجزر(ب شة لمـ ال جك(د  أمك ( (  ز ُُٓ)
 ـ. ُِٗٗ-قُُِْدي ؽ   –  يك مب ال زالة ْ  ط: ٕٓقن    ق(ؽ: ي يد غٌ(لث صملغ: ِٔٗ

ن اليػػد الطم( ػػة: أك األصػػمة: كهػػك ال  قػػكـ ذات ال ػػرًؼ إال مػػً  كال ( كقػػؼ  لمػػ  يػػمب يػػف ُُٔ)
 ػػرح اليقديػػب الجزر(ػػب   هيػػز أك يػػككف    ػػك: قػػلؿ ك(قػػكؿي كق(ػػؿ كيقػػدار يػػدًه  رك ػػلف. شػػ   المر(ػػب

 ـ. ََِّ -قُِْْالي كد(ب   –  دار  كر اليك ملت ِ  ط: ْٕصةكت ي يكد يللـ: 
هػػك إ(صػػلؿ  ػػرؼ م ػػرؼ آخػػر ي  ػػرؾ م (ػػث (صػػ(راف  رشػػلن كا ػػدان ي ػػددان يػػف  اادغدد م:ن ُُٕ)

 ج س الثل ة (ر ة  الميلف ل ده ار ةللب كا دة  ك ركش ي ي ب يجيكلب شة قكلػؾ )(ريمػكفن  ك( قيػـ
 طػػؽ ال ػػرؼ مصػػةب مػػ(ف  وااخفدد ء:إلػػ  قيػػي(ف: م  ػػب ك ركشػػ ي )( يػػكن كم (ػػر غ ػػب ك ركشػػ  )لػػرن  

اإلظنلر كاإلدغلـ للرو لف ال  د(د يػ  مقػل  ال  ػب ل ػد ال ػرؼ الثػل ة ك ركشػ  يجيكلػب شػة أكائػؿ 
 وااردالب:الم(ت ال للة: )صػؼ ذا ث ػل كػـ جػلد  ػخص قػد يػيل دـ ط(مػلن زد شػة  قػ  ضػ  ظلليػلن  

قمب ال كف اليلك ب أك ال  ك(ف ي(يلن يخةلة ي  ال  ب إذا أ   م دهل  رؼ المل   كيقػدار يػد  مػؾ  هك
ظر لبليػػػ زادة: شػػػ   ػػػػػػػػػػػب  ( ل ػػػػػػػؿ مػػػبل ػػػػػػػػػػػػػػلـ الكليػػػػػػػػػػػال  ػػػب شػػػة كػػػؿ هػػػذًه األ كػػػلـ  رك ػػػلف إال اإلدغ

 .ْٕ  َٕالمر(ب: 
ب كا ػػدة  يثللػ ي: اليػػيل   قػػرك   جػػة . كيقػػدار ن هػك أف (ػػأ ة م ػػد  ػػرؼ اليػد هيػػزة شػػة كميػػُُٖ)

 .ٖٕيدًه: خيس  ركلت  اليصدر  ةي : 
ن هك أف (أ ة م د  رؼ اليد  رؼ ي دد  يثلل ي: كال الضػلٌل(ف  ك(يػد ميقػدار يػت  ركػلت  ُُٗ)

 .ٕٕاليصدر  ةي ي: 
 ن قكالد ال جك(د لم  ركا(ب  ةػص لػف للصػـ مػف أمػة ال جػكد  لمػد ال ز(ػز مػف لمػد الة ػلحَُِ)

 القلرئ  ط: يؤييب الريللب  )د. تن.  
 . ٖٗن يكرة ال  ؿ: يف اآل(ب ُُِ)
يد ال يػػ( ة اليمقػػب مير ضػػ  الزم(ػػدم ) ػػػػػػػػػػػػػػػد مػػف ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ػػلج ال ػػركس   أمػػك الةػػ(ض ي يُِِ)

   ط : دار الندا(ب ) د. ت   د.ـ ن.َّٕ/ُق ن     ق(ؽ : يجيكلب يف الي قق(ف :  َُِٓت 
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  ُٖٕٗ/ّقن : ُِْْ جػػـ الم ػػب ال رم(ػػب الي لصػػرة  د. أ يػػد يخ ػػلر لمػػد ال ي(ػػد )ت ن يُِّ)
 ـ  )د. ـن.   ََِٓ-قُِْٗ  لللـ الك ب  ُط: 
 ـ.  ََِْالر(لض   –  يك مب جر(ر ُ  ط: ْٔن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُِْ)
  ِِيب: طبلؿ ال يصػة: ػػػػػػػػػػػػػف   رجلرلز شلف دكر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ك(ؼ  قرأ ك لملن  يكر( ير آدلر  ك  ُِٓ)

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٔم(ركت   –  الدار ال رم(ب لم مـك ُط: 
ن الينػػػلرات القرآئ(ػػػب كالك لم(ػػػب  طرائػػػؽ  در(يػػػنل كايػػػ را (ج(ل نل  د. را ػػػب قليػػػـ لل ػػػكر  د. ُِٔ)

 ـ. ََِٓ -قُِْٔاألردف   –ليلف  –  دار اليي(رة ُ  ط: ُٔي يد شخرم يقدادم: 
  ُ  ط: ُُ ة اليػػػػر( ب  م( ػػػػر  ػػػػ(ةرد كجر(جػػػػكرم ي(  ػػػػؿ   رجيػػػػب: أ يػػػػد هك ػػػػلف: ن القػػػػرإُِ)

 . ْٕك  ْٔـ. )د.ـنا كالقرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ََِٔ-قُِْٕ
 . ٕن ك(ؼ   قف القرا ة الير( ب: ُِٖ)
 . ُّن اليصدر  ةي ي: ُِٗ)
ن  د. ي يػد لمػػد ن ينػلرات القػرا ة اليػر( ب الة للػػب  )القػرا ة شػة لصػر اال ةجػػلر الي مكيػل ةَُّ)

 ـ. ََِٓ-ََِْيصر   –  يركز  طك(ر األدا  كال  ي(ب ُ  ط: ُٓال  ة  يف هبلؿ: 
 .  ُٓن اليصدر  ةي : ُُّ)
ن  القػػرا ة اليػػر( ب  يقػػلؿ لميػػدرب: جيػػلؿ اليػػبل  ي  ػػكر لمػػ   ػػمكب اال  ر ػػت  شػػة ي  ػػد(لت ُِّ)

  tp://vb.maharty.comht. ََِٓ/ّ/ِٓينلر ة  شة: 
 – يػص  –    ك القيب لمطمللػب كال  ػر ِ  ط: ّّن كث  قرأ ك لملن  د. لمد الكر(ـ مٌكلر: ُّّ)

 ـ. ََُِ-قُُّْيكر(ل  
 . ّٔن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُّْ)
 .  ّٕن اليصدر  ةي ي: ُّٓ)
  دار ُ  ط: ّّ: ن  ير(  القرا ة ك  ي(ب االيػ ( لب  أ ػس الرشػللة  د. ي يػد لػد لف يػللـُّٔ)

 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕم(ركت   –دي ؽ  دار الةكر الي لصر  –الةكر 

http://vb.maharty.com/
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 –  يك مػػػب ال م(كػػػلف ِ  ط: ْٓك  ِٕن القػػػرا ة اليػػػر( ب مأيػػػمكب ال جيػػػب  أ ػػػرؼ غر(ػػػب: ُّٕ)
   ػػػػػركب ُ  ط: ٗـا كالقػػػػػرا ة ال صػػػػػك(ر(ب  اليي  ػػػػػلر جيػػػػػلؿ اليػػػػػبل: ََِٕ-قُِْٖالر(ػػػػػلض  

 ـ. ََِٗ-قَُّْالكك(ت   –اإلمداع الةكرم 
 . ُّن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُّٖ)
 . ِٕن القرا ة الير( ب مأيمكب ال جيب: ُّٗ)
 .  ُٕن القرا ة يف أجؿ ال  م(ـ: َُْ)
م(ػػركت   –  دار القمػػـ ٔ  ط: ُْن القػػرا ة اليثيػػرة  يةػػله(ـ كآل(ػػلت  أ.د. لمػػد الكػػر(ـ مكػػلر: ُُْ)

 ـ. ََِٖ-قُِْٗم(ركت   –الدار ال لي(ب 
 . ّٓرأ ك لملن: ن ك(ؼ  قُِْ)
اليػػػػػ كد(ب   –الر(ػػػػػلض  –  يك مػػػػػب ال م(كػػػػػلف ّ  ط: ُّّن قػػػػػرا ة القػػػػػرا ة  شنػػػػػد ال يػػػػػكد: ُّْ)

 ـ. ََِٕ-قُِْٖ
 .  ِٕ  ُٕن القرا ة يف أجؿ ال  م(ـ: ُْْ)
 . َْن القرا ة اليثيرة  يةله(ـ كآل(لت: ُْٓ)
 . ّٕن القرا ة يف أجؿ ال  م(ـ: ُْٔ)
 . ُْ  ُّن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُْٕ)
 ن اليصدر  ةي ي.  ُْٖ)
. ك( ظػػػػػػػػػػػػػػػػر: اليكقػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإللك رك ػػػػػػػػػػػػػػػػة: ْٓن القػػػػػػػػػػػػػػػػرا ة اليػػػػػػػػػػػػػػػػر( ب مأيػػػػػػػػػػػػػػػػمكب ال جيػػػػػػػػػػػػػػػػب: ُْٗ)

www.speedreading.com  
 . ّٗ  ّٖن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: َُٓ)
 . ّٗن اليصدر  ةي : ُُٓ)
 .  ُْ  َْن اليصدر  ةي : ُِٓ)
 . ٔٓ  ٓٓليصدر  ةي : ن آُّ)
 ْٓن  اليصدر  ةي  :  ُْٓ)

http://www.speedreading.com/
http://www.speedreading.com/


 

 سريعة للقرآن الكريم بين األحكام الشرعية والبرامج التقنية المعاصرةالقراءة ال
 أ.م.د.إبراهيم محمود إبراهيم النجار

 655 

                                                                                                                                             

 .ّٓن ك(ؼ  قرأ ك لملن  د. لمد الكر(ـ مكلر: ُٓٓ)
 .  ُٓن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُٔٓ)
ن ( ػػػرؼ ال رمك(ػػػكف االيػػػ را (ج(ب مأ نػػػل: "شػػػف ايػػػ خداـ الكيػػػلئؿ ل  ق(ػػػؽ األهػػػداؼ"ا أيػػػلل(ب ُٕٓ)

  دار ُ  ط: ْٔل(ية كز( ػػػػب  يػػػػف ال ػػػػيرم:  ػػػػدر(س ال رم(ػػػػب اإليػػػػبلي(ب  طػػػػ  لمػػػػة  يػػػػ(ف الػػػػد
 ـ. ََِّاألردف   –ليلف  –ال ركؽ 

