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 اتجاهات حديثة في تدريس التالوة: 9
  ياسر خلف رشيد علي الذجيري األستاذ الدكتهر  

 
ٌأفلر مص مقلدالقص لقهلله عل     م له  ٌحفظه من أجل  العملهى  ٌتفسيره  ٌة القرآي الكرةم  تعد تال
لَف َللْهٍى ِ ل  َ ْيل    َُ ٌلقهلله عل     م له ٌسلمم: ))ملص اْجَو لُهووق  َُ ٌَ مم ٌسمم: ))َخْيُرُكْم َملن َتَعمملَم الُقلْرآَي 

ٌَةَودا ِق  ََ تم ولللص ِِ ِ َوْوُملللهَي  لللُمق ِملللن ُ ُيلللهِ  تم َُ ٌَرِحلللَيْوُمُم الرمْح َِيَ ُمق  للل َم ََُزَللللْ  َ َملللْيِمُم السم َرُسلللهَُُه َ ْيلللَ ُمْم إ
َُن ِ ْ َدُهوو.  ٌَذَكَرُهُم تمُ ِف  اَلِئَكُمق  َُ ْوُمُم ال  ٌَحفم

  . ومهارة تدريس القرآن الكريم تتزسن التالوة والتفدير والحفظ
  :التالوة 

ٌم ه لهلم لغة:  م تمهتهق أي: )أتبعوهو.بُع ى )اَتبصعو 
ٌِمُلم  اصطالًحا: ٌالكمُلص و  م  )طرةقم أداء القرآي الكلرةم لفظ قلص ملف مرا لصة سلالمم ال للر بلصللٌر

ٌة خصعم بصلقرآي الكرةم بصتفصن العمُصء .  تال
  :الترتيل 
ٌته.لغة:  ٌرت : جهد تال ٌرت  الكالى: أحسن تأل فهق  ٌُظُهق   َرتمَ  الح ء: ُسقه 

ٌمعر م الهلهمو. ر ه اصطالًحا:  م  ٌجمهو: )تجهةد اللٌر   اإلمصى  م  )كرى   
  :التجهيد 
ٌالوجهةد: الولسين.لغًة:  اق  د يجهد تجهةدق  مقدر من جهم

ٌب صي مسولقه من القفص  . اصطالًحا:  إ لصء اللرم حقه من الُخصرجق 
ٌالوجهةد موداخمم ف ُص  ي مصق إَ أي أ ُمص )الوال ٌالورتي   ٌة  ٌةو الو  تحُ  الورتي  مفصه م الوال

 ٌالوجهةد.
  :أهسية التالوة 
ن الدو  لم الهاجبلمق  ؤ ٌاتقصُملص ملن الفلٌر مص ووعمر بلَُمص الحر   إذ ا وبلر العمُلصء تعمُملص 

ن الكفصيللمق  ٌه مللن  للٌر ٌ للد ٌالقها للد  ٌ رلللها  للين جصُبمللص ال ظللري الُوعمللر بُعر للم اعحَللصى 
ن العلللين لقهلللله تعلللصلى:  ٌه ملللن  لللٌر ٌ لللد لللر آَن ٌبلللين جصُبملللص العُمللل  الولب قللل   }وَرت ِّللللِّ القآ

تِّيال{  .َتر 
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ٌالخللأ  وٕ ٌة بجصُبيمص لُلص  ل  ذللل الهللهع  ل  الزلل   تلذور الحصرع من الومصٌي    تعمم الوال
 ويشقدم اللحن في القرآن إلى:ٌالملن الُذمهىق 

 :ٌهه المللن الظلصهر البلين اللذي يللرأ  ملى المفلأ سلهاء أريلر الُع لى   أوًًل: اللحن الجلي
ٌحَُه )حراىو وؤثم عصحبه الُوعُد.  أى لم يغيرهق 

