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إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن          
سيئات اعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله                   

M  7 إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله              6   5   4
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  :أما بعد 

وشـر األمـور    ،r  حممـد  فإن أصدق احلديث كالم اهللا ، وخري اهلدي هدي        
  .وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النارا،حمدثا





r نأ مفاً قَررح اِب ِمناِهللا ِكت ةٌ،  فَلَهنـسةُ  حناحلَـسرِ  وـشِبع 

  

حـرف  وِميم حرف، الَمو حرف، أِلف: ولِكن حرف، أمل :أقول الَ أمثَاِلها،








  


  آمني واحلمدهللا رب العاملني





 

 

 

  





                                                        

    .وقال حديث حسن صحيح )٢٩١٢(رواه الترمذي:  صحيح)١(



  

 





















 







 

  

 
ه واال احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله ومن سار على من            

  .أمجعني وبعد













)   ية العلميـة االميانيـة   بناء الشخـص

 )الصحيحة
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   إنه مسيع قريب جميب  
  
  

                                             
  










  

 
 وعلى آله وصحبه ومن ديه      احلمد هللا وكفى وصالة و سالماً على النيب اتىب        

  .أقتدى
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   الشيخ حيىي الغوثـاين












  










 



وصلى اهللا ،هد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليكسبحان اللهم وحبمدك أش

  .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  
  

                                                           


  






  





 


 

 
 
 














  

 
 




  M   n   m    l  k       j  i   h   gL )٩:احلجر(






 



: Mt   s  r     q   p   o   n  L )١٧ :القمر( 
) القـرطيب(


)عثمان(

 r كُمـريخ   ـنم  لَّـمعآنَ  تالْقُـر 
هلَّمع١()و(

r )نأ مفاً قَررح اِب ِمنِهللا ِكت ةٌ، فَلَهنسةُ حناحلَسِر وشا، ِبعثَاِلهالَ أم 

                                                        

    .)٥٠٢٧(يالبخاره روا:  صحيح)١(

  

 .)١()حـرف  وِمـيم  حـرف،  والَم حـرف،  أِلـف : ولِكن حرف، أمل :أقول














 M  ×   gf   e   d  cL  النـساء :
١١، 












                                                        

    .)٢٩١٢(ذي الترمهروا: صحيح) ١(
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)ابــن كــثري(

È    Ç    Æ   Å  
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  Y  X   W   V    U   T   SL }٧٩ءاالسرا{  


r

  







ــر. ١ ــن عم اب r
 )امثَلُ ِإناِحِب مآِن صثَِل الْقُرقَّلَِة الِْإِبِل كَمعِإنْ الْم داها عهلَيا  عكَهـسأَم 

.)١()ذَهبت أَطْلَقَها وِإنْ






 


 r


)اجــزاء(








                                                        

   ).٧٨٩( رواه مسلم:  صحيح)١(
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  ياِن با بـ   سأنبيك عن تفصيله  تٍة          ـم إال بسـ لن تنال العلياخ

  ان ـ وصحبةُ استاٍذ،وطولُ زم     وبلغةٌ          واجتهاد، ،وحرص ذكاء،


) علمالطالب() حافظ
)قرآنال
   :ذكاٌء -١ 




















  






٢-حرص : 









 


:اجتهاد -٣










                                                        

 تمـعا
) آلالن سارتون ،الذكاء (.

  

 :بلغة -٤









:ستاذأصحبة  -٥ 





}

{
 :طول زمان -٦ 
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r:) َّلَ  ِإناِس أَوى النقْضي موِة يامِه الِْقيلَيع: كَذَوـ  ر : مهن ِم
 ِفيهـا  عِملْت فَما قَالَ فَعرفَها ِنعمه فَعرفَه ِبِه فَأُِتى الْقُرآنَ وقَرأَ وعلَّمه الِْعلْم تعلَّم ورجلٌ
 الِْعلْـم  تعلَّمـت  ولَِكنـك  كَذَبت قَالَ. الْقُرآنَ ِفيك وقَرأْت وعلَّمته الِْعلْم متتعلَّ قَالَ

 وجِهـهِ  علَـى  فَسِحب ِبِه أُِمر ثُم ِقيلَ فَقَد. قَاِرئ هو ِليقَالَ الْقُرآنَ وقَرأْت. عاِلم ِليقَالَ
)١()الناِر ِفى أُلِْقى حتى








                                                        

    .)٦/٤٧:( مسلمرواه : صحيح)١(



  





 r) ـامـالُ  ِإنماَألع 

)١()ِبالنياِت






















                                                        