 .  ُِن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُٖٓ)
 ن اليصدر  ةي . ُٗٓ)
 . ِْا كينلرات القرا ة الير( ب: ِّ  ِِن القرا ة الير( ب  م( ر  (ةرد: َُٔ)
 . ِّن القرا ة الير( ب  م( ر  (ةرد: ُُٔ)
 . ّْ ن  ير(  القرا ة:ُِٔ)
 . َّ  ِٗن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُّٔ)
 .ِْ – ّٗا كينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ٖٗ – ّٗن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُْٔ)
 ن اليصدر  ةي . ُٓٔ)
 ن اليصدر  ةي . ُٔٔ)
ن الينػػلرة ل ػػد ال رمػػك((ف هػػة: اليػػرلب كالدقػػب شػػة أدا  ليػػؿ يػػف األليػػلؿ يػػ  االق صػػلد شػػة ُٕٔ)
  ط: دار امػػف ِٔقػػت اليمػػذكؿا اليػػدخؿ إلػػ  طرائػػؽ ال ػػدر(س ال ليػػب  د. شلضػػؿ خم(ػػؿ إمػػراه(ـ: الك 

 ـ. ََُِجلي ب اليكصؿ   –األث(ر 
 .  ّٗا كالقرا ة الير( ب  م( ر  (ةرد: َٓ  ْٗن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُٖٔ)
 . ُٓن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُٗٔ)
 .ّٓا ك(ؼ  قرأ ك لملن: ُٓر( ب الة للب: ن ينلرات القرا ة اليَُٕ)
 ن اليصدراف  ةينيل. ُُٕ)
ا كالقػػػػػرا ة ُّّ – ُِّن لبليػػػػػ ةلدة: ( ظػػػػػر ك ػػػػػلب:  يػػػػػر(  القػػػػػرا ة ك  ي(ػػػػػب االيػػػػػ ( لب: ُِٕ)

 . ُْٖ-ُِٕالير( ب   ك ة مكزاف: 
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 . ْٕ-ٕٓن ( ظر: ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُّٕ)
  ُْٖ  جػػكرج ر. ك(مػػر   رجيػػب: د. إمػػراه(ـ ي يػػد ال ػػلش ة: بل (ب القػػرا ةػػػػػػػػػػػػػػن يق(ػػلس صُْٕ)

 . َِِقا كالقرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: َُْٖالي كد(ب   –  يطلم  جلي ب اليمؾ ي كد ُط: 
 . َٔن ك(ؼ   قف القرا ة الير( ب: ُٕٓ)
 . ّّن ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُٕٔ)
 . ّّرات القرا ة الير( ب الة للب: ا كينلِٔن القرا ة الير( ب مأيمكب ال جيب: ُٕٕ)
 ن اليصدراف  ةينيل. ُٖٕ)
 . ُْٖا كيق(لس صبل (ب القرا ة: َِّ  َِِن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُٕٗ)
 ن اليصدراف  ةينيل. َُٖ)
 . ِٖا كينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ْٓن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُُٖ)
 . ِٖللب: ن ينلرات القرا ة الير( ب الة ُِٖ)
 . ِْن القرا ة اليثيرة: ُّٖ)
 . ُُّا كقرا ة القرا ة: ٔٓن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُْٖ)
 . ُٖن  ير(  القرا ة ك  ي(ب االي ( لب: ُٖٓ)
ن ال كايػػؿ اليػػؤثرة لمػػ  اليػػرلب كالةنػػـ ي ػػلن  م ػػث ي  ػػكر لمػػ  يكقػػ : أطةػػلؿ الخمػػ(  ذكم ُٖٔ)

 .  www.gulfkinds/ar/index.phpاال  (لجلت الخلصب: 
 . ٔٓن القرا ة الير( ب   ك ة مكزاف: ُٕٖ)
 . ُُّا كقرا ة القرا ة: ٖٓ  ٕٓن اليصدر  ةي : ُٖٖ)
ن اإل طػػبلؽ شػػة القػػرا ة اليػػر( ب  م( ػػر ككيػػب )يػػد(ر لػػلـ ال  مػػ(ـ اليػػلمؽ لػػدل )إ(ةمػػ(ف ككد ُٖٗ)

 . ََِٕالي كد(ب   –  يك مب جر(ر ْط:   ُِٕلد( لي(ك(لت القرا ةن: 
 . ِٕن ك(ؼ   قف شف القرا ة الير( ب: َُٗ)

http://www.gulfkinds/ar/index.php
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ن (ي ظر شة ي رشب أيلل(ب القرا ة الير( ب لكؿ شفٍّ ي نل كخصكص( ً  :  ير(  القرا ة ك  ي(ػب ُُٗ)
ا القرا ة الير( ب:  ك ة ُْٕ – َُِا ينلرات القرا ة الير( ب الة للب: ُِٕ – ِٗٓاالي ( لب: 

 . ِٗٗ-ُِٖ مكزاف:
 . ُِٗن اال طبلؽ شة القرا ة الير( ب: ُِٗ)
 . ُّّن قرا ة القرا ة: ُّٗ)
 . ُِٖ  ُِٕن ك(ؼ   قف شف القرا ة الير( ب: ُْٗ)
 .  ّٓن ك(ؼ  قرأ ك لملن  د. لمد الكر(ـ مكلر: ُٓٗ)
قن  ُٕٖن القػػليكس الي ػػ(ط  يجػػد الػػد(ف أمػػك طػػلهر ي يػػد مػػف ( قػػكب الة(ػػركز آمػػلدم )ت ُٔٗ)

 –  يؤييػػػػػب الريػػػػػللب ٖ  ط: ِٕٗب: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يؤييػػػػػب الريللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ راث شػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب الػػػػػػػػػػػػػػػػيك(ؽ: ػػػػػػػػػػػ  ق
 ـ. ََِٓ-قُِْٔم(ركت  

  دار الصػػػػبلح  دي ػػػػؽ  ُ  ط: ّٔن إلجػػػػلز القػػػػرآف الكػػػػر(ـ  د. ي يػػػػد صػػػػلدؽ درك(ػػػػش: ُٕٗ)
 ـ.  ََِٗ

    قبلن لف امف  جر  كلـ أجده شة ك مً .  َُِٓ/ْن يرقلة اليةل (   رح ي كلة اليصلم( : ُٖٗ)
 .ُن يكرة المقرة: اآل(ب ُٗٗ)
 ن يمؽ  خر(ج ي شة اليطمب الخليس يف اليم ث األكؿ.ََِ)
 ن يمؽ ذكر م ض أقكاؿ ال ميل  شة ذلؾ شة اليطمم(ف الثللث كالخليس يف اليم ث األكؿ. َُِ)
 .َُِ/ُن ال  ر شة القرا ات ال  ر: َِِ)
 .ُُِ/ُن اليصدر  ةي ي: َِّ)
 .ْٗن ش   المر(ب: َِْ)
 .ّٗن إلجلز القرآف الكر(ـا د. ي يد صلدؽ درك(ش: َِٓ)
 .ُٓن اليصدر  ةي : َِٔ)
ن ركاه أمك ( م  ممةظ: )كٌاف هذا القرآف  ػزؿ لمػ  يػم ب أ ػرؼ  لكػؿ آ(ػبو ي نػل ظنػر كمطػف  َِٕ)

ث ػ  اليكصػمة كلكؿٍّ  دأ كيطم " كاي لدهي ص (   يي د أمة ( م   أمك ( م  أ يد مف لمػة مػف الي
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 –راث ػػػػػػػػػػػػػػػ  دار اليػػػػػػأيكف لم ُ  ط: َٖ/ٗم(ـ أيػػػػػػد: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ؽ:  ي(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقن    قَّٕ)ت 
 ـ.ُْٖٗ-قَُْْدي ؽ  

قن  ْٕٗن المرهلف شة لمكـ القرآف  أمك لمد اغ ي يد مف لمد اغ مف منلدر الزرك ة )ت َِٖ)
-قُّٕٔم(ركت   –  دار إ (ل  الك ب ال رم(ب ُ  ط: ِْ/ِاه(ـ:   ق(ؽ: ي يد أمك الةضؿ إمر 

 ـ.ُٕٓٗ
قن    ق(ػػػؽ: اليػػ(د أ يػػػد َّْن إلجػػلز القػػرآف  أمػػػك مكػػر ي يػػد مػػػف الط(ػػب المػػلقبل ة )ت َِٗ)

 ـ.ُٕٗٗيصر   –  دار الي لرؼ ٓ  ط: ُّٖصقر: 
 قن  ضػػػيف ك ػػػلبّٖٖن م(ػػػلف إلجػػػلز القػػػرآف  أمػػػك يػػػم(يلف  يػػػد مػػػف ي يػػػد الخطػػػلمة )ت َُِ)

ثبلث ريلئؿ شة إلجلز القرآف  لمريل ة كالخطلمة كالجرجػل ة    ق(ػؽ: ي يػد خمػؼ اغ أ يػد كد. 
 –  دار الي ػػػػلرؼ ُٔيف يميػػػػمب: ذخػػػػلئر ال ػػػػرب  رقػػػػـ: ػػػػػػػػ  ضّ  ط: ِٕي يػػػػد زغمػػػػكؿ يػػػػبلـ: 

 ـ.ُٕٔٗيصر  
 ن هػػػك أ يػػػد مػػػف ي يػػػد مػػػف إمػػػراه(ـ المييػػػٌة  الخطػػػلمة  شق(ػػػ  ي ػػػدث  لػػػ ي: )ي ػػػللـ اليػػػ فن ُُِ)

 .ِّٕ/ِقا االلبلـ: ّٖٖك)غر(ب ال د(ثن ك) رح المخلرمن   كشة شة ميت ي ب 
 . ِٗن م(لف إلجلز القرآف: ُِِ)
يصػر   –  دار اليػبلـ ُ  ط: ُٗن ثرا  الي    شة القرآف الكر(ـ  د. ي يد خم(ػؿ ج(جػؾ: ُِّ)

 ـ. ُٗٗٗ-قُُْٗ
   ّٕٔ/ُ(ـ اليط  ػػة: ن خصػلئص ال  م(ػر القرآ ػػة كيػيل  ي المبلغ(ػػب  د. لمػد ال ظػػ(ـ إمػراهُِْ)

 ـ .ُِٗٗ – ُُّْالقلهرة    -  يك مب كهمب ُط: 
 –  ط: دار القمػػـ َُٗن ال مػػأ ال ظػػ(ـ   ظػػرات جد(ػػدة شػػة القػػرآف  د. ي يػػد لمػػد اغ دىراز: ُِٓ)

 ـ .ََِْ-قُِْٓالكك(ت  
 . ُِ  َِن ثرا  الي    شة القرآف الكر(ـ: ُِٔ)
 ثل ة/ اليطمب اليلدسن ( ظر:  ةص(ؿ ذلؾ شة يكض ً  شة اليم ث الُِٕ)
 .ُٔن يكرة الق(ليب: اآل(ب: ُِٖ)
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 .ُٕ  ُٔن يكرة الق(ليب: اآل(ب: ُِٗ)
 .ُٖن يكرة الق(ليب: اآل(ب: َِِ)
 .ُٗن يكرة الق(ليب: اآل(ب ُِِ)
كيػ  ً  كأ(ليػً   الي ػركؼ  كر ريػكؿ اغ ػػػػػػػػػػػػػػػػ(  اليخ صػر يػف أيػػػػػػػػػػن الجلي  الييػ د الص ِِِ)

قن    ق(ػؽ: ي يػد زه(ػر ِٔٓن  أمك لمد اغ ي يد مف إيػيلل(ؿ المخػلرم )ت مػ )ص (  المخلرم
  ُ  ط:    مػلب: ك(ػؼ كػلف مػد  الػك ة إلػ  ريػكؿ اغ ٓ  )رقـ ال ػد(ث: ٖ/ُ لصر ال لصر: 

  مػػػػلب االيػػػػ يلع ْْٖ  )رقػػػػـ ال ػػػػد(ث: َّّ/ُقا كصػػػػ (  ييػػػػمـ: ُِِْدار طػػػػكؽ ال جػػػػلة  
 لمقرا ةن. 