 يخل  بلصلُع ى ِولره الغ لم أٌ الُلد  نًيا: اللحن الخفلي:ثا ٌَ المللن اللذي يللرأ  ملى المفلأ 
ٌهو ٌحَُه )مَر ٌريرهصق   أٌ اإلدرصى 

ٌاعجلللر  وٖ ٌ يملللص ال لللهاَ  ٌأ ظلللم القربلللص  إللللى   تعلللصلى  ٌة القلللرآي ملللن  الللصئ  اع ُلللصو  تلللال
ٌا الُقللْرآَي  َ   ص العظلل مق لللصو ال بلل  عللمى    م لله ٌسللمم: ))اْلللَرُؤ ُّللُه َيللْأِت  َوللْهَى الِة صَمللِم َفللِ  عق

 عْعلصِبِهوو .
ٌاتبصع هديه . وٗ ٌ مم معصُ ه  ٌة القل لم أثر ممم    تد ر القرآي   لموال
  :أهداف تدريس التالوة 

ٌهل  توالُن  ق  ا موهاعلالق ٌة القرآي من الُمصرا  المفظ لم الراي لمق الول  وولملل تعمُملص جملدق تال
ٌُفس ح ٌجداُ م   كسا في السخطط اآلتي: ِر مقأهصدم معرف م ٌ

 
 
 

 

 األهداف النفس حركية

إتمان التالوة •
 شفويًا

تمويم اللسان •
وإجادة النطك 

بالحروف 
 العربية

 األهداف الوجدانية

التعبد بتالوة •
 المرآن

الخشوع هلل •
 تعالى

مراعاة آداب •
 التالوة

 األهداف المعرفية

التعرف على •
أحكام التجويد 

 نظريًا

تفهم المعاني •
 المرآنية إجمالً 

التعرف على •
لواعد الرسم 

 العثماني

 أهداف تدريس التالوة
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  :األهداف السعرفية للتالوة 
 :أوًًل: التعرف على األحكام الشظرية للتالوة والتجهيد  

ٌاملللواله هلللذه القها لللد  ٌلها لللد الوجهةلللدق  ٌة  ٌةلللد الُلللوعمم بصإلطلللصر الُعر للل  عحَلللصى اللللوال ٌهللله تز
ٌة  ٌة القرآي تال  عل لم موق م .يسص د اللصلل  مى تال

 وأهسية معرفة األحكام الشظرية للتالوة لها بعدان رئيديان هسا:
ٌالولب ق  . ؤ ٌة الذي يقهى  م ه الجصُل اعدائ   ٌاإلدراك  لموال  اُمص تُ   الَُهي الُعر   
ٌالُحلللص مم ملللن مراجعلللم ٌ لللب   وٕ ٌة  لللن طرةلللر السلللُصع  تَُلللن هلللذه الُعر لللم الُلللوعمم لملللوال

ٌته .  تال
  لسعاني اآليات برهرة إجسالية: ثانًيا: التفهم 

ٌالُفللردا   حيللي يعللل  هللذا المللدم لمُللوعمم تقللهرقا  للن معللصُ  اليللص  الولل  سللهم وومههللص  
ٌالدََ  العصمم لآليص  الكرةُم .  القعبم 

 وهذا الهدف يحقق هدفين رئيدين:
ٌة . ؤ ٌهه رصيم الوال  ترس خ مبدأ تد ر القرآي 
ٌت سر تعمُمص من خالو ا وٕ ٌة  ٌتكرارهص .اتقصي الوال  لحرح اإلجُصل  لآليص  
 :ثالًثا: التعرف على قهاعد رسم السرحف الذريف أو الرسم العثساني 

 لل  ِوصبللم ِمُللص   ٌمللن ِللصي معلله مللن القلللصبم  )هلله اله للف الللذي ارتاللصه سلليدُص   ُللصي  
ٌالللوَُن  ٌة  ٌالوعللرم  مللى لها للد رسللم الُقلللت لمللص أهُ للم  لل  اتقللصي الللوال ٌ للهوق  ٌرسللم حر القللرآي 

 م مص .
 