    .)١/٩(ي البخاررواه :صحيح )١(

  

 
 




r: ) ـ ِح ـ  ظُفْ الِم الغ  غري  الـص
يف احلَِشقْكالن ظُفْوِح ،ِرجالر ِلجب عدكْما ي١()  على املاِءتاِبر كالِكب(



r) نأَ مآنَ قَرلَ الْقُرأَنْ قَب ِلمتحي فَقَد  أُوِتـي  كْـمالْح 

)٢()صِبيا
 












                                                        

 ،)٢٥٩١ (لسلة الـضعيفة س، )٢٧٣٥(رواه الديلمي يف مسند الفردوس  :ضعيف) ١(
علماء احملدثني

 
  .)٤/٥٠٧: (رواه البيهقى ىف الشعب )٢(



  


r )من تعلم القرأن وهو ١()خلطه اهللا بلحمه ودمه السن فيت(


 


 























                                                        

    ).٣/٩٤( التاريخ الكبري)١(
 

  

  

 
 










)طيب البغدادي اخل(



ــة ( ــن مجاع )اب




   إمساعيل بن ايب أويس( 


إنشاءاهللا



                                                        

    ).٢/١٠٣( الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي)١(
    ).٧٢( تذكرة السامع)٢(
   ).١٧٧( اجلامع يف احلث على حفظ العلم)٣(



  

)  ى زيـد  محادى كـور(




























                                                        

   .)١٧٧(اجلامع يف احلث على حفظ العلم )١(

  

 
 










 
 )طيب البغدادي اخل(







) ابن اجلوزي( 








                                                        

  .).٢/١٠٣( الفقيه واملتفقه )١(

    ) ٢٥٥  :احلث على حفظ العلم( )٢(



  











عمود زاويـة



)راجعةامل(


)اإلسراء(

)النحل(


r) احلـراء(
)طبع(







                                                        

    ). ٥٠٠٢(رقم  ب)٩/٤٧(: ىف فضائل القران يالبخاررواه :  صحيح)١(

  

 



)  خمـارج احلـروف(







 
 




)غنـة ال( 
)ءإدغام و إخفاالنون وامليم املشدتني و (
 )(

يفطر( 


r
)سا لَيِمن نم لَم نغتآِن يِبالْقُر (



                                                        

    ).٧٥٢٧)(باب التوحيد(، )١٣/٥٠١(البخاريرواه  :صحيح )١(



  

وانسآنَ  حالْقُـر  اِتكُمـوفَـِإنَّ  ِبأَص 
توالص نسالْح ِزيدآنَ يا الْقُرنسح





 أبو هالل العـسكري




















                                                        

) صحيح اجلامع (يف  ) رمحه اهللا (وصححه الشيخ االلباين  ) ٢٤:فضائل القرآن (ي  رواه الدارم :صحيح )١(
  .)٣١٤٥(برقم 

    .٣٧: احلث على طلب العلم واالجتهاد أليب هالل العسكري)٢(

  

 
 










 
 


) خمارج وصـفات(

)   املـتقن الـشيخ(



 r

)تسجيالت(



) فتحة وضمة(






  










)بـاء  و الف(
)خمارج(
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}AAMMA{[  W Z }AATAINAKA{
)حتريف(

                                                        


) حترمي كتابة القرآن الكرمي حبروف غري عربيـة :

) ١٧:أعجمية أو التينية
صاحل علي العود حترمي كتابة القرآن الكرمي

تينيةأعجمية أو ال:حبروف غري عربية

  




r



 

 
)  عمليـة الـربط(
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 ) ١٤٣: البقرة(



  














 

 









 

)هفق()العز بن عبدالسالم (


                                                        

   .)١/٣١٣(وطبقات املفسرين للداوودي )٨/٢١٣( الشافعية للسبكيتاقطب )١(

  








 )ابن اجلوزي (


)سحاق الشريازيإأبو(





 )بـن اجلـوزي   إ( 

)حسن(








) يس وسجدة () البقـرة(


)ناسباتامل.(  
                                                        

    ).٢٥٤ )(احلث على حفظ العلم ()١(
  ).٢٥٤ )(احلث على حفظ العلم ()٢(



  

 





   وسـاوس الـشيطان



زوهــرى














 أبوهالل العسكري






                                                        

    .٣٦: احلث على طلب العلم واالجتهاد أليب هالل العسكري)١(

  

 ابن اجلوزي









 

 


 













                                                        