(  المخلرم  أمك ال ملس  نلب الد(ف أ يد مف ي يد القيطبل ة ن إر لد اليلرم ل رح ص ِِّ)
 ق.ُِّيصر   –  اليطم ب الكمرل األي(ر(ب ٕ  ط: ٗٔ/ُقن: ِّٗ)ت 
ن ك ػػؼ الي ػػكؿ يػػف  ػػد(ث الصػػ ( (ف  جيػػلؿ الػػد(ف أمػػك الةػػرج لمػػد الػػر يف مػػف لمػػة مػػف ِِْ)

ر(ػػػػلض  )د. ال –  ط: دار الػػػػكطف ِّٔ/ِقن    ق(ػػػػؽ: لمػػػػة  يػػػػ(ف المػػػػكاب: ٕٗٓالجػػػػكزم )ت 
 تن. 

ن شػػ   المػػلرم:  ػػرح صػػ (  المخػػلرم  أمػػك الةضػػؿ أ يػػد مػػف لمػػة مػػف  جػػر ال يػػقبل ة )ت ِِٓ)
 ق.ُّٕٗم(ركت   –  ط: دار الي رشب َّ/ُقن    ق(ؽ: ي يد شؤاد لمد الملقة: ِٖٓ

(قػػرأي شػػة الظنػػر كال صػػر؟   ن كهػػك يػػل ركاه أمػػك ي يػػر قػػلؿ: قم ػػل لخمػػلب: أكػػلف ريػػكؿ اغ ِِٔ)
  )رقػػـ َُٓ/ُقم ػػل: مػػـ ك ػػ ـ   رشػػكف ذاؾ؟ قػػلؿ: ملضػػطراب ل ( ػػً "  صػػ (  المخػػلرم:  قػػلؿ:   ػػـ 
   ملب: رش  المصر إل  األيلـ شة الصبلةن. ْٕٔال د(ث: 

يرشكلػػلن منػػذا المةػػظا الييػػ د  ن كهػػك  ػػد(ث صػػ (  لمػػ   ػػرط ال ػػ(خ(ف ركاه أمػػك هر(ػػرة ِِٕ)
قن    ق(ؽ: ي يد َّْألصمنل ة )ت اليي خرج لم  ص (  ييمـ  أمك   (ـ أ يد مف لمد اغ ا

)إف اغ  جػػػلكز    مػػػلب ذكػػػر قػػػكؿ ال مػػػة ِّٖ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: ُٓٗ/ُ يػػػف ي يػػػد ال ػػػلش ة: 
 ـ.ُُٔٗ-قُُْٕم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُألي ة يل  دثت م   ةينلن  ط: 
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ر( نل ن ( ظر:  رح ي ف أمة داكد  لمد الي يف مف  يد ال ملد  كهك دركس صك (ب قلـ م ةِِٖ)
 مب ال ػػػػػليمب )رقػػػػػـ ػػػػػػػػػػب لمػػػػػ  اليكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كي زل www.islamweb.netيكقػػػػػ  ال ػػػػػمكب اإليػػػػػبلي(ب 

 ن. ّْٗالدرس: 
 .ٖيكرة اليجلدلب: اآل(ب:   نِِٗ)
 . َِْن يكرة األلراؼ: اآل(ب َِّ)
ا صػػػرؼ يػػػف صػػػبلةو جنػػػر ش(نػػػل مػػػللقرا ة   اغ : اف ريػػػكؿ  كهػػػك يػػػل ركاه أمػػػك هر(ػػػرة  نُِّ)

:   ػـ أ ػل (ػل ريػكؿ اغ  شقػلؿ ريػكؿ اغ  : شقلؿ: "هؿ قرأ أ ده ي كـ آ ةلن"؟  شقػلؿ رجػؿه : "إ ػة أقػكؿي
"  صػػ (  امػػػف   لس لػػف القػػرا ة ش(يػػػل جنػػر ش(ػػً  ريػػػكؿ اغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػل لػػة أي ػػػلزع القػػرآف؟ شػػل  ن  ال

   ملب: ذكر كراه(ب رش  الصكت لميأيكـن.ُْٖٗد(ث:   )رقـ ال ُٕٓ/ٓ ملف: 
  ُّم ي كأدائػ   دخ(ػؿ مػف لمػد اغ الػدخ(ؿ: ػػػػػػػػػػػػػن اقرآ  القػرآف الكػر(ـ  ي نجػ ي ك ػركط ي كأيلل(ِِّ)

 –دة ػػػػػػػػػػػػػػػػج –مة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ ال لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ند اإليػػػػػػػػػػػػػػػػػمكيلت القرآ (ػػػػب ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يركػػػز الدرايػػػػلت كالي ُط: 
 ـ.ََِٖ-قُِْٗالي كد(ب  

ن الندا(ػػب   ػػرح مدا(ػػب الين ػػدم  مرهػػػلف الػػد(ف أمػػك مكػػر لمػػػة مػػف أمػػة مكػػر اليرغ( ػػػل ة )ت ِّّ)
 م(ركت. -  ط: دار إ (ل  ال راث ال رمة ٓٓ/ُقن    ق(ؽ: طبلؿ (كيؼ: ّٗٓ

 .ّٕ/ٕن الصيلخ: خرؽ األذف إل  الديلغ   نذ(ب الم ب: ِّْ)
ن  م(ػػ(ف ال قػػلئؽ  ػػرح ك ػػز الػػدقلئؽ  ك ل ػػ(ب ال ػػممة  شخػػر الػػد(ف لثيػػلف مػػف لمػػة الز(م ػػة ِّٓ)

 ق.ُُّّالقلهرة   –مكالؽ  –  اليطم ب الكمرل األي(ر(ب ُ  ط: ُِٕ/ُقن: ّْٕال  ةة )ت 
  ُ  ط: ُّقن    ق(ػؽ: أ يػد جػلد: ٕٕٔن يخ صر خم(ؿ  خم(ؿ مف إيػ لؽ الج ػدم )ت ِّٔ)

 ـ.ََِٓ-قُِْٔ  القلهرة –دار ال د(ث 
ن مم ب اليللؾ ألقرب الييللؾ  الي ركؼ م ل (ب الصلكم لم  ال رح الص (ر  أمك ال مػلس ِّٕ)

  ط: دار ّٕٗ  ُٕٕ/ُقن: ُُِْأ يػػػػد مػػػػف ي يػػػػد الخمػػػػك ة ال ػػػػن(ر مللصػػػػلكم اليػػػػػللكة )ت 
 الي لرؼ  )د.تن.

http://www.islamweb.net/
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مػػػف لمػػػد اغ ن  نل(ػػػب اليطمػػػب شػػػة درا(ػػػب اليػػػذهب  ايػػػلـ ال ػػػري(ف أمػػػك الي ػػػللة لمػػػد اليمػػػؾ ِّٖ)
   دار الي نػػػػلج  ُ  ط: ُْٗقن    ق(ػػػػؽ: أ.د. لمػػػػد ال ظػػػػ(ـ ي يػػػػكد الػػػػٌد(ب: ْٖٕالجػػػك( ة )ت 

 ـ.ََِٕ -قُِْٖ
ن  نل(ػػػػب الي  ػػػػلج إلػػػػ   ػػػػرح الي نػػػػلج   ػػػػيس الػػػػد(ف ي يػػػػد مػػػػف أمػػػػة ال مػػػػلس الريمػػػػة )ت ِّٗ)

ـا كش ك ػػػػلت الكهػػػلب م كضػػػػ(  ُْٖٗ-قَُْْم(ػػػركت   –  ط: دار الةكػػػر ُُْ/ُقن: ََُْ
يػػ ن  الطػػبلب  الي ػػركؼ م ل ػػ(ب الجيػػؿ  يػػم(يلف مػػف ليػػر األزهػػرم الي ػػركؼ مللجيػػؿ )ت  ػػرح 
   ط: دار الةكر  )د. تن.ٖٖ/ُقن: َُِْ

ن الي  ػػػػة  امػػػػف قدايػػػػب يكشػػػػؽ الػػػػد(ف أمػػػػك ي يػػػػد لمػػػػد اغ مػػػػف أ يػػػػد اليقديػػػػة ال  ممػػػػة )ت َِْ)
إليلـ أ يد  ـا كالكلشة شة شق  أُٖٗ-قُّٖٖيصر   –  ط: يك مب القلهرة ّّٓ/ُقن: َِٔ

 ـ.ُْٗٗ -قُُْْم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُ  ط: ِْٕ/ُامف قدايب اليقدية: 
: شأذِّ ػل   مػلب ذكػر الم(ػلف مػأف قكلػ  َُِّ  )رقػـ ال ػد(ث: ّْٓ/ْن ص (  امف  مػلف: ُِْ)

  مػلب: يػف يػنل ّٖٔٓ  )رقػـ ال ػد(ث: ْٖٔ/ِكأق(يل" أراد مً  أ دهلنا كاليػ ف الكمػرل  الم(نقػة: 
 رك لن للد إل  يل  رؾن. ش رؾ
قن  جيػػ  ي يػػد مػػف َُِْن يجيػػكع ش ػػلكل امػػف مػػلز  لمػػد ال ز(ػػز مػػف لمػػد اغ مػػف مػػلز )ت ِِْ)

   )د.طن  )د.تن.ّّٔ/ٖي د ال ك( ر: 
قن  ْْٓن شضػػلئؿ القػػرآف ك بلك ػػً   أمػػك الةضػػؿ  لمػػد الػػر يف مػػف أ يػػد الػػرازم اليقػػرئ )ت ِّْ)

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓالم لئر اإليبلي(ب     دارُ  ط: ُُْ  ق(ؽ: د. للير  يف صمرم: 
  شصػػػؿ شػػػة قػػػرا ة القػػػرآف شػػػة َِِِ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: َْٖ/ِن  ػػػ ب اإل(يػػػلف  الم(نقػػػة: ِْْ)

  شصػػػؿ شػػػة ال ظػػػر شػػػة َُّٕٕ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث ُّْ/ٔاليصػػػ ؼا كيصػػػ ؼ امػػػف أمػػػة  ػػػ(مب: 
 اليص ؼن.