  :األهداف الهجدانية للتالوة 
ٌة هللله درس  التعبلللد ولللتالوة القلللرآن الكلللريم: ؤ حيلللي يجلللل أي ولللدره اللمبلللم أي درس اللللوال

 ووعبدٌي ف ه هلل تعصلى .
حيلي أكلد القلرآي الكلرةم ب يلص  موعلددة  ملى أهُ لم الخحلهع  لى:الخذهع والخزهع هلل تعلا (2

ٌأُله مللن علفص  الُللؤم ينق للصو تعللصلى:  َتلل آ ٌالولد ر  لر آَن َعَلللى َجَبلللت َلَرَأي  َشللا َهللَذا ال قآ َزل  }َلله  َأن 
ل َها لِّلشهلاسِّ َلَعلههآ لرُِّآ َثالآ َنز  َم  َيةِّ َّللاهِّ َوتِّل َك األ  ًعا مِّن  َخذ  ًعا مآَتَرد ِّ وَن{  َخاشِّ ٌةولقلر م  َيَتَفكهلرآ

 هذا الخحهع من خالو اسوحعصر  ظُم القرآي الكرةم.
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م  َواَِّذا تآلَِّيلق  لصو تعصلى:  زيادة اإليسان: وٖ َللق  قآلآلهُآهآ ِِّلَر َّللاهآ َوجِّ يَن إَِّذا ذآ شآهَن الهلذِّ مِّ } إنهَسا ال سآؤ 
لم   للم  إِّيَساًنلا َوَعَلللى َرُ ِّهِّ م  آَياتآل آ زَاَدت هآ هِّ لآللهَن{َعَللي  ٌة القلرآي لملص أثللر بلصلن  ل  ت ة للم َيَتَهكه ق  لوال

ٌزةصدة اإليُصي .  ال فس ٌعفصء القمل 
ٌتقديسلللله  مراعللللاة آداب الللللتالوة: (4 حيللللي أي القلللرآي ِللللالى   تعللللصلى مُلللص وهجللللل تعظ ُلللله 

ٌاَسوُصع إل ه بُجُه م من الداَ ٌته  ٌتال  ٌالوأدَ معه اث صء حُمه 
 قبل التالوة:  من اآلداب التي يراعيها القارئ 

ٌاخو صر الَُصي الُ صسل لمقراءة  .اللمصرةق 
 من اآلداب أثشاء التالوة:

 أي يسوعيذ القصرئ لمقرآي الكرةم من الح لصي الرج م.  ؤ
ٌاتقصي القراءة بقهرة عل لم . وٕ  مرا صة لها د الوجهةد 
ٌالوفكر    تمل الُعصُ  الجميمم. وٖ  تد ر معصُ  اليص   الكرةُم 
ٌاي مللر  للذِر  الج للم سللأو  تللأٌو القللرآي أي: وٗ ٌامللره  لل ي مللر بصسللوغفصر اسللوغفرق  ت فيللذ أ

ٌهَذا . ٌاي مرم  ذِر ال صر اسوعصذة م مصق     الج مق 
 تلسين القه  بصلقراءة . و٘

 
 :األهداف الشفس حركية 
ٌهلله يأتللل   لل  لُللم اعهللدام بص وبللصره ممللصرة لفظ للم  للصلوعمم  اتقللان تللالوة القللرآن شللفهًيا:  (1

ٌة ففهةقص. ال ظري لألحَصى َق ٌسيمم لمهعهو إلى إتقصي الوال  ٌادراه معصُ  اليص  إجُص
يلة:  (2 ٌلملذا الملدم أهُ لم ِبيلرة بسلبل  لعت تقهيم اللدان واجادة الشطق بلالحروف العُر