    ).٥٥:( احلث على حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ البن اجلوزي)١(
    ).٢/١٠٠( الفقيه و املتفقه)٢(



  




















)طيب البغدادي اخل(

 

 M   Ä          Ã   Â   Á
  Æ   ÅÑ   Ð   ÏÎ   Í   Ì   Ë   ÊÉ     È   ÇL )٣٢: الفرقان( 







 M   Ò     ÏÎ   Í   Ì  ËL )٣٢: قانالفر(

  

 

M     Ò   Ñ   Ð   Ï L )٣٢: الفرقان(
)جربيل(

 
 


 




 M  x  w {     yL)٩١: األعراف( M  p
  t   s   r   qL )٦٧: هود(،








 ) البقـرة(

 M   Ä   
   Î   ÈÇ    Æ   ÅL )٦١(

) البقـرة(



  

)ــران  M  ¹)آل عم    ®    ¬   «   ªL )٢١(

 M  z    ts        r  q   pL )١١٢(









)  القران  هالربهان يف متشاب 

 همتـشاب ()شيخ االسالم زكريـا االنـصاري  ( )فتح الرمحن ()للكرماين
).احلسني املناوي()القران

)ظـم  ن
  )ومنظومـة الـسخاوي    ،ومنظومة الدميايت  ،التشييت القران حملمد  متشابه











  

 
 














)احلكمة(

)ال اتكلف ماال يعنيىن (  













                                                        

    .)١/٧٧:(جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  )١(



  









 خبارى











                                                                 
 M  K  @?   >  =L )١٥٩: آل عمران(.   
)اإلستخارة(







                                                        

    ).٤١(تعليم املتعلم طرق التعلم )١(

  








 )ــازة )اإلج
)ات العشرةءقرا




 






 
 
 
 
 
 

                                                        

     ).٨٥:ةعا واملتعلم البن مجملتذكرة اجلامع واملتكلم يف ادب العا(  )١(



  

 
 














          
)ويسأيب  أمساعيل بن   إ(


ــشاءاهللا إن




 
 
 
 

                                                        

    ).١٧٧( احلدادانتفاء ايب عبداهللا) اجلامع يف احلث على حفظ العلم( )١(

  

 


 























كَشوتكيٍع اىل وِظفْ ِحوَء ســي      فأرشدين اىل تـِ املعاصِكر   يـ
  ـــي ــعاِصى ِلهد اهللا ال ي     نورـورــ نلم الِع بأنَّينرخبوأ

                                                        

    ).٢٢٦:(جزء فيه اخبار حلفظ القرآن ختريج ابن عساكر )١(
    ).٢٢٧:( جزء فيه اخبار حلفظ القرآن ختريج ابن عساكر)٢(
    ).٢٢٨:(جزء فيه اخبار حلفظ القرآن ختريج ابن عساكر)٣(



  









 M    u     t
  |   {  z  y   x   w  vL} ٣:الصف{ 

r
: ) َّلَ ِإناِس أَوى النقْضي موِة يامِه الِْقيلَيلٌ ...... :اىل أن قال   ::عجرو لَّمعت 

الِْعلْم هلَّمعأَ وقَرآنَ والْقُر ِبِه فَأُِتى فَهرفَع هما ِنعفَهرا قَالَ فَعفَم ِملْتا عقَالَ ِفيه  ـتلَّمعت 
لَّ الِْعلْمعوهتم أْتقَرو آنَ ِفيكقَالَ. الْقُر تكَذَب كلَِكنو تلَّمعت قَـالَ  الِْعلْمِلي  ـاِلمع .

أْتقَرآنَ وقَالَ الْقُرِلي وه قَاِرئ .ِقيلَ فَقَد ثُم ِبِه أُِمر ِحبلَى فَسِهِه عجى وتح ِفـى  أُلِْقى 
)١()الناِر








 


                                                        

    .)٦/٤٧:( مسلمرواه : صحيح)١(

  









 M     Ù   Ø   ×   Ö   Õ   ÔL 
   .)٣٩: النجم(

















  
  
  
  
  

                                                        

      .)٩٩: (ايها الولد للغزايل  )١(
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    ).٢/٣٣٤(ع للخطيب البغداديداب اجلامآخالق الراوي واجلامع أل )١(

  

 
 


 

 
)عجمياأل(

 
 





 
 















  

 
 







 M   ¸       ¶   µ   ´   ³L )٢٦: املطففني(





















  

 
 





) منت الشاطبية( ) قراءات السبع(
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   Î   Í   ÌL )١٨٦: البقرة( .  