 .ََُن ال م(لف شة آداب  يمب القرآف: ِْٓ)
 .ََُ: ن ال م(لف شة آداب  يمب القرآفِْٔ)
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  ُٔٓن ش لل(ب القر اة كٌا كلل(ب   د(د الي    شة ال ص القرآ ػة   ي يػد مػف أ يػد جنػبلف: ِْٕ)
 ـ.ََِٖيكر(ل   –دي ؽ  –  دار صة لت الدرايلت كال  ر ُط: 
  ط: دار ِٕٖ/ُقن:  َٓٓنإ (ػػل  لمػػػـك الػػػد(ف  أمػػػك  ليػػد ي يػػػد مػػػف ي يػػػد ال زالػػػة )ت ِْٖ)

 م(ركت  )د.تن . –الي رشب 
  ط: دار إ (ػػػػػل  الك ػػػػػب ْٖٓ/ٓقن: َُْْث  ي يػػػػػد لػػػػػزة دركزه )ت ػػػػػػػػػػ(ر ال د(ن ال ةيػػػػػِْٗ)

 ق.ُّّٖالقلهرة   –ال رم(ب 
 ن ( ظر شة ذلؾ يل كرد شة اليم ث األكؿ يف أقكاؿ كالي(يل اليطمم(ف الثللث كالرام .َِٓ)
ن اإلق لع شة شق  اإليلـ أ يد مف   مػؿ   ػرؼ الػد(ف أمػك ال جػل يكيػ  مػف أ يػد مػف يكيػ  ُِٓ)

  ط: دار ُْٗ/ُقن    ق(ؽ: لمػد المط(ػؼ ي يػد يكيػ  اليػمكة:  ٖٔٗاليقدية الصلل ة )ت 
م(ػػركت  )د. تن كك ػػؼ الق ػلع لػػف يػػ ف اإلق ػلع  ي صػػكر مػػف (ػك س المنػػك ة ال  ممػػة  –الي رشػب 

  ط: دار الك ب ال مي(ب   )د. تنا كيطللب أكلة ال نػ  شػة  ػرح غل(ػب ِّْ/ُقن:  َُُٓ)ت 
  ِ  طٕٗٓ/ُقن:  ُِّْيػػػػ (د مػػػػف لمػػػػده اليػػػػ(كطة  ال  ممػػػػػة  )ت  الي  نػػػػ   يصػػػػطة  مػػػػف

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓاليك ب اإليبلية  
قن    ق(ػؽ:  ّٕٔن اآلداب ال رل(ب  أمػك لمػد اغ ي يػد مػف يةمػ  اليقديػة الصػلل ة )ت ِِٓ)

 .ُٗٗٗق  ُُْٗم(ركت   –  يؤييب الريللب ّ  ط: ِٕٗ/ ِ  (ب األر لؤكط  كلير الق(لـ: 
  ُ  ط: ِّٓقن:  ْٕٕقرآف  أمك الةدا  اييلل(ؿ مف لير مف كث(ر الدي قة )ن شضلئؿ الِّٓ)

 ق. ُُْٔيك مب امف  (ي(ب  
 .ُٔن يكرة الق(ليب: اآل(ب: ِْٓ)
 .ُُْن يكرة ط : يف اآل(ب: ِٓٓ)
  دار الج(ػػػؿ َُ  ط: َٕٓ/ِن ( ظػػػر يػػػثبلن: ال ةيػػػ(ر الكاضػػػ   ي يػػػد ي يػػػكد ال جػػػلزم: ِٔٓ)

 ق. ُُّْم(ركت   –الجد(د 



 

 سريعة للقرآن الكريم بين األحكام الشرعية والبرامج التقنية المعاصرةالقراءة ال
 أ.م.د.إبراهيم محمود إبراهيم النجار

 640 

                                                                                                                                             

ا كالي جػػـ الكيػػ(ط  يجيكلػػب ُّْ/ِٗا ك ػػلج ال ػػركس: ِْٓ/ُُظػػر: ليػػلف ال ػػرب: ن ( ِٕٓ)
  ط :  دار ٖٔٓ/ِاليػػؤلة(ف: إمػػراه(ـ يصػػطة   أ يػػد الز(ػػلت   ليػػد لمػػد القػػلدر  ي يػػد ال جػػلر: 

 الدلكة   )د. تن.
 ن ي(أ ة م(لف م ض أقكالنـ ملل ةص(ؿ.ِٖٓ)
 .ٓٔ/ِْن جلي  الم(لف: ِٗٓ)
مك ي يػد لمػد الػر يف مػف ي يػد مػف إدر(ػس  امػف أمػة  ػل ـ الػرازم ن  ةي(ر القرآف ال ظ(ـ  أَِٔ)

 –  يك مػػب  ػػزار يصػػطة  المػػلز ّ  ط: ّّٕٖ/َُقن    ق(ػػؽ: أيػػ د ي يػػد الط(ػػب:  ِّٕ)ت 
 ق. ُُْٗالي كد(ب  

 .ٕٔ/ِْن جلي  الم(لف: ُِٔ)
 ن اليصدر  ةي .ِِٔ)
 ن اليصدر  ةي .ِّٔ)
 ن اليصدر  ةي .ِْٔ)
(ػػد  أمػػك ال يػػف لمػػة مػػف أ يػػد الكا ػػدم ال (يػػلمكرم  )ت ن الكيػػ(ط شػػة  ةيػػ(ر القػػرآف اليجِٓٔ)

م(ػػػػػػركت   –  دار الك ػػػػػػب ال مي(ػػػػػػب ُ  ط: ِِّ/ّقن    ق(ػػػػػػؽ: يجيكلػػػػػػب يػػػػػػف ال ميػػػػػػل :  ْٖٔ
 ـا ُْٗٗ –ق ُُْٓ

ن الك لؼ لف  قلئؽ ال  ز(ؿ كل(كف األقلك(ؿ شة كجكه ال أك(ؿ  أمك القليـ ي يكد مػف ليػر ِٔٔ)
 –  ط: دار إ (ػل  ال ػراث ال رمػة ِٔٔ/ْرزاؽ الينػدم: قن    ق(ؽ: لمد ال ّٖٓالزيخ رم )ت 
 م(ركت  )د. تن.

 .ِٔن ( ظر: القرا ة الير( ب مأيمكب ال جيب: ِٕٔ)
 .ُّّن يكرة آؿ ليراف: اآل(ب ِٖٔ)
 .ُْٖ   ُّٖ/ُِاك لج ال ركس :  ِٕٕا كالقليكس الي (ط :  َّّ/ُن ك لب ال (ف : ِٗٔ)
ا ي جػػػـ يقػػػل((س الم ػػػب  أمػػػك ال يػػػ(ف  ِّٗ/ُا ك نػػػذ(ب الم ػػػب :  ِِٕ/ُن ك ػػػلب ال ػػػ(ف :َِٕ)

  ط: دار الةكػر  ِّٕ/ْقن    ق(ؽ: لمد اليػبلـ ي يػد هػلركف: ّٓٗأ يد مف شلرس الرازم )ت 
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ـ ا الي كػػػػـ كالي ػػػػ(ط األلظػػػػـ: أمػػػػك ال يػػػػف لمػػػػة مػػػػف إيػػػػيلل(ؿ مػػػػف يػػػػ(دة )ت ُٕٗٗ-قُّٗٗ
م(ػػػػػػػػركت   –دار الك ػػػػػػػػب ال مي(ػػػػػػػػب ‘ ُ  ط: ِّْ/ُقن    ق(ػػػػػػػػؽ: لمػػػػػػػػد ال ي(ػػػػػػػػد ه ػػػػػػػػداكم: ْٖٓ
 ـ .َََِ -قُُِْ

قن    ق(ػػؽ: ي يػػػد  ّٓٗن الةػػركؽ الم ك(ػػػب  أمػػك هػػػبلؿ ال يػػف مػػػف لمػػد اغ ال يػػػكرم )ت ُِٕ)
يصػػر  )د. تنا الندا(ػػب إلػػ  ممػػكغ  –  ط: دار ال مػػـ لمثقلشػػب كال  ػػر كال كز(ػػ  َِْامػػراه(ـ يػػم(ـ: 

أمػك ي يػد يكػة مػف أمػة ال نل(ب شة لمـ ي ل ة القػرآف ك ةيػ(رًه كأ كليػً   كجيػؿ يػف ش ػكف لمكيػً   
قن    ق(ػػػػؽ: يجيكلػػػػب يػػػػف الريػػػػلئؿ الجلي (ػػػػب مكم(ػػػػب الدرايػػػػلت ال م(ػػػػل  ّْٕطللػػػػب الق(يػػػػة )ت 

  يجيكلػػب ُ  ط: ِٔٔٓ/ْجلي ػػب ال ػلرقب  مإ ػراؼ: أ.د. ال ػػلهد المك ػ(خة:  –كالم ػث ال ميػة 
 ََِٖ -ق ُِْٗجلي ب ال لرقب   –كم(ب ال ر( ب كالدرايلت اإليبلي(ب  –م كث الك لب كالي ب 

ـا ال كػػت كال (ػػكف  أمػػك ال يػػف لمػػة مػػف ي يػػد اليػػلكردم    ق(ػػؽ: اليػػ(د لمػػد اليقصػػكد مػػف لمػػد 
م(ػػػركت  )د. تنا اليةػػػردات شػػػة غر(ػػػب القػػػرآف  أمػػػك  –  ط: دار الك ػػػب ال مي(ػػػب ِّٔ/ِالػػػر (ـ: 

قن    ق(ػػؽ: صػػةكاف لػػد لف الػػداكدم :  َِٓالقليػػـ ال يػػ(ف مػػف ي يػػد الراغػػب األصػػةنل ة )ت 
م(ػػركتا يةػػل (  ال (ػػب  أمػػك لمػػد اغ  شخػػر  –دي ػػؽ  –  دار القمػػـ  الػػدار ال ػػلي(ب ُ  ط:  ْٖٓ

 –  دار إ (ػػػػل  ال ػػػػراث ال رمػػػػة ّ  ط: ّّْ/ٖقن:  َٔٔير الػػػػرازم )ت ػػػػػػػػػػػػػالػػػػد(ف ي يػػػػد مػػػػف ل
 ُْٕقا لملب ال أك(ؿ شة ي ل ة ال  ز(ؿ  لبل  الد(ف لمة مف ي يد الخلزف )ت  َُِْم(ركت  
ـا المملب شة لمـك الك ػلب  امػك  ةػص ُٕٗٗ-قُّٗٗم(ركت   –  ط: دار الةكر َُْ/ِقن: 

قن    ق(ػػؽ: لػػلدؿ أ يػػد لمػػد اليكجػػكد  ٕٕٓيػػراج الػػد(ف ليػػر مػػف لمػػة مػػف لػػلدؿ ال  ممػػة )ت 
ـا غرائػب ُٖٗٗ-قُُْٗم(ػركت   –  دار الك ػب ال مي(ػب ُ  ط: َْٖ/ٓلمػة ي يػد ي ػكض: 

قن    ق(ػػػؽ: زكر(ػػػل َٖٓل يػػػف مػػػف ي يػػػد ال (يػػػلمكرم )ت القػػػرآف كرغلئػػػب الةرقػػػلف   ظػػػلـ الػػػد(ف ا
  ا ّٔٔ/ْقا ك ظػػػػـ الػػػػدرر: ُُْٔم(ػػػػركت   –  دار الك ػػػػب ال مي(ػػػػب ُ  ط: ُِّ/ّلي(ػػػػرات: 

