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 الكراءة مً املصحف والتكييات اإلللرتوىية يف الصالة

 "دراشة فكَية مكارىة"

 *عناد عبد احلفيظ علي السياداتد. 

 م12/3/2219م                                 تاريخ قبول البحث: 2/1/2219تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

تعذد نذن ظعظذم الدراسذات إذل العلذوم ال ذرع ة  تنظم العبادة عالقة اإلنسان بخالقه؛ لذذا إذ ن دراسذت ا       
ونذذن لنلذذة اذذذا العبذذادات ال ذذالة التذذل ل ذذا ظان ذذة بالمذذة إذذل ل ذذاة النسذذلن ن؛ إ ذذل ال ذذع رة ا ولذذ  نذذن 
 ذذعا ر اإلسذذالم  إالذذان ن بذذد نذذن دراسذذت ا دراسذذة نعنقذذة ونل طذذة بالذذا نذذا  تعلذذ  ب ذذا نذذن نسذذا ا  ونذذن 

لالن ذذا وب ذذان ظ راذذا علذذ  ال ذذالة نسذذقلة قذذرا ة القذذر ن نذذن  النسذذا ا الن نذذة التذذل ن بذذد نذذن الوقذذو  علذذ 
الن ذذل  ظ نذذا  ال ذذالة التذذل لذذا  اذذذا البلذذث لنعاللت ذذا  ل ذذث بذذ ن البلذذث ظقذذواا العلنذذا  إذذل النسذذقلة  

 وظدلة الا إر   والنناق ات الواردة عل  ا و وًن إل  القوا الرالح إل النسقلة 
القذذذوا ب بالذذذة القذذذرا ة نذذذن الن ذذذل  إذذذل  ذذذالة الناإلذذذة  وقذذذد تو ذذذلت الدراسذذذة إلذذذ  نت لذذذة عانذذذة ن ذذذداا 

والراا تذه إذل ال ذالة الن رومذة نذن ب ذان نبذررات التذرل ح  وظن اذذا اللالذم   ذنا القذرا ة نذن الن ذذل  
النطبذذذوع  ونذذذا  عذذذر  بالن ذذذل  اإللالترونذذذل الذذذذي  ظ ذذذر علذذذ   ا ذذذات اللواسذذذ ب وال واتذذذ  وسذذذا ر 

 التطب قات الذال ة 
   ل    الةن الكممات المفتاحية:

Abstract 

      Worship organizes relation between Allah and Man. Therefore, its study is one of the 

most important subjects in Islamic jurisprudence, amongst which is prayer which is the 

first of worships in Islam, which needs deep studies. This research discusses the issue of 

reading from the Qur’an during prayer about which scholars differ in their views. This 

research presents the evidence of each and discusses it in attempt to reach a sound view 

about it. The study applies both comparative and analytical methods. The conclusion 

reached is that reading from the Qur'an is allowed in optional prayers, while it is disliked 

in obligatory prayers whether this reading is from a hard or electronic copy for Computers, 

cellphones, and other smart applications. 

 
  كدمةامل

 اللند هلل رب العالن ن وال الة والسالم عل  خ ذر الخلذ  ظلنعذ ن سذ دنا نلنذد و لذه و ذلبه ونذن تبعذه ب لسذان إلذ        
  وم الد ن 

  نذذذذإذ ب ا قوام العالقة ب نه وب ن اهلل تعال   إ ؛إن نن ظام ال عا ر التعبد ة التل  لب عل  النسلم ل ظ ا  الته       
 

  ا ردن ةلانعة الالل ة ال ر عة    ال قه وظ ولهقسم   ن ارك ظستاذ *
  بلث ندعوم نن عنادة البلث العلنل إل اللانعة ا ردن ة   
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قانت ا  ذل لة ن ت ذوب ا  ذا بة قذدر انسذتطاعة    للت  لح ظنرا  وقبا عنله؛ لذا ن بد نن العنا ة ب ا بتعلم ظلالان ا وا 
ل ذالة قذرا ة القذر ن نذن الن ذل   واذذا النسذقلة قد نذة نسذتلدة  قذد عالل ذا ال ق ذا  قذد نا  و ال ذذر ونذن النسذا ا النتعلقذة با