  











 






  

 


 
  )الطرق العملية التطبيقية والوسائل املعينة على احلفظ(










 



طريقة التاءات العشر وهي الطريقة املثلى حلفظ القرآن الكرمي من خـالل جتـريبيت              (

  .)الشخصية













  


 

 






























  




M    #  "   L)١٤٢:البقرة(





















 M   :

=   <   ;L }١٤٣: البقرة{ 


  ) وقف الصحيح احلسن(
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ــرة( ) ١٤٢: البق
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)طريقة التاءات العشر(تـاء ١٠



.        الترتيـل . ٦.   ركيزالت. ٥.  التنفّس. ٤.  التسخني. ٣.  التخيل. ٢.  التهيئة النفسية . ١ 
  . التوكل على اهللا. ١٠.  التثبيت واملراجعة. ٩.   الترابط. ٨.   التكرار. ٧

  .حفظ متني بطريقة مثلى =  النتيجة                           
  

  

 
































  







  

  

 
 

  

 )  إشارة املـرور( 
 




 









الشيخ عبدالفتاح املرصفي(

 )طيبة()  قـراءات العـشر(
م)ألفية ابن مالك(

  





) اِملهنيِّني .(








١.  
٢. 

 
٣.  


)  القراءات العـشر(


 )النسيج .(


) شيخ القُراء(      الـشيخ حـسني خطـاب(

 



)  أبو احلسن الكردي( 



  

)  زيد بن ثابت(
)يالشيخ ِعز(


 

)خباز(


) آلة التسجيل (.  


١. 
 )حذيفي ،منشاوي ،حصري.( 

٢. 
 

٣.  
٤. 

 
٥. 





 

٦.  
٧. 



  

 














 


)الصبورة(

 

 












  

 



 


 

 
 

 
)الدرجة( 

٤. 


)النجمة.( 
 


 




)جزء(


 


 

  





 




 

 






عّمجزء 




 












  

 














 كنا نأخذ
اآليات العشر فنحفظها ونفهمها ونعمل ـا      












  










 

























  























)شيخ حممد يوسف سييت( 





)الوحي(






  




















)جزء(















  

 





 


 

 



 

 



 

  

 
 









  

 



)زهريال(



M    xw   v  u   t   s   r    q   p  oL 
)٦٩:النحل(








)  حبة الـسوداء(




.)٢( إنشاءاهللا





                                                        

    ).٢/٢١٧: (خالق الراوي و آداب السامع للخطيب البغدادياجلامع أل )١(
    ).٢١٥:حسان مشسي باشا.معجزة االستشفاء بالعسل د( أنظر ملزيد من االطالع)٢(



  

)ياهلامش(


 نايف العباس 



 


}{


) املعـدة( 


 

r)اُءم مزما زِلم ِربش ٦()لَه(
)إنشاءاهللا (

                                                        

    ).٢/٢١٧: (خالق الراوي و آداب السامع للخطيب البغدادياجلامع أل )١(
)٢(   

    

علـم   (١٩٨٣ عبدالرزاق بن إبراهيم الغوثاين    )٣(
) القراءات 

    ).٢/٢١٧: (ق الراوي و آداب السامع للخطيب البغداديخالاجلامع أل )٤(
    ).٢/٢١٨: (خالق الراوي و آداب السامع للخطيب البغدادياجلامع أل )٥(
  .روي من طرق كثري: صحيح )٦(

  




)   احلافظ إبن حجر العسقالين(
)املُحِدث()الذهيب(،

)السيوطي(
)الدين البلقيين  سراج()    احلـافظ إبـن

. )حجر العسقالين
) احلافظ السخاوي( ) إبن اجلزري(



)حممد اجلزري(
)إبن اجلزري (
  .)علم القراءات(


r 









                                                        

    ).١٢:تدريب الراوي(أنظر مقدمة  )١(



  





r)       ٍابـن آدم   ،ما مأل إبن آدم وعاًء شراً من بطن حسب

.)٢()و ثلثاً لنفـسه   ،ثاً شراباَ وثل،فان كان الحمالة فثلثاً طعاماً    ،أكالت يقمن صلبه  





)طيب البغدادي اخل(




) إبن مجاعة(








                                                        

    .)٨٤:االسرار الطبية احلديثة يف السمك واحلوت(أنظر كتابه  )١(
  ).٤/١٣٢(واإلمام أمحد، وقال حسن صحيح )٣٧٨ / ٣( لترمذي رواه ا:  صحيح)٢(
    .)١٤٨:احلث على حفظ احلديث( )٣(
    ).٧٤:تذكرة السامع ()٤(