ال كق(ؼ لم  ينيلت ال  لر(ؼ  ز(ف الد(ف ي يد اليػدلك م مػد الػرؤكؼ مػف  ػلج ال ػلرش(ف ال ػدادم 
ـا ك لج ال ركس: َُٗٗ-قَُُْهرة  القل –  لللـ الك ب ُ  ط: ِّٔقن: َُُّالي لكم )ت 
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  ُِ/ُِالكك(ػػت:  –ا كاليكيػػكلب الةقن(ػػب الكك( (ػػب  كزارة األكقػػلؼ كال ػػؤكف اإليػػبلي(ب ُّْ/ِٗ
 ق.ُِْٕ-قَُْْالكك(ت  يف  –  دار اليبليؿ ِط: 
  ط: ْٖٔ/ُن ي جػػـ اليصػػطم لت كاأللةػػلظ الةقن(ػػب  د. ي يػػكد لمػػد الػػر يف لمػػد اليػػ  ـ: ِِٕ)

 ت  د. ـن.دار الةض(مب  )د. 
  مػلب   ج(ػؿ الةطػرنا كصػ (  ييػمـ: َُٖٗ  )رقػـ ال ػد(ث: ُُّ/ّن صػ (  المخػلرم: ِّٕ)
   ملب:   ج(ؿ اإلشطلرن.ُٖٔٓ  )رقـ ال د(ث: ِٗٔ/ِ
 .ْٖٔ/ُن ي جـ اليصطم لت كاأللةلظ الةقن(ب: ِْٕ)
قن  ْْٗن رح ص (  المخلرم  امػف مطػلؿ أمػك ال يػف لمػة مػف خمػؼ مػف لمػد اليمػؾ )ت ِٕٓ)

-قُِّْاليػػػػ كد(ب   –  يك مػػػػب الر ػػػػد ِ  ط: َُْ/ْأمػػػػك  يػػػػ(ـ (ليػػػػر مػػػػف إمػػػػراه(ـ:   ق(ػػػػؽ: 
 ـ.ََِّ

قن    ق(ؽ: د. لػلدؿ  َِٓن  ةي(ر الراغب األصةنل ة  أمك القليـ ال ي(ف مف ي يد )ت ِٕٔ)
 ـ. ََِّ –ق ُِْْالر(لض   –  دار الكطف ُ  ط: َٖٖ/ِمف لمة ال ِّدم: 

   ملب يل جل  شة ال أ ةن.َُِِ:   )رقـ ال د(ثّْٓ/ّن ي ف ال ريذم: ِٕٕ)
 . ُُن يكرة االيرا  : يف اال(ب : ِٖٕ)
 .ّٔٔ/ْن  ظـ الدرر: ِٕٗ)
  ٓ  ط: ُّْ/ّن أ(ير ال ةلي(ر لكبلـ ال مػة الكم(ػر  أمػك مكػر جػلمر مػف يكيػ  الجزائػرم: َِٖ)

 ـ.ََِّ -قُّْْاليد( ب الي كرة   –يك مب ال مـك كال كـ 
  ط: الػدار ٖٔ/ُٕقن: ُّّٗمػف لل ػكر ال ك يػة )ت  ن ال  ر(ر كال  ك(ر  ي يػد الطػلهرُِٖ)

 ـ.ُْٖٗ ك س   –ال ك ي(ب لم  ر 
 .ّّْ/ٖن يةل (  ال (ب: ِِٖ)
 .ِّٔا كال كص(ؼ لم  ينيلت ال  لر(ؼ: ٗٗٗ/ّن اليصدر  ةي : ِّٖ)
 .ّّْ/ٖن ال ةي(ر الكم(ر: ِْٖ)
 .ُّّن يكرة آؿ ليراف: اآل(ب : ِٖٓ)
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قن    ق(ػػؽ:  ُِْ يػػد الػػرازم األصػػمنل ة )ت ن النكايػػؿ كال ػػكايؿ  أمػػك لمػػة أ يػػد مػػف ئِٖ)
 ـ.ََُِ-قُِِْم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُ  ط: ّٕٓ/ُي(د كيركم: 

ا كالةػػػػركؽ الم ك(ػػػػب: ُُٗ/ّا كي جػػػػـ يقػػػػل((س الم ػػػػب: ُُْ/ِك  ِْٖ/ُن جينػػػػرة الم ػػػػب: ِٕٖ)
د مػف لمػد ا إكيلؿ اإللبلـ م ثم(ػث الكػبلـ  أمػك لمػد اغ جيػلؿ الػد(ف ي يػُْٖ/ُ  كالي كـ: َِْ

يكػب  –  جلي ػب أـ القػرل ُ  ط: ُِْ/ِاغ الطلئة الجٌملئة    ق(ؽ: يػ د مػف  يػداف ال ليػدم: 
ا كاليكيػكلب ِٕٕ/ُ  كالقليكس الي ػ(ط: ُُٓ/ٖـا كليلف ال رب: ُْٖٗ –ق َُْْاليكريب  

  َُٗٔ/ّقن: ُُْٖا ك ةي(ر ال  راكم  ي يد ي كلة ال  راكم )ت ُِِ/ُِالةقن(ب الكك( (ب: 
 ـ. ُٕٗٗيصر   –يطلم  أخملر ال(ـك  ط:
 .ِٕن يكرة اإل يلف: اآل(ب: ِٖٖ)
 .ْٓن يكرة ال  كمكت: اآل(ب ِٖٗ)
 .ّٖن يكرة ط : اآل(ب َِٗ)
 .ْٖن يكرة ط : يف اآل(ب ُِٗ)
ن مصػػلئر ذكم ال ي((ػػز شػػة لطػػلئؼ الك ػػلب ال ز(ػػز  يجػػد الػػد(ف أمػػك طػػلهر ي يػػد مػػف ( قػػكب ِِٗ)

  ط: لج ػػػػػب إ (ػػػػػل  ال ػػػػػراث ِّ/ْلمػػػػػة ال جػػػػػلر:  قن    ق(ػػػػػؽ: ي يػػػػػد ُٕٖالة(ػػػػػركز آمػػػػػلدم )ت 
 .ُّْ/ِٗـا ك لج ال ركس: ُِٗٗ -قُُِْالقلهرة   –اإليبلية 

 .َٖٗ/ِن  ةي(ر الراغب األصةنل ة: ِّٗ)
 .ُٕٔن يكرة آؿ ليراف: يف اآل(ب ِْٗ)
 .ِّٓ/ْن  ةي(ر الراغب األصةنل ة: ِٓٗ)
 .ُٔن يكرة اليؤي كف: يف اآل(ب ِٔٗ)
 . ُّّيكرة آؿ ليراف: اآل(ب:  نِٕٗ)
ا كيػػػكرة آؿ ليػػػراف: يػػػف َِِن كذلػػػؾ شػػػة ثيل (ػػػب يكاضػػػ  كهػػػة: يػػػكرة المقػػػرة: يػػػف اآل(ػػػب: ِٖٗ)

ا كيػكرة إمػراه(ـ: ُْا كيكرة الرلػد: يػف اآل(ػب: ْا كيكرة اليلئدة: يف اآل(ب: ُٗٗك  ُٗاآل( (ف: 
 .ُٕا كيكرة غلشر: يف اآل(ب: ّٗا كيكرة ال كر: يف اآل(ب: ُٓيف اآل(ب: 
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ا كيػػكرة األلػػراؼ: يػػف اآل(ػػب: ُٓٔف كهيػػل: يػػكرة األ  ػػلـ: يػػف اآل(ػػب: ن كذلػػؾ شػػة يكضػػ (ِٗٗ)
ُٕٔ. 

ن ال ك (د كي رشب أيػيل  اغ لػز كجػؿ كصػةل   لمػ  اال ةػلؽ كال ةػرد  امػف ي ػده أمػك لمػد اغ ََّ)
  ُ  ط: ُّٕ/ِقن    ق(ؽ: د. لمة مػف ي يػد  لصػر الةقنػة:  ّٓٗي يد مف إي لؽ ال مدم )

 ـ.ََِِ –ق ُِّْيد( ب الي كرة  ال –يك مب ال مـك كال كـ 
ال ك (ػػد  امػػف  –ن إ(ثػػلر ال ػػؽ لمػػ  الخمػػؽ شػػة رد الخبلشػػلت إلػػ  اليػػذهب ال ػػؽ يػػف أصػػكؿ َُّ)

 –  دار الك ػػب ال مي(ػػب ِ  ط: َُٔقن:  َْٖالػػكز(ر أمػػك لمػػد اغ ي يػػد مػػف إمػػراه(ـ ال(ي ػػة )ت 
 ـ.ُٕٖٗم(ركت  

ر  أمك الةضػؿ أ يػد مػف لمػة مػف ي يػد ال مخ(ص ال م(ر شة  خر(  أ لد(ث الراش ة الكم(ن َِّ)
م(ػػػركت   –  دار الك ػػػب ال مي(ػػػب ُ  ط: ِْٓ/ْقن:  ِٖٓمػػػف أ يػػػد مػػػف  جػػػر ال يػػػقبل ة )ت 

 ـ. ُٖٗٗ –ق ُُْٗ
  ط: ِٖٗقن: ُِْٗن ي جـ الي لهة المةظ(ب كشكائد األلةلظ  مكر مف لمد اغ أمك ز(د )ت َّّ)
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕالر(لض   –  دار ال لصيب لم  ر كال كز(  ّ
ا كاأليػػػيل  كالصػػػةلت  أمػػػك مكػػػر أ يػػػد مػػػف ال يػػػ(ف َِّ/ِن ( ظػػػر: ال ك (ػػػد  امػػػف ي ػػػده: َّْ)

 –  يك مػػب اليػػكادم ُ  ط: ُِّ/ُقن    ق(ػػؽ: لمػػد اغ مػػف ي يػػد ال ل ػػدم: ْٖٓالم(نقػػة )ت 
 ـ.ُّٗٗ-قُُّْجدة  

  مػػلب الػػدلل  لمػػ  الي ػػرك(فا كصػػ (  ِّّٗ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ْْ/ْن صػػ (  المخػػلرم: َّٓ)
   ملب اي  ملب الدلل  ملل صرن. ُِْٕ  )رقـ ال د(ث: ُّّٔ/ّيمـ: ي
 .ِٔن يكرة األ  لـ: يف اآل(ب: َّٔ)
 .ُّٖ/ُِن  لج ال ركس: َّٕ)
 .ِٖن يكرة (س: اآل(ب: َّٖ)
 .ُُن يكرة اإليرا : يف اآل(ب: َّٗ)
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  ط: ْٖٓ/ْقن: ُُِْن ( ظػػر:  ػػرح ر(ػػلض الصػػلل (ف  ي يػػد مػػف صػػلل  ال ث(يػػ(ف )ت َُّ)
  ُٗٔ/ُق  كاليمخػػص الةقنػػة  صػػلل  مػػف شػػكزاف الةػػكزاف: ُِْٔالر(ػػلض   –م  ػػر دار الػػكطف ل