السؤاا عن ا إل اذا الزنان  ل ث  قرظ بعذض ا  نذة إذل النسذالد ظو بعذض النذاس إذل ب ذوت م إذل  ذلوات م نذن الن ذال  
"القذرا ة  : ذان اللالذم إذل النسذقلة لذا  اذذا البلذث بعنذوانالورق ة ظو الوسا ا اإللالترون ة اللد  ة الال ات  النلنذوا وي ذرا  ولب

 إل الن ل  ظ نا  ال الة:  ورا وظلالانه" 
 

 .مشللة الدراشة
 تتلخص ن اللة الدراسة إل اإللابة عن السؤاا الر  س: نا لالم القرا ة نن الن ل  والتقن ات اإللالترون ة إل ال الة؟        
 :اآلت ةال رع ة  و ت رع عن اذا السؤاا ا س لة       

 نا ن  وم الن ل ؟ ونا إما تالوة القر ن إل ال الة؟ -ٔ
 نا  ورة النسقلة؟ -ٕ
 نا ظقواا ال ق ا  إل لالم القرا ة نن الن ل  إل ال الة؟ ونا سبب خالإ م؟ -ٖ
 نا ظدلة العلنا  عل  ظقوال م إل لالم القرا ة نن الن ل  إل ال الة؟ ونا النناق ات التل  نالن ظن ترد عل  ا؟ -ٗ
 لالم قرا ة القر ن نن التقن ات اإللالترون ة ظ نا  ال الة؟ نا -٘
  نا القوا الرالح إل النسقلة -ٙ
 

 .أٍداف الدراشة
 :تلبن ت ظادا  الدراسة عل  ن اللت ا عل  النلو اآل       

 ب ان ن  وم الن ل   وإما تالوة القر ن إل ال الة  -ٔ
  توم ح  ورة النسقلة -ٕ
 نن الن ل  إل ال الة  وسبب خالإ م  ب ان ظقواا ال ق ا  إل لالم القرا ة -ٖ
 ب ان ظدلة العلنا  عل  ظقوال م إل لالم القرا ة نن الن ل  إل ال الة  والنناق ات التل  نالن ظن ترد عل  ا  -ٗ
 ب ان لالم قرا ة القر ن نن التقن ات اإللالترون ة ظ نا  ال الة  -٘
 الترل ح ب ن ظقواا ال ق ا   -ٙ
 

 .أٍنية الدراشة
النواإذا ل ذث تنت ذر القذرا ة نذن الن ذل  إذل  ذالة   اذا الدراسة بالون ا نذن النسذا ا التذل تعذم ب ذا البلذوى تالنن ظان ة       

ل ث  للذق إل  ذا ا  نذة ي ذر الل ذاظ وعانذة النذاس الذذ ن ل سذت   با وال را ض ظل اناً   عنونا والتراو ح عل  وله الخ وص
 الن ل   لد  م ال قاإة ال رع ة الالاإ ة لنعرإة لالم القرا ة نن

 

 .ميَجية البحح
 تقوم اذا الدراسة عل  نن ل ن:       
 ل ث  قارن البالث ب ن ظقواا النذااب ال ق  ة إل النسقلة  :المنيج المقارن األول:
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 ل ث  للا البالث ا دلة نن خالا نناق ت ا ب د  الو وا إل  القوا الرالح إل النسقلة  :المنيج التحميمي الثاني:
 

 .صابكةالدراشات ال

 بلث ال تح إل ال الة  نللة البلذوث اإلسذالن ة  نللذة دور ذة ت ذدر عذن الر اسذة العانذة إلدارات البلذوث العلن ذة واإلإتذا  (ٔ
 والدعوة واإلر اد  الر اسة العانة إلدارات البلوث العلن ة واإلإتا  والدعوة واإلر اد 