ٌخململلص ٌ لل صع  م  اللمبللم  لل  المغللم العرب للم  هجلله  للصى مللن خللالو تحللهةه مخللصرج اللللٌر
ٌ ومص.  ر
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  :السبادئ العامة لتدريس التالوة والتجهيد  
 أوًًل: اًلوتعاد عن الشسطية واألساليب التقليدية في درس التالوة: 

ٌة حيلي يَوفل   ٌتبدٌ هلذه القلهرة الوقميديلم ملن سلمِه ص  بعلل الُعمُلين  ل  درس اللوال
ٌب صي أحَصى الوجهةد  يمص مُلص يجعل   بصللمل من اللالَ بقراءة اليص  الُقررة دٌي فرح معصُيمص 

ٌا ح. ص تقميديقص  دٌي هدم   الدرس درسق
 ثانًيا: شرح أحكام التالوة الشظرية قبل الذروع في التالوة الذفهية: 

ٌة مللن خللالو أحَللصى  ٌالولبيللر العُملل   لل  درس الللوال حيللي يجللل الجُللف  للين الُعر للم ال ظرةللم 
ٌة ال ظرةم ثم تب ى  ميمص الُمصرة الحفهةم الولب ة م  ٌة .الوال  لموال

 ثالًثا: فهم اآليات يدهم في إتقان تالوتها: 
ٌب صي معصُيمص اإلجُصل م . ٌتراكيل اليص    ٌةقوا  ذلل ته  ح مفردا  

رابعلللًا: اسلللتخدام الهسلللائل التعليسيلللة فلللي درس اللللتالوة: وتشبلللل أهسيلللة اسلللتخدام هلللذ  الهسلللائل 
 التكشهلهجيا الحديثة من قزيتين أساسيتين:

ٌرهلص الفعلصو  ل  تسلمي  مص ووُيز بله هلذا  ؤ ٌد ٌاسلوخداى لملذه الهسلصئ   العقلر ملن سلعم اُوحلصر 
  ُم م الوعم م .

مص أظمرته ُولصئ  البللها العمُ لم الُوخققلم ملن تلأثير إيجلص   لوهظ لت ٌسلصئ  تك هلهج لص   وٕ
ٌة . ٌالولب ق  عحَصى الوال  الوعم م    الولقي  ال ظري 
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 مخطط يهضح خطهات تدريس التالوة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمهيد

 أحكام التالوة النظرية

 التالوة النموذجية

 المعنى اإلجمالي لآليات

 التالوة الفردية

 التمويم

 اإلغالق

ولت ما تمتضيه طبيعة المولف 

 التدريسي

 الخطوة الرئيسية
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 :خطهات تدريس التالوة 
  :ومن أهداف التسهيد:ٌتعد هذه الخلهة عي مهلت تعم ُ ق  الخطهة األولى: التسهيد 

 إثصرة دا ع م اللمبم . ؤ
ٌمسص دتمم  مى  مم الُه هع . وٕ  جمل اُوبصه اللمبم لُه هع الدرس 
  مى الوعمم الُسبر لمُوعمُين مدى اسوعدادهم لوفمم الدرس الجدود .الوعرم  وٖ
 :صفات التسهيد الفعال 
ٌالوحهةر . ؤ  الققر 
 م صسبوه لُسوهةص  اللمبم . وٕ
ٌخبراتمم . وٖ ٌاهوُصمص  اللمبم   ارتبصطه بصلُه هع 
ٌالبعد  ن الُألهم . وٗ  الغرابم 
 ارتبصطه م مج قص بخلها  الدرس .  و٘
  التسهيد:تأصيل القرآن لسبدأ 

م الُقلعللمق ِقهللله تعللصلى:  }الللم مللن أ للرز الحللهاهد  مللى تأعللي  هللذا الُبللدأ  لل  القللرآي اللللٌر
َب فِّي ِّ{1) ٌررا وه. ( َذلَِّك ال كَِّتابآ ًَل َري  م لقر الوُميد    قد حقق  هذه اللٌر