 ق.ُِّْالر(لض   –  دار ال لصيب ُط: 
  ط: ْٖٗقن: ّٓٓن الريلئؿ األدم(ب  أمك لثيلف ليرك مف م ر مف ي مكب الجػل ظ )ت ُُّ)
 ق. ُِّْم(ركت   –  دار كيك مب النبلؿ ِ
 ن اليصدر  ةي .ُِّ)
 ا(ب اليطمب الرام  يف اليم ث األكؿ.ن يمؽ  خر(ج ي شة مدُّّ)
 ن يمؽ  خر(ج ي شة اليطمب الخليس يف اليم ث األكؿ.ُّْ)
 .ٕٗ/ِن الي م  ملآلثلر: ُّٓ)
 ن ( ظر: اليطمب الخليس يف اليم ث األكؿ شة هذا الم ث.ُّٔ)
  كال م(ػػػلف شػػػة آداب َُٖ  كشضػػػلئؿ القػػػرآف  النػػػركم: ُٕٓن ( ظػػػر: يخ صػػػر ق(ػػػلـ الم(ػػػؿ: ُّٕ)

 . َٔ يمب القرآف: 
ن هك أمك لمة ال يف مف أ يد  ص ب أمل لمة الركذمػلرم  كأمػل مكػر اليصػرم ككػلف كم(ػران ُّٖ)

قن  ْٓٔق  الريػػػللب الق ػػػ(ر(ب  لمػػػد الكػػػر(ـ مػػػف هػػػكزاف الق ػػػ(رم )ت ّْٓشػػػة  للػػػً   يػػػلت يػػػ ب 
القػلهرة  )د.  –  ط: دار الي ػلرؼ ُِٔ/ُ  ق(ؽ: د. لمد ال م(ـ ي يكد  د. ي يكد مف ال ر(ؼ: 

 تن. 
  كركل ل  ي  ن هك لمة مف لمد اغ مف ي د األزدم  أمك لمد اغ  ركل لف اإليلـ ليرُّٗ)

 . ُْٔ/ٓق لدة  الثقلت: 
  ك  ػلئ  األشكػلر شػة  خػر(  أ لد(ػث َِٔ  كشضلئؿ القرآف  امػف كث(ػر: َٔ  ٗٓن ال م(لف: َِّ)

  ط: ُٕٓ/ّقن    ق(ػػؽ:  يػػدم لمػػد اليج(ػػد اليػػمةة: ِٖٓاألذكػػلر  امػػف  جػػر ال يػػقبل ة )ت 
 ـ. ََِٖ-قُِْٗ  دار امف كث(ر  ِ
 .ِٖٓن شضلئؿ القرآف: ُِّ)
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قن    ق(ػػػػػؽ:  م(ػػػػػب الػػػػػر يف  ُُٖن ( ظػػػػػر: الزهػػػػػد كالرقػػػػػلئؽ  لمػػػػػد اغ مػػػػػف اليمػػػػػلرؾ )ت ِِّ)
م(ػػركت  )د. تنا كاآلثػػلر  أمػػك (كيػػؼ ( قػػكب مػػف  –  ط: دار الك ػػب ال مي(ػػب ِْٓ/ُاأللظيػػة: 

م(ػػركت  )د.  –  ط: دار الك ػػب ال مي(ػػب ْْأمػػك الكشػػل: قن    ق(ػػؽ:  ُِٖإمػػراه(ـ األ صػػلرم )ت 
ا كيصػػ ؼ امػػف أمػػة َِٕ/ٔ  كالطمقػػلت الكمػػرل: ّْٓ/ّ  ك ُْٖ/ِتنا يصػػ ؼ لمػػد الػػرزاؽ: 

قن    ق(ؽ:  ِِٔا ك لر(  اليد( ب  أمك ز(د لير مف  ٌمب المصرم )ت ِّْ/ِك  ِّّ/ُ (مب: 
ا كيخ صػػر ْٕ/ٓف ال ريػػذم: ق )د. طنا كيػػ ُّٗٗ  ط: جػػدة  ُِِٕ/ْشنػػ(ـ ي يػػد  ػػم كت: 

قن   ّٖٓا كيػػػ ف الػػػدار قط ػػػة  أمػػػك ال يػػػف لمػػػة مػػػف ليػػػر الػػػدار قط ػػػة )ت ُٕٓق(ػػػلـ الم(ػػػؿ: 
-قُِْْم(ػػػػػركت   –  يؤييػػػػػب الريػػػػػللب ُ  ط: َّٔ/ِ  ق(ػػػػػؽ:  ػػػػػ (ب األر ػػػػػلؤكط كآخػػػػػركف: 

ا ك ػػػػػرح صػػػػػ (  ْٖٖ/ّا ك ػػػػػ ب اإل(يػػػػػلف: ّٕك  ّٔ/ّـا كاليػػػػػ ف الكمػػػػػرل  الم(نقػػػػػة: ََِْ
 .َِٖ/َُمف مطلؿ: المخلرم  ا

  ك رح ي ل ة اآلثلر  أمك ج ةر أ يد مف يبليب الط ػلكم )ت ُٕٓن يخ صر ق(لـ الم(ؿ: ِّّ)
  لػػللـ الك ػػب  ُ  ط: ّْٖ/ُقن    ق(ػػؽ: ي يػػد زهػػدم ال جػػلر  كي يػػد يػػ(د جػػلد ال ػػؽ: ُِّ
 ـ.ُْٗٗ-قُُْْ

 .ِْٕ/َُن  رح ص (  المخلرم  امف مطلؿ: ِّْ)
 . ْٖٓ/ٕن إر لد اليلرم: ِّٓ)
شضػلئؿ أمػػة   (ةػػب كأخمػػلرهي كي لقمػ ي  أمػػك القليػػـ لمػػد اغ مػف ي يػػد  الي ػػركؼ مػػلمف ال ػػكاـ  نِّٔ)

يكػػب اليكريػػب   –  اليك مػب االيداد(ػػب ُ  ط: ٕٓقن    ق(ػؽ: لط(ػػؼ الػػر يف القليػػية:  ّّٓ)ت 
قن    ق(ػؽ: م ػلر  ّْٔـا ك لر(  م داد  أمك مكر أ يد مف لمة الم ػدادم )ت ََُِ-قُُّْ

ـا كي لقػػب ََِِ-قُِِْم(ػػركت   –  دار ال ػػرب اإليػػبلية ُ  ط: ْٖٖ/ُٓ: لػػكاد ي ػػركؼ
قن    ق(ػػؽ:  ْٖٕأمػػة   (ةػػب كصػػل مً    ػػيس الػػد(ف أمػػك لمػػد اغ ي يػػد مػػف أ يػػد الػػذهمة )ت 

 (ػدر آمػلد  –  لج ب ا (ل  الي ػلرؼ ال  يل (ػب ّ  ط: ُِي يد زاهد الككثرم  أمك الكشل األش ل ة: 
 ق. َُْٖالن د   –الدكف 

 .َُْ/ٔن ي(ر البلـ ال مبل : ِّٕ)
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 .ِّن ي لقب أمة   (ةب كصل م(ً : ِّٖ)
 .ْْٖ  ّْٖ/ُٓن  لر(  م داد: ِّٗ)
ن هك أمك لمد اغ ي يد مف خة(ؼ مف ايةك لر ال (رازم   (  الصكش(ب   ٌدث لف  يػلد  َّّ)

 كي يػػػد مػػػف ج ةػػػر ال يػػػلر  كال يػػػ(ف الي ػػػليمة  ك ةقػػػ  لمػػػ  ا مػػػف ييػػػر(    ػػػدث ل ػػػ ي المػػػلقبل ة
 .ّْٖ/ُِق  ي(ر ألبلـ ال مبل :  ُّٕكآخركف   كشة ي ب 

 . ّْٔ/ُٔ  ّْٕ/ُِن ي(ر ألبلـ ال مبل : ُّّ)
ق  ِْْن هػػك ي يػػد مػػف ي يػػد مػػف أ يػػد ال ػػ لـ  اليقػػرئ  يػػف الزهػػلد كال مػػلد   ػػكشة يػػ ب ِّّ)

قن   ُْٔالي  خب يف ك لب الي(لؽ ل لر(   (يلمكر   قة الد(ف أمك إي لؽ ال راقػة ال  ممػة )ت 
 ق.  ُُْْ  ط: دار الةكر  ْٕ  ق(ؽ: خللد  (در: 

 ن اليصدر  ةي . ّّّ)
ن   ةػػب األ ػػكذم   ػػرح جػػلي  ال ريػػذم  أمػػك ال ػػبل ي يػػد مػػف لمػػد الػػر يف اليمػػلركةكرم )ت ّّْ)

 م(ركت  )د. تن.  –  ط: دار الك ب ال مي(ب ُِٗ/ٖقن:  ُّّٓ
كق(د م   شنؿ (دؿ هذا لم   ةة ن ك(قصد ميةنكـ ال دد: أ  ي إذا خيصِّصى ال كـ م دد ي (ف  ّّٓ)

ذلػػؾ ال كػػـ لػػف غ(ػػر ذلػػؾ ال ػػدد؟ يػػكا ن كػػلف ذلػػؾ ال (ػػر زائػػدان لم(ػػً  أك  لقصػػلن ل ػػ ي أك ال. كاخ مػػؼ 
أف يةنـك ال دد  جب: أم  ة(د  ق((د ال كـ م دد يخصػكص  األول: ال ميل  شة ذلؾ لم  يذهم(ف:

كثػػر القػػلئم(ف ميةنػػـك اليخللةػػب  كهػػك (ػػدؿ لمػػ   ةػػة ذلػػؾ ال كػػـ ش(يػػل لػػدا ذلػػؾ ال ػػدد  كهػػك يػػذهب أ
اخ (لر م ض ال  ة(ب  كداكد الظلهرم  كم ض ال ػلش (ب  كلمػ  رأيػنـ اإليػلـ ال ػلش ة  م ػرط أال 

أف يةنػـك ال ػدد لػ(س م جػب  أم أف الثد ني:  (ككف اليقصكد ملل دد ال كث(ر  أك اليملل ب  كاليػذهب
ش(يػػل لػدا ذلػػؾ ال ػدد  كهػػك يػذهب أمػػة   ق((ػد ال كػـ م ػػدد يخصػكص ال (ػػدؿ لمػ   ةػػة ذلػؾ ال كػـ

  (ةػػػب  كأكثػػػر ال  ة(ػػػب  كأكثػػػر ال ػػػلش (ب  كلآليػػػدم  كالػػػرازم  كأكثػػػر الي  زلػػػب  كأكثػػػر الظلهر(ػػػػبا 
  ُٖٖٕك  ُٕٖٕ/ْالينذب شة لمـ أصكؿ الةق  اليقلرف  لمد الكر(ـ مف لمة مف ي يد ال يمػب: 

 ـ. ُٗٗٗ –ق َُِْالر(لض   –  يك مب الر د ُط: 
 . َُِٓ/ْلة اليةل ( : ن يرقّّٔ)
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 ن اليصدر  ةي ي. ّّٕ)
  امػػف الجػػراح مػػف يمػػ(  الدلكايػػة الكػػكشة  ي ػػدِّثي ال ػػراؽ    ػػدث ل ػػ ي يػػة(لف ػػػػػػػػػػػػن هػػك كك(ّّٖ)