 ن الن ل   وظ ا ل ذا بنسذقلة القذرا ة نذن الن ذل  إذل ال ذالة تطر  إ ه البالث للالم ال تح عل  اإلنام إل ال الة ن       
 وإرع عل  ا نسقلته  لالنه لم  توسن ولم  بسط ظقواا ال ق ا  وظدلت م 

بلث القر ن الالر م إل اللواا ونا  تعل  به نن نسا ا إق  ة  إ د بن عبد الرلنن ال ل    ظسذتاذ ال قذه إذل الل ذة ال ذر عة  (ٕ
  ونللذذذة ة الق ذذ م بالننلالذذذة العرب ذذذة السذذعود ة  دار التدنر ذذذة  الر ذذذاض  الننلالذذة العرب ذذذة السذذذعود ةوالدراسذذات اإلسذذذالن ة بلانعذذذ

 م ٕٓٔٓ  ظيسطس ٙٔال ر عة والدراسات اإلسالن ة  العدد 
 تنذاوا إ ذذه البالذث بعذذض النسذا ا ال ق  ذذة النتعلقذة باسذذتخدام الذذنص القر نذل النولذذود إذل ال ذذات  اللذواا  النسذذقلة ا ذذتراط       

ات ذاا ظو تنب ذه   ذم لالذم  بو ذ  ا نمنذةالط ارة للنسه ق اسا عل  الن ل   ونسقلة الدخوا به إلذ  الخذال   ولالذم اسذتخدانه 
قذذرا ة القذذر ن نذذن اللذذواا إذذل ال ذذالة  إالانذذت النسذذقلة لذذز  نذذن بل ذذه  لذذم  سذذتوعب لن ذذن ظدلذذة النسذذقلة ونناق ذذت ا  وخلذذص إلذذ  

 قن ات اللد  ة إل ال الة القوا بلواز القرا ة نن الن ل  ظو الت
 ا لالذذام ال ق  ذذة الخا ذذة بذذالقر ن الالذذر م  عبذذد العز ذذز بذذن نلنذذد الللذذ الن  دار ابذذن اللذذوزي  رسذذالة نالسذذت ر  الطبعذذة (ٖ

 م ٖٕٓٓال ان ة  
توعب   ونذن ذلذك قذرا ة القذر ن نذن الن ذل  إذل ال ذالة  لالنذه لذم  سذلل ذا تناوا الالاتب النسا ا النتعلقة بقلالام القذر ن       

القذرا ة نذن اللذواا ظدلة النذااب ولم  توسن إ  ا وإل الردود عل  ا  إالان البلث إل اذا النسقلة نخت ذرا  ولذم  تطذر  لنسذقلة 
 إل ال الة  

 

 .خطة البحح
  تمنن البلث ستة نبالث عل  النلو اآلتل:       

 ن  وم الن ل  وإما تالوة القر ن إل ال الة  المبحث األول:
 ت و ر النسقلة  اني:المبحث الث

 تلر ر نلا النزاع إل النسقلة وب ان سبب الخال  وظقواا ال ق ا  إ  ا  المبحث الثالث:
 ظدلة العلنا  عل  ظقوال م إل لالم القرا ة نن الن ل  إل ال الة  المبحث الرابع:

 قرا ة القر ن نن التقن ات اإللالترون ة ظ نا  ال الة  المبحث الخامس:
 القوا الرالح إل النسقلة  :المبحث السادس

 

 : املبحح األول
 .مفَوو املصحف والفرق بييُ وبني الكرآٌ وفضل تالوة الكرآٌ يف الصالة

 

ال ذلة  قبا ب ان لالم القرا ة إل الن ل  ظ نا  ال الة ن بذد نذن الوقذو  علذ  ن  ذوم الن ذل   وب ذان ا ل ذاظ ذات        
 عبر النطالب ال الث اآلت ة:  وإما انستال ار نن التالوة إل ال الة 
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  مفَوو املصحف: املطلب األول
 