 
   :ٌةوخذ الحرح ال ظري لألحَصى عهرتين:الخطهة الثانية: شرح األحكام الشظرية 

o :ٌاسلوذِصر اعحَلصى الول   رح السهجز اإلجسالي:الذ أولهسا الذي ومدم إلى اسلورجصع 
ٌدة.  ٌلوه دلصئر معد ٌَ ووعدى   سبر تعمُمص 

o :ٌةَللهي   للد ت للصٌو حَللم تجهةللد جدوللد إلللى جللزء الذللرح التفرلليلي لمحكللام:  ثانيهسللا
ٌُللم  لل  اعداء  ٌب للصي اعحَللصى مُللص وولمللل مر كبيللر مللن الللدرس أٌ درس ِصملل  لحللرح 

 لها  الدرس .ٌت ظ م خ
ٌتوم  ُم م الحرح الوفقيم  عحَصى الوجهةد بلرن موعددة أهُملص اللرةقلم اَسلوقرائ م 

ٌه  ِصلت :  ٌاللرةقم الة صس مق 
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  :أوًًل: الطريقة اًلستقرائية 
 :توبف الجزئ ص  لمهعهو إلى الكم ص و . اًلستقراء لغًة( 
 :ٌاللللصَ   واصللطالًحا )أداء  قملل  يقللهى بلله الفللرد بصسللو وصج القص للدة العصمللم مللن الجزئ للص  

ٌهل  ملن أ ال  الللرن  م  ي ملصوق  ٌالكحلت  لن السلُم الُحلوِر الفرديم من خالو دراسلومص 
ٌملن الجلزء إللى الكل   لوه  ح أحَصى الوجهةد حيي و ظم الُلوهى من الُ صو إلى القص دة 

ٌةلقر له الوحهة ٌالدا ع م لمدرس .   مُص يلفز اللصلل   ر 
 :خطهات التدريس وفق الطريقة اًلستقرائية 
 ٌف ه وميئ الُعمم أذهصي اللمبم لمُه هع . التسهيد: ؤ
ٌف ه يعرن اعم مم الُو ه م  مى اللمبم مف مرا صة تلدرجمص  ل  مسلوهى الوعقيلد  العرض: وٕ

 ٌأي تكهي م لة م مورابلم .
ط والسقارنة: وٖ ٌا الُر ٌمسص دة الُوعمُين  مى تق  فمص .ٌةوم بُ صلحم اعم مم   لُقصُرم  ي مص 
  يمص ووهع  الُوعمُهي إلى تلدود القص دة العصمم بأُفسمم . التعسيم: وٗ
ٌ يمص يخوبر الُوعمُهي علم الوعُ م أٌ الوعرةت من خالو تلب قه  ملى أم ملم  التطبيق: و٘

 أخرى .
 
  :ثانًيا: الطريقة القياسية 
 :رد الح ء إلى ُظيرهو . القياس لغًة( 
 :ٌملن العلصى إللى  اصطالًحا )أداء  قم  يقهى بله الفلرد بصُوقلصو تفكيلره ملن الكل  إللى الجلزءق 

ٌمن القص دة إلى الُ صوو .  الخصصق 
 :خطهات الطريقة القياسية 
ٌا عمم الوعم ُ م . التسهيد: ؤ  ٌهه تميئم اللمبم لمدرس الجدود ب ثصرة د
ٌخقصئقه . تحديد اسم الحكم التجهيدي: وٕ ٌِوصبم تعرةفه   لوعرةت اللمبم به 
 : حيي يقهى الُعمم بحرحه مفقالق ألفصظه .شرح التعريف وٖ
ٌالوها ر مف مسوهةص  اللمبم . عرض األمثلة: وٗ  ٌم صلحومص مف تدرج    ععهبومص 
حيي يلمل الُعملم ملن اللمبلم إولراد أم ملم جدولدة ملف أداء اللَلم  يملص  التطبيق والتدريب: و٘