كلمػػد اغ مػػف اليمػػلرؾ  ككػػلف يػػف م ػػكر ال مػػـ كأئيػػب ال ةػػظ   ػػكشة يػػ ب  –أ ػػد  ػػ(كخً   –الثػػكرم 
 . ُٔٔ – َُْ/ٗقا ي(ر ألبلـ ال مبل : ُٕٗ

 .ُّْ/ٗن اليصدر  ةي : ّّٗ)
 ن ( ظر: اليطمب اليلدس يف اليم ث الثل ة شة هذا الم ث.َّْ)
 .ِٕٗ/ِا كاآلداب ال رل(ب: ُْٗ/ُن اإلق لع شة شق  اإليلـ أ يد: ُّْ)
ن هػػك اإليػػلـ الثقػػب الثمػػت ي صػػكر مػػف زاذاف  صػػل ب ال يػػف  ركل ل ػػ ي ه ػػ(ـ كأصػػ لم ي  ِّْ)

 .ِِٔ/ٕالطمقلت الكمرل: ق  ُُّيلت ي ب الكمل  شة الطللكف ي ب 
 ن اليصدر  ةي . ّّْ)
ن كللػػذم ركم لػػف ال ػػ(  لمػػة اليرصػػةة  أ ػػ ي خػػ ـ م ػػد الي ػػرب إلػػ  أف دخػػؿ كقػػت ال  ػػل  ّْْ)

ألػػؼ خ يػػب  كيػػل ركم لػػف ال ػػ(  يكيػػ  اليػػدرا ة  أ ػػ ي كػػلف (خػػ ـ شػػة ال(ػػكـ كالم(مػػب يػػم (ف ألػػؼ 
اليلئب ال ل رة  لمة مف يمطلف القػلرم ا كالككاكب اليلئرة مأل(لف َُِٓ/ْخ يبا يرقلة اليةل ( : 

 ـ. ََِِ -قُِِْم(ركت   –  دار الةكرُ  ط: َِٕ/ُقن: َُُْ)ت 
   ملب كقت ال صرن.ْٕٓ  )رقـ ال د(ث: ُُْ/ُن ص (  المخلرم: ّْٓ)
   ملب كقت ال  ل  ك أخ(رهلن.ّْٔ  )رقـ ال د(ث: ْْٓ/ُن ص (  ييمـ: ّْٔ)
لػػـ (خرجػػ ي المخػػلرم كييػػمـ شػػة صػػ ( نيل  ضػػ(ل  ن الييػػ خرج يػػف األ لد(ػػث اليخ ػػلرة ييػػل ّْٕ)

قن    ق(ػػؽ: د. لمػػد اليمػػؾ مػػف لمػػد  ّْٔالػػد(ف أمػػك لمػػد اغ ي يػػد مػػف لمػػد الكا ػػد اليقديػػة )ت 
  دار ّ  ملب: لمد اغ مػف شػركخ يػكل  آؿ طم ػبن  ط: ُُٗ  )رقـ ال د(ث: ِٓ/ُُاغ ده(ش: 

 ـ.َََِ –ق َُِْم(ركت   –خضر لمطمللب كال  ر 
   ملب كقت الصبلةن.ٕ  )رقـ ال د(ث: ٕ/ُليكطأ: ن اّْٖ)
 .ُٖٓن يخ صر ق(لـ الم(ؿ: ّْٗ)
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  مػلب: شػة ال  ػل  اآلخػرة   جػؿ َّّْ  )رقػـ ال ػد(ث: ُِٗ/ُن يص ؼ امػف أمػة  ػ(مب: َّٓ)
 أك  ؤخرن.

قن    ق(ػؽ:  ِِٕن ي ف ي (د مف ي صػكر  أمػك لثيػلف يػ (د مػف ي صػكر الخرايػل ة )ت ُّٓ)
 ق.ُُْْالر(لض   –  دار ال ص(ية ُ  ط: ُّٔ/ٓي(د: د. ي د مف لمد اغ آؿ  

 .ْٔ/ِن الم ل(ب: ِّٓ)
قن:  ٖٓٓن ( ظػػر: الم ل(ػػب  ػػرح الندا(ػػب  امػػك ي يػػد ي يػػكد مػػف أ يػػد ال  ةػػة ال ( ػػة )ت ّّٓ)
 ـ.َََِ –ق َُِْم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُ  ط: ْٔ/ِ
للكة  أمك ي يد لمد الكهلب مف ا كال مق(ف شة الةق  اليُُّن ( ظر: الي  ق    رح اليكطأ: ّْٓ)

  ّٗ/ُقن    ق(ؽ: أمك أك(س ي يد مك خمػرة ال يػ ة:  ِِْلمة الث ممة الم دادم اليللكة )ت 
 ـ.ََِْ –ق ُِْٓم(ركت   –  دار الك ب ال مي(ب ُط: 
ن ( ظر: ييلئؿ أ يد مػف   مػؿ  ركا(ػب ام ػً  لمػد اغ  أمػك لمػد اغ أ يػد مػف   مػؿ ال ػ(مل ة ّٓٓ)

 –ق َُُْم(ركت   –  اليك ب اإليبلية ُ  ط: ِٓ/ُ    ق(ؽ: زه(ر ال لك(ش: قن ُِْ)ت 
 ـ.ُُٖٗ

ن الم(لف شة يذهب اإليلـ ال لش ة  أمك ال ي(ف ( (  مف أمة الخ(ر ال يرا ػة ال ػلش ة )ت ّٔٓ)
 –ق ُُِْجػػػػػػػدة   –  دار الي نػػػػػػػلج ُ  ط: ّْ/ِقن    ق(ػػػػػػػؽ: قليػػػػػػػـ ي يػػػػػػػد ال ػػػػػػػكرم:  ٖٓٓ
 ـ.َََِ

 ٕٔٔكلػػدة الي قػػ(ف  أمػػك زكر(ػػل ي ػػة الػػد(ف ( (ػػ  مػػف  ػػرؼ ال ػػككم )ت  ن ي نػػلج الطػػللم(فّٕٓ)
 ـ.ََِٓ –ق ُِْٓ  دار الةكر  ُ  ط: ُِقن    ق(ؽ: لكض قليـ أ يد لكض: 

  مػػػػلب اليػػػكاؾنا كاليػػػ ف الكمػػػرل  ال يػػػػلئة: ْٔ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: ٗٓ/ُن يػػػ ف أمػػػة داكد: ّٖٓ)
كال  ػػػػػةنا كيػػػػػ ف امػػػػػف يلجػػػػػب:    مػػػػػلب اليػػػػػكاؾ لمصػػػػػلئـ ملل ػػػػػداةَّّْ  )رقػػػػػـ ال ػػػػػد(ث: ِِٗ/ّ
ا )رقػـ ِٔٗ/ُِ  مػلب كقػت صػبلة الي ػربنا كييػ د اإليػلـ أ يػد: َٗٔ  )رقـ ال ػد(ث: ِِٔ/ُ

   يي د أمة هر(رةن.ِّْٕال د(ث: 
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قن    ق(ؽ: د. ي يد لمد  َِْن يي د أمة داكد  أمك داكد يم(يلف مف داكد الط(للية )ت ّٗٓ)
  يي د ي يد مػف ليػرك مػف ال يػف لػف جػلمرن  ُِٖٖ  )رقـ ال د(ث: ِٖٗ/ّالي يف ال ركة: 

 ـ. ُٗٗٗ –ق ُُْٗيصر   –  دار هجر ُط: 
نا كلي ػػػلت األ ػػػكار ك ة ػػػلت ُِٕٓ  )رقػػػـ ال ػػػد(ث: ِْٓن الزهػػػد كالرقػػػلئؽ  امػػػف اليمػػػلرؾ: َّٔ)

األزهػػلر كرم الظيػػةف لي رشػػب يػػل كرد يػػف اآلثػػلر شػػة ثػػكاب قػػلرئ القػػرآف  ي يػػد مػػف لمػػد الكا ػػد مػػف 
  دار الم ػلئر ُ  ط:َُِٗ/ّقن    ق(ػؽ: د.رش ػت شػكرم لمػد اليطمػب: ُٗٔة )تإمراه(ـ ال لشق
 ـ  )د. ـن.ُٕٗٗ -ق ُُْٖاإليبلي(ب  

قن   ُٖٗن ال جػػب لمػػ  أهػػؿ اليد( ػػب  امػػك لمػػد اغ ي يػػد مػػف ال يػػف مػػف شرقػػد ال ػػ(مل ة )ُّٔ)
قا ك ػػػػرؼ  َُّْم(ػػػػركت   –  لػػػػللـ الك ػػػػب ّ  ط: َُٗ/ُ  ق(ػػػػؽ: ينػػػػدم  يػػػػف الك(بل ػػػػة: 

  ُ  ط: ٕٔ/ّقن:  َْٕصطة   أمك ي د  لمد اليمؾ مػف ي يػد ال (يػلمكرم الخركك ػة )ت الي
 ق.ُِْْيكب   –دار الم لئر اإليبليب 

  ط: دار ٕٓٔ/ِقن:  َْٓن ال ػػػلكم الكم(ػػػر  أمػػػك ال يػػػف لمػػػة مػػػف ي يػػػد اليػػػلكردم )ت ِّٔ)
 م(ركت  )د. تن. –الةكر 

  يقلـ ال ك (د  أمك طللب  ي يد مف ن قكت القمكب شة ي ليمب الي مكب ككصؼ الطر(ؽ إلّّٔ)
  دار الك ػب ال مي(ػب ِ  ط: ُٔ/ُقن    ق(ؽ: د. للصـ إمراه(ـ الك(ػللة:  ّٖٔلمة اليكة )ت 

 ـ.ََِٓ –ق ُِْٔم(ركت   –
ن الطمقػػػلت الكمػػػرل  لػػػكاق  األ ػػػكار شػػػة طمقػػػلت األخ(ػػػلر  أمػػػك ي يػػػد لمػػػد الكهػػػلب مػػػف أ يػػػد ّْٔ)

 ق.ُُْٓيصر   –ي يد اليم(جة كأخ(ً    ط: يك مب ُٕ/ُقن:  ّٕٗال  را ة )ت 
  ط: ِِْقن    ق(ؽ: ( (  ي يد يػكس:  ُِْن الزهد  أمك لمد اغ أ يد مف   مؿ )ت ّٓٔ)
ا ك م(ػػػب األكل(ػػػل  كطمقػػػلت ْٗٔ/ِ  )د.ـنا يػػػ ف يػػػ (د مػػػف ي صػػػكر: ََِّ  دار امػػػف رجػػػب  ِ

 –طم ػػب اليػػ لدة   ط: يٕٓ/ُقن:  َّْاألصػػة(ل   أمػػك   ػػ(ـ أ يػػد مػػف لمػػد اغ األصػػمنل ة )ت 
 ـ.ُْٕٗ –ق ُّْٗيصر  