 .أواًل: المصحف لغة
  (ٔ)الن ل  ظ له  ل   وال اد واللا  وال ا  ظ ا  دا عل  السعة واننبساط       
ذَ  :  وننذذه قولذه تعذذال (ٕ)قطعذذة ا دم ظو الذر  التذذل  التذب إ  ذذا :ظي  وننذه ال ذذل  ة التذل  التذذب إ  ذا        ححُحُف  اَواِ  الصُّ
وسذنل الن ذل  ن ذل ا؛  نذه ظ ذل  ظي لنذن  [ٜٔ]ا علذ : ِإب حرَاِىيَم َوُموَسح  ُصحُحفِ وقوله سبلانه:   [ٓٔ]التالو ر:ُنِشَرت  

    ٖ()إ ه  ل  نالتوبة ب ن دإت ن
اعتبذار و قاا ن ذل  بالسذر النذ م واذل لمذة تن ن ذة  باعتبذار ظنذه  ذل  لنعذت  ون ذل  بمذم النذ م واذل لمذة نلد ذة ب       

  (٘)  وق ا: ا  ا إل المم  م السر تخ   ا(ٗ)بعماً ظنه لنن إل  بعمه 
 

 .ثانيًا: المصحف اصطالحاً 
   وعنذذدٙ()"اسذذم للنالتذذوب نذذن الذذالم اهلل بذذ ن الذذدإت ن ولذذو قلذذ ال اللذذزب ونلذذوا" :عذذر  ال ذذاإع ة الن ذذل  ا ذذطاللا: بقنذذه       

 : قتلالنظر إل اذا التعر    تب ن لنا نا 
 التوب نن الالم اهلل تعال  او الن ل  ول س نذا التذب عل ذه الذالم اهلل تعذال   إالن ذل  نذن خذالا اذذا التعر ذ لعا الن -ٔ

 او الالم اهلل لاا الونه نالتوبا 
القر ن الالر م او الذالم اهلل تعذال  إن إنذه لذ س الذا الذالم اهلل  إا لاد ذث القدسذ ة لذو دونذت بذ ن دإتذ ن ن تسذن  ن ذل ًا   -ٕ

 ظن  ق د الالم اهلل إل التعر   بنا    د ظن النق ود به نا الان قر نًا  وبالتالل الان ا ول 
لعا التعر   ق دًا لنا  الون ن ل ا بقن  الون "ب ن دإت ن"  وإل اذذا إ ذارة إلذ  ظن نذا  طلذ  عل ذه ن ذل ًا ن بذد  -ٖ

وي دإتذذاا ظن تالذذون  ذذلا  ه نلنوعذذة بذذ ن دإتذذ ن   قذذوا الزرقذذانل إذذل ذلذذك "إالذذقن الن ذذل  نللذذوظ إذذل نعنذذاا اللمذذ
  (ٚ)وانا لانباا ظو للداا اللذان  تخذان لانعا  وراقه مابطا ل ل ه لاإظا ل ا"

 وعر  الزرقانل الن ل  بقنه: "ا ورا  التل لنذن إ  ذا القذر ن نذن ترت ذب   اتذه وسذورا لن عذا علذ  الولذه الذذي ظلنعذت       
  (ٛ)"عل ه ا نة ظ ام ع نان 

 :قتلرقانل  تب ن نا  وعند النظر إل تعر   الز        
لعا الن ل  اسم لنا التب عل ه القر ن الالر م  ول س نا او نا نالتوب نن القر ن علذ  ال ذل   وب ذذا خذال   -ٔ

 نا ذاب إل ه ال اإع ة   م إنه لعا الن ل  نا الان نن الور  
ون  طل  عل  نا تمنن قوله إل التعر  : "لنن إ  ا القر ن"  القنه  ر د بقن الن ل  نا الان لاو ًا للقر ن الله   -ٕ