  







 
  ) املراجعة واملدارسة وتثبيت احملفوظ (









  

 
 










 r):واداهعـذَا   تآنَ  هالْقُـر 
،)١()عقُِلها ِفي الِْإِبِل ِمن تفَلُّتا أَشد لَهو ِبيِدِه محمٍد نفْس فَوالَِّذي

r



 جعفر الصادق  ـربوالعلـم غَرسـها    ،القلوب ت، 

فإذا انقطع عن التراب ماؤها جف غَرسها       ،واملذاكرة ماؤها 





إنشاءاهللا:  


                                                        

  ).٤/٢٠٢) (١٣١٧( رواه مسلم برقم:  صحيح)١(
    ).٢٠٠: ( أنظر احلث على حفظ احلديث للخطيب البغدادي)٢(

  


)املراجعة الفردية(







) جـزء(


 جـزء
  .إنشاءاهللا


)بعالس(، )   فمـي بـشوق( 


) الـسلف(


 )إبن اجلماعة (

)حسن ِورد( 







                                                        

    ).٢٢:تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ()١(



  




 
  

البقرة
املائدة




 

املائدة
يونس




 

يونس
اإلسراء




 

اإلسراء
الشعراء




 

الشعراء( 
الصافات




 

الصافات
ق



 ق









  














جزء


 جزءجزء







 جزء


 جزء


جزء ىس
 جزء






  








) ١()عبدالفتاح املرصفي(} {


)   يتحممد باين ب ٢()فتح( 








جزء

                                                        

)١( )الشيخ عبدالفتاح املرصفي (
) القراءات العشر()     ة و الطيبـةالشاطبية والـدر(


   

)    الشيخ فتح حممد بن إمساعيل باين بيت( 
)القراءات العشر(

)  ة و الطيبةالشاطبية والدر() الشيخ إبو حممد حمي
القـراءات  ()الشيخ شري حممد شـرواين    ( و )سالماال

    .)العشر

  











)املراجعة الثنائية(  



















)املُدارسة والتكرار(






  





فاطمة

رأَس ِإلَى ِبىعليـه  اهللا صـلى  - الن 
 والَ مرتيِن، الْعام عارضِنى وِإنه ، سنٍة كُلَّ ِبالْقُرآِن يعاِرضِنى كَانَ ِجبِريلَ أَنَّ ( – وسلم
اهِإالَّ أُر رضِلى حأَج (

r











) إبن كثري(







                                                        

    ).٦/٢٢٩(رواه البخاري:  صحيح)١(
    ).٧٤:( فضائل القرآنل البن كثري)٢(

  

 )املعارضة(



البقرة)    ربـع احلـزب

)االول


  


 
 

 


 إنشاءاهللا. 
 )املُدارسة(










)ربع(






  

 






 ) شعار الطالب( 


 
























  

 











 )إجازة( 


 )إجازة(











  







 



 


 

 

  

 





    شـيخ جمـاز
r 







ويد و خمارج و صفاتجت
جماز

السند
 r



)إجازة(
)اجلزرية منت(

)الشاطبية( )تعلم القراءا(






  





)ميحراب(


























  

 


r
 )امالُ ِإنماِت اَألعيِلكُلِّ ِبالنِرٍئ وا امى مون نفَم تكَان هتراللَّـهِ  ِإلَى ِهج 

 امـرأَةٍ  أَِو يـِصيبها  ِلدنيا جرتهِه كَانت ومن رسوِلِه وِإلَى اللَِّه ِإلَى فَِهجرته رسوِلِه وِإلَى
  .)١()ِإلَيِه هاجر ما ِإلَى فَِهجرته ينِكحها











 









 

                                                        

   .)١( احلديث رقم ١/٩:صحيح البخاري )١(



  











  رفع االثقال (


)شطرنج(








) منت اجلزرية والبيقونية والفية ابن مالك يف
)النحو

r





  













r)ال إله إال اهللا(




 
 












  

 
 










)إجازة(
 r





 




إنه مسيعجميب قريب .  
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  
                                                

  
 

  

 




















         وصلى اهللا على نبينا حممـد وعلـى آلـه
  .وصحبه وسلم

  وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني


yahya.setar@yahoo.com





mailto:yahya.setar@yahoo.com


  

 
 































  




























) اِملهنيِّني (



  


 ) آلة التسجيل (












) ٌةِّتمت (......................      ........................     


) املراجعة الفردية (    .....           
) املراجعة الثنائية (   .....            















www.fermude.com