 ن ( ظر: اليم ث الثل ة: اليطمب الرام . ّٔٔ)
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 .َٔن ال م(لف شة آداب  يمب القرآف: ّٕٔ)
 ن اليصدر  ةي ي. ّٖٔ)
 .ُِٖن شضلئؿ القرآف  النركم: ّٗٔ)
ن هػػػك لمػػػد اغ مػػػف ي يػػػد األ صػػػلرم  النػػػركم  الةق(ػػػ   اليةيػػػر  ال ػػػلشظ   ػػػ(  اإليػػػبلـ    َّٕ)

الكث(رة  ي نل: ي لزؿ اليلئر(ف  كي لقب اإليلـ أ يػد  كذـ الكػبلـ  ك ةيػ(ر لمقػرآف  ص ؼ ال صل (ؼ
قن  ذ(ؿ طمقلت ال  لممب  ز(ف الد(ف لمد الر يف مػف أ يػد مػف رجػب  ُْٖمللةلري(ب   كشة ي ب )

  يك مػػػب ُ  ط: ُُّ/ُقن    ق(ػػػؽ: د. لمػػػد الػػػر يف مػػػف يػػػم(يلف ال ث(يػػػ(ف:  ٕٓٗال  ممػػػة )ت 
 ـ.ََِٓ –ق ُِْٓ(لض  الر  –ال م(كلف 

 .ُّّ/ُن اليصدر  ةي : ُّٕ)
ن الكل ػػؼ شػػة ي رشػػب يػػف لػػ  ركا(ػػب شػػة الك ػػب اليػػ ب   ػػيس الػػد(ف الػػذهمة    ق(ػػؽ: ي يػػد ِّٕ)

 –ق ُُّْجػػدة   –  دار القممػػب لمثقلشػػب اإليػػبلي(ب  يؤييػػب لمػػـك القػػرآف ُ  ط: ُِٔ/ُلكايػػب: 
 ـ. ُِٗٗ

 . ُِِ/ٔن الكاشة مللكش(لت: ّّٕ)
قن    ق(ػػؽ: د. أ يػػد ليػػػر  ْٕٕش (ف  أمػػك الةػػػدا  إيػػيلل(ؿ مػػف كث(ػػػر )ت ن طمقػػلت ال ػػلّْٕ)

ـ  )د. ُّٗٗ -قُُّْ  ط: يك مػػب الثقلشػػب الد( (ػػب  ِْْهل ػػـ  د. ي يػػد ز(ػػ نـ ي يػػد لػػزب: 
 ـن. 
هػن ٕٗٓن ص(د الخلطر  امك الةرج جيلؿ الد(ف لمد الر يف مف لمة مف ي يد الجكزم )ت ّٕٓ)

 ـ.  ََِْ –ق ُِْٓدي ؽ   –  دار القمـ ُ  ط: ُِ    ق(ؽ:  يف الييل ة يك(داف: 
قن    ق(ػػؽ:  ّّٕن ي ػػ(خب امػػف جيللػػب  أمػػك لمػػد اغ ي يػػد مػػف إمػػراه(ـ  امػػف جيللػػب )ت ّٕٔ)

 ـ. ُٖٖٗم(ركت   –  دار ال رب اإليبلية ُ  ط: ِّْيكشؽ مف لمد القلدر: 
قن   ْٕٔن أل(ػػػلف ال صػػػر كألػػػكاف ال صػػػر  صػػػبلح الػػػد(ف خم(ػػػؿ مػػػف أ(مػػػؾ الصػػػةدم )ت ّٕٕ)

م(ػركت  دار  –  دار الةكػر الي لصػر ُ  ط: ُٕٗ – ُٕٓ/ّ  ق(ؽ: د. لمة أمػك ز(ػد كآخػركف: 
 ـ.  ُٖٗٗ-قُُْٖدي ؽ   –الةكر 
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قن    ق(ػػػؽ: إ يػػػلف لمػػػلس:  ْٕٔن شػػػكات الكش(ػػػلت  صػػػبلح الػػػد(ف ي يػػػد مػػػف  ػػػلكر )ت ّٖٕ)
 ـ. ُّٕٗم(ركت   –  دار صلدر ُ  ط: ٕٓ/ُ
  ط: دار الةكػػر  ُٕٗ/ُْقن:  ْٕٕا  إيػػيلل(ؿ مػػف كث(ػػر )ت ن المدا(ػػب كال نل(ػػب  أمػػك الةػػدّٕٗ)

 ـ. ُٖٔٗ –ق َُْٕ
قن    ق(ػؽ: د. ي يػػد  ْٖٕن ي جػـ ال ػ(كخ الكم(ػر   ػػيس الػد(ف أمػك لمػػد اغ الػذهمة )ت َّٖ)

 ـ.ُٖٖٗ –ق َُْٖالي كد(ب   –الطلئؼ  –  يك مب الصد(ؽ ُ  ط: ُِٗ/ُال م(ب الن(مب: 
قن:  ْٕٖكالقلهرة  (كيؼ مػف   ػزم مػردم الظػلهرم )ت  ن  ال جكـ الزاهرة شة يمكؾ يصرُّٖ)

 يصر  )د. تن. –  ط: كزارة الثقلشب كاإلر لد القكية  دار الك ب ُُٖ/َُ
ن شنػػػرس الةنػػػلرس كاالثمػػػلت  كي جػػػـ الي ػػػلجـ كالي ػػػ(خلت كالييميػػػبلت  ي يػػػد لمػػػد ال ػػػة ِّٖ)

 –إليػػػػػبلية   دار ال ػػػػرب اِ  ط: َُْٖ/ِقن    ق(ػػػػؽ: إ يػػػػلف لمػػػػلس:  ُِّٖالك ػػػػل ة )ت 
 ـ. ُِٖٗم(ركت  

قن:  َِٗن الضك  البلي  ألهؿ القرف ال لي    يس الد(ف أمك الخ(ػر ي يػد اليػخلكم )ت ّّٖ)
 م(ركت  )د. تن.   –  ط: ي  كرات دار يك مب ال (لة ُٖٔ/ِ
ن شػػ(ض القػػد(ر   ػػرح الجػػلي  الصػػ (ر  ز(ػػف الػػد(ف ي يػػد  الي ػػركؼ م مػػد الػػرؤكؼ مػػف  ػػلج ّْٖ)

ق.  ُّٔٓيصػػر   –  اليك مػػب ال جلر(ػػب الكمػػرل ُ  ط: ِٕ/ُقن:  َُُّ ال ػػلرش(ف الي ػػلكم )ت
  قبلن لف  ذكرة اليقر(زم ال ة قلؿ إ  ي كجدهل مخطً   كش(نل  رجيب امف  جر. 

 .  ُُّ  َُّ/ُن الضك  البلي : ّٖٓ)
 . ِٕا كأخبلؽ  يمب القرآف: ّٕن ( ظر: ال م(لف شة آداب  يمب القرآف: ّٖٔ)
 . ْٕؽ  يمب القرآف: ا كأخبلِٕن ال م(لف: ّٕٖ)
 . ٕٕن ال م(لف: ّٖٖ)
 .ُُٖن اليصدر  ةي : ّٖٗ)
 . ْٖا كأخبلؽ  يمب القرآف: َٖن اليصدر  ةي : َّٗ)
 . ِٗن ال م(لف: ُّٗ)
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 . ُٖا كأخبلؽ  يمب القرآف: ُُٕن ال م(لف: ِّٗ)
 .  ُٔٓن ال م(لف: ّّٗ)
 ن يمؽ  خر(ج ي شة اليم ث األكؿ  اليطمب الخليس.ّْٗ)
  يػػف  ػػد(ث لمػػد الػػر يف مػػف ي يػػد شػػة ك ػػلب ٖٖٗ)رقػػـ ال ػػد(ث:   ّّٕ/ُن الييػػ درؾ: ّٓٗ)

  مػػلب يػػل جػػل  يػػف ال  ػػد(د شػػة ِْْٗ  )رقػػـ ال ػػد(ث: ُٖ/ّالطنػػلرةنا كاليػػ ف الكمػػرل  الم(نقػػة: 
  رؾ الجيللب يف غ(ر لذرن.

 .ُٔن ال م(لف شة آداب  يمب القرآف: ّٔٗ)
 .ُُن القرا ة يف أجؿ ال  م(ـ: ّٕٗ)
 .ّٔا كٌالجلز القرآف: د. ي يد صلدؽ درك(ش: َُِٓ/ْن يرقلة اليةل ( : ّٖٗ)
 .ٕٕ-ْٕن ك لب  دمر القرآف: ّٗٗ)
 ن يمؽ  خر(ج ي شة اليم ث األكؿ  اليطمب الخليس.ََْ)
نالكم(ػػلت  أمػػك المقػػل   أ(ػػكب مػػف يكيػػ  الكةػػكم    ق(ػػؽ: لػػد لف درك(ػػش  ي يػػد اليصػػرم: َُْ)

 م(ركت  )د.تن.  –  ط: يؤييب الريللب ٕٔ
 .ِْٔالقرآف: ن اليةردات شة غر(ب َِْ)
ن ي جػػـ الةػػركؽ الم ك(ػػب ال ػػلكم لك ػػلب أمػػة هػػبلؿ ال يػػكرم  كجػػز ان يػػف ك ػػلب اليػػ(د  ػػكر َّْ)

  ُ  ط: ُِْالػػد(ف الجزائػػرم    ق(ػػؽ: يؤييػػب ال  ػػر اإليػػبلية ال لم ػػب لجيللػػب اليدريػػ(ف مقيػػـ: 
 ق. كالكبلـ لمجزائرم كل(س لم يكرم. ُُِْقـ   –يؤييب ال  ر اإليبلية 

 .ُٔ/ْن ال (ف: َْْ)
 .ِِْ/ّّا ك لج ال ركس: ٕٗٔن الكم(لت: َْٓ)
 . ِِْ/ّّن  لج ال ركس: َْٔ)
 . ُٔ/ْن ال (ف: َْٕ)
   ط: دار ال مـ. ٕٓا كالةركؽ الم ك(ب: ُٕٔن ال كق(ؼ لم  ينيلت ال  لر(ؼ: َْٖ)
 . ّٔٓ/ُ  كلملب ال أك(ؿ: ُٕٓ/ُن الك لؼ: َْٗ)
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 ن كهك اليطمب اليلدس يف اليم ث الثل ة. َُْ)
 ب الثل ة يف اليم ث الثللث. ن كهك اليطمُُْ)
 . ِْن القرا ة يف أجؿ ال  م(ـ: ُِْ)
 .ْْن اليصدر  ةي : ُّْ)
 ن ( ظر اليطمب الرام  يف هذا اليم ث. ُْْ)
  مػلب يػل جػل  شػة شضػؿ ال مػلدةنا كاليػ ف ْٗ  )رقـ ال ػد(ث: ّٔ/ُن الزهد  امف اليملرؾ: ُْٓ)

  َٓ/ِالظنا كالي جػػـ الكم(ػػر:   ك ػػلب اليػػك ُُّّٖ)رقػػـ ال ػػد(ث:  ََْ/َُالكمػػرل  ال يػػلئة: 
   ملب ال ل ن. ُُِٓ)رقـ ال د(ث: 

 ن يمؽ  خر(ج ي شة اليطمب الرام  يف اليم ث الثللث. ُْٔ)
 . َُِٓ/ْن يرقلة اليةل ( : ُْٕ)