نن القر ن الالر م  وب ذا  خال  ال اإع ة ل ث نص بعم م القل ذوبل علذ  ظن: "النذراد بذه نذا  سذن  ن ذل ا  اً لز 
  (ٜ)عرإا ولو قل اًل اللزب"

نص التعر   عل  ظن النالتوب نن القذر ن ن بذد ظن  الذون علذ  الولذه الذذي ظلنعذت عل ذه ا نذة إذل ع ذد ع نذان  -ٖ
النذذالور ن  ث ترت ب سذورا و  اتذه  وبالتذالل إذ ن ا روا  التذل  التذب عل  ذا القذر ن علذ  ي ذر الولذه نن ل بن ع ان ا

 تسن  عندا ن ل ًا 
 م نرتباذذذذن إ ه القر ن الالر ذذذذل: نا لنتد اذا العرض  ن ا البالث إل  ا خذ بتعر   الزرقانل بت ر  عل  النلو اآلذذذذذبع
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تعر ذذذ    واسذذذتبداا ل طذذذة ا روا  إذذذل ي ظلنعذذذت عل ذذذه ا نذذذة إذذذل ع ذذذد ع نذذذان بذذذن ع ذذذان إذذل سذذذورا و  اتذذذه علذذذ  الولذذذه الذذذذ
  الزرقانل بنا النو ولة ل  نا التعر   الن ل  الورقل وي را نن الوسا ا الناد ة التل  نالن ظن  لنن إ  ذا القذر ن الالذر م

 الالقناش واللولات الرقن ة وي راا 
 

 .الصالةفضل تالوة الكرآٌ يف : املطلب الجاىي
نذذن تذذالوة القذذر ن الالذذر م  إذذل السذذنة النط ذذرة إلذذ  انسذذتال ار  إذذل التابذذه العز ذذز ورسذذوله الالذذر م -سذذبلانه–دعذذا اهلل        

إمذا والق ام به إل ال الة؛ لنا إل ذلك نن ا لر العظ م وال واب اللز ا والخ ر العن م إل الدن ا واآلخرة  وننا  ذدا علذ  
 : قتلنا  قرا ة القر ن إل ال الة 

 

 .أواًل: وردت آيات في القرآن الكريم تشير إل  فضل قراءة القرآن في الصالة منيا
حَتِوي قوله تعال :  -ٔ َمحَة َرَبحِو ُقحل  َىحل  َيس  ِخحرََة َوَير ُ حو َرح   َ حَذُر ا حِل َسحاِ ًدا َوَقاِ ًمحا َيح  َمُمحونَ َأمَّن  ُىحَو َقاِنحٌت آَنحاَء المَّي   ْ  الَّحِذيَن َي

َل َبابِ َوالَِّذي َمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو األ   ْ   [ٜ ]الزَُّنر:َن اَل َي
رمذل -ذالر الن سرون إ  ا قول ن  إق ا النراد ب ا الطاعة  وق ا: قرا ة القارئ قا نذا إذل ال ذالة  إعذن ابذن عنذر 

َقاِنحٌت أمَّحن  ُىحَو وا الق ذام  وقذرظ: ظنه الان إذا ُس ا عن القنوت  قاا: ن ظعلم القنذوت إن قذرا ة القذر ن وطذ -اهلل عن نا
آَناَء المَّي ِل َساِ ًدا َوَقاِ ًما

(ٔٓ)   
 واللنن ب ن نا ظن ظ ا القنذوت إذل اللمذة اذو دوام الطاعذة  إالن ذل  إذا ظطذاا ق انذه بقذرا ة القذر ن ظو رالوعذه ظو سذلودا

   (ٔٔ)بالدعا  إ و قانت إل ذلك الله
ُموًداَوِمَن المَّي ِل َفتَ قوله تعال :  -ٕ ََْثَك َربَُّك َمَقاًما َمح  د  ِبِو َناِفَمًة َلَك َعَس  َأن  َيب    [ٜٚسرا : ]اإلَي َّ