 بحَ  مابهط ٌعل ح .
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 :ٌاإلتقصي . الخطهة الثالثة: التالوة الشسهذجية ٌة الو  وولقر  يمص الاب    ٌه  الوال
 :صفات التالوة الشسهذجية 
ٌخصعم تمل اَحَصى الو  سبر أي تعمُمص اللمبم . ؤ  مرا صة أحَصى الوجهةد 
ٌَ تكلهي بليئلم تسلبل تل وٕ قر السر م الُ صسبم  ال تكهي  مى  ج  تحلو  أذهلصي اللمبلم 

ٌل  الدرس .  الُم  ٌ صع 
 تلقر لدر م صسل من الخحهع . وٖ
ٌة . وٗ  اَلوزاى ب داَ الوال
ٌمسُهع من جُ ف اللمبم . و٘ ٌا ح   أي تكهي بقه  
  :مرادر التالوة الشسهذجية 
ٌة الُعملللم تلقلللر الو السعللللمل السعلسلللة: ؤ فص للل  الُبصفلللر ملللن لبللل  اللمبلللم ملللف معمُملللمق  لللوال

ٌة الوعم ُ م . ٌر القد ٌتفع  د ٌاعحَصىق  م   ٌموصبعم مخصرج اللٌر
ٌلمص أهُ م    الهسائل التعليسية:  وٕ ٌأفرطم الفيدوه  ٌاللصسَه  ٌمخوبر المغم  م   الُسج  

 تحهةر اللمبم لموعمم.
ٌة أُملللص تعلللزز اللصالطاللللبل الطالبلللة:  وٖ ٌت يلللر ٌملللن إيجص  لللص  هلللذه اللللوال للللل الُجلللد لمقلللراءة 

ٌة .  دا ع م زمالئه إلتقصي الوال
 :الخطهة الرابعة: الذرح اإلجسالي 

ٌة  ٌةواُن   صي معصُ  الُفردا  ٌفرح الوراكيل دٌي الخهن    الوفصعي ق عي هدم الوال
يز  مى ال لر مف تلقير لدر م صسل من الفمم لمُع ى اإلجُصل  لآليم.  هه الوِر

  لتالوة الفردية:الخطهة الخامدة: ا 
ٌة  ٌملللن القالللصيص الوللل  يجلللل مرا صتملللص أث لللصء اللللوال ٌةق  ٌهللل  الخللللهة الرئ سللل م  للل  درس اللللوال

 الفرديم:
 أوًًل: تشظيم أدوار الطلبة في التالوة الفردية من خالل:

ٌاعداء . ؤ ٌُمم    الولقي    البدء بصللمبم الُجيدون ثم الُوهسلين ثم من د
ٌة  مى اللمبم  وٕ ٌة أكبلر تهزةف الوال يلز الُعملم  ملى تلال ٌ   حصلم تعذر ذللل يَلهي تِر ِص م 

  دد من اللمبم مف مرا صة الك ت َ الكم .
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 لللدى اَ وُلللصد  ملللى الورتيلللل المجلللصئ  أٌ القلللف    لللد اخو لللصر اللمبلللمق عي ذللللل ولللد ف  وٖ
ٌة زمالئه .  اللصلل إلهُصو موصبعم تال

 ية: من خالل:ثانًيا: التقهيم وترحيح األخطاء أثشاء التالوة الفرد
ٌالكحت  ن سبل هذا الخلأ. ؤ ٌة ه  مى السبهرة  ٌتد  الوهلت   د سُصع الخلأ 
إ لصء اللصلل  رعم ِصف م لوقهةل خلئله ذات قلص  ل ي  جلز أحيل  الوقلل ح لزميمله  ل ي  وٕ

  جز تدخ  الُعمم    الوقهةم .
ٌتقل ح أخلصئمم  دلم . وٖ ٌة اللمبم   موصبعم الُعمم لوال
ٌتقللهةبمص فللرةلم أي ووها للر مللف اععللهو  للدى الومللصٌي  لل  الهلللهم  وٗ مللف أخلللصء اللمبللم 

 الوربهةم الُراع م ل فس م اللمبم .
ٌة الو  لم ودرسمص اللصلل . و٘   دى تقهةل أخلصء الوال
  :الخطهة الدادسة: التقهيم 

ٌ ملللى الُعملللم أي وهظلللت الوقلللهةم الوكلللهة    ٌة  ووها لللر الوقلللهةم ملللف ِللل  جزئ لللم ملللن درس اللللوال
للصق  فلل  الُجللصو الُعر لل : يَُللن ٌالخوللصم   لل  ذللللق ف ٌمو ه ق ٌة  للص الق   جللل أي يَللهي تقللهةم الللوال

ٌ لل   ٌ لل  الُجللصو الهجللداُ : يَُللن مالحظللم سللمهه اللمبللمق  ٌالكوص  للمق  اسللوخداى اعسللئمم الحللفهةم 
ٌالُالحظم. ٌاخوبصر اعداء   مجصو الُمصرا  ال فس حِر م: يَهي من خالو اعسئمم الحفهةم 

  الق:الخطهة الدابعة: اإلغ 
ٌهلل  ِصلوُميللد إَ أُمللص تم للأ اللمبللم  تعللد خلللهة اإلرللالن خلللهة رئ سلل م عي مهلللت تعم ُلل ق 

ٌتحدهم بصلهعهو لمخصتُمق   وتكهن عسلية اإلغالق بأساليب متعددة أهسها:لالُومصء من الدرس 
ٌاللمبلم  ؤ ٌر حهو مه هع معين مُص يَُن الُعملم  إ صدة ت ظ م الُلوهى الوعم ُ  بليي ود

 الُعصرم الو  تعمُههص بصلُه هع الجدود .من رب  
ٌِوص ومص  مى السبهرة . وٕ  تمخ ص اع كصر اعسصس م لمدرس 
ٌالُمصرا  الَُوسبم بصلوعمم السص ر لملمبم . وٖ  رب  الُعمهمص  الجدودة 
 د هة اللمبم إلى  رن الُفصه م أٌ الُعمهمص  أٌ الُمصرا  الو  تعمُههص خالو الدرس . وٗ
 هبم .تلدود الهاجبص  الُلم و٘
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 السرادر
مَوبم ال مام الُقرةمق  قٔطرب م اإلسالم مق طرن تعم م الوق احُدق دمحم  بد القصدر .ٔ

 ى.89ٔٔهل/ٔٓٗٔالقصهرة ق 
ٌاعسصليل ٕٗٓٓالجالدق مصجد ِز  ) .ٕ وق تدرةس الورب م اإلسالم م اعسس ال ظرةم 

ٌاللبص م. ٌالوهزةف   العُم مق  ُصي قاَرديق  دار الُسيرة لم حر 
ٌاسصليبمص طرائر تدرةس الورب م اَسالمق ٌةليى اسُص ي   يد الخهالدةق ُصعر احُدق .ٖ  م 

ٌالوهزةفق دٔطٌتلب قصتمص العمُ مق  ٌمَوبم الفالح لم حر ق ار حس ين لم حر   ُصيق 
 ى.ٕٔٓٓقًٕٕٗٔ قالكهة ق ٌالوهزةف

مدخ  الى ق ٌُصعر احُد الخهالدة ٌ بدالرحُن عصلح  بد ق دمحم  بد ق القُصديق .ٗ
ٌالوهزةفقٔطالورب م اَسالم م ٌطرةر تدرةسمصق  -اَردي- ُصي ق دار الفرلصي لم حر 

 ى.88ٔٔهلٔٔٗٔ