"ت لذد بذه" إ ذا  ذالة الت لذد  والمذن ر "بذه" للقذر ن  إر مذة  :والت لد: ترك ال لود ظي النوم لل ذالة  إقولذه تعذال 
النبذل الالذر م  ل  ظنذا النسذلنون إل ذم إذ(ٕٔ)نتذهعل  ال لوات الن رومة  نخت اص ولوبه به  دون   زا دة للنبل 

  (ٖٔ)الولوب    وعل  اذا إالت لد بالقر ن ظنر نطلوب نن النسلن ن عل  سب ا انستلباب ن  ا سوة والقدوة
 

 ي:أتثانيًا: وفي السنة النبوية الكثير من األحاديث الحاثة عم  تالوة القرآن في الصالة منيا ي
رلا  تاا اهلل القذر ن  إ ذو  قذوم بذه   : "ن لسد إن إل ا نت ن  قاا:   عن النبل  -نارمل اهلل عن -عن ابن عنر  -ٔ

  (ٗٔ)"  نا  الل ا و نا  الن ار  ورلا  تاا اهلل نان  إ و  ن قه  نا  الل ا و نا  الن ارِ 
عظذام سذنان؟" ( ٘ٔ): "ظ لب ظلدالم إذا رلن إل  ظالذه ظن  لذد إ ذه  ذالث خل ذاتعن ظبل ار رة قاا: قاا رسوا اهلل  -ٕ

    (ٙٔ)قلنا: نعم  قاا: "إ الث   ات  قرظ ب ن ظلدالم إل  الته  خ ر له نن  الث خل ات عظام سنان"
المذاإل ن  ظنذه قذاا: "نذن قذام بع ذر   ذات لذم  التذب نذن    عذن رسذوا اهلل -رمذل اهلل عن نذا-عن عبذد اهلل بذن عنذرو  -ٖ

   (ٚٔ)التب نن النقنطر ن" ونن قام بنا ة   ة التب نن القانت ن  ونن قام بقل    ة
 وله الدنلة نن ا لاد ث ال ال ة: إن اذذا ا لاد ذث النبو ذة ال ذر  ة تلذوي ل ذًا  ذر لًا علذ  قذرا ة القذر ن الالذر م إذل

 ال الة  وب ان إما ذلك 
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 : املبحح الجاىي
  تصوير مصألة الكراءة مً املصحف والتكييات اإلللرتوىية يف الصالة

 

ال ذل ح  قانت ذا علذ  الولذه ا  ظام ظرالان اإلسالم وعنود العبادات التل  لذب علذ  النسذلم انعتنذا  ب ذا و  تعد ال الة نن       
  و ذ ة القذرا ة إذل ال ذالة ظن تالذون (ٛٔ)وقد ات   ال ق ا  عل  ظن ال ذالة ن تقذام إن بقذرا ة القذر ن الالذر م  ون ت ذح بذه

 :-عل ذه ال ذالة والسذالم-  إ و النبل ا نل النذا اذو نعلذوم  وقذد قذاا ظنه قرظ نن نالتوب عن ظ ر قلب؛  نه لم  رد عن النبل 
إذذل  ذذالته  إتالذذون اذذذا ال ذذ ة اذذل  -عل ذذه ال ذذالة والسذذالم-  إذذ ذا الانذذت اذذذا  ذذ ة قذذرا ة النبذذل (ٜٔ)"َ ذذلُّوا اَلَنذذا َرظَْ تُُنذذوِنل ُظَ ذذل ل"

عذض ا زنذان وإذل اذذا الزنذان خا ذة نذن  قذرظ القذر ن ا  ا الذي  لب انلتزام به و عنا النسلم عل  تلق قه  إن ظنذه ظ ذر إذل ب
خرى تقذوم نقانذه الال ذات  النلنذوا  ويالبذا نذا  الذون ذلذك إذل  ذ ر رنمذان إذل ظوس لة  إل  الته نن الن ل  ال ر   ظو ظي  

ة  وال ذانل: ظن  لت ذد  الة الق ام   نر ن ظلدانا: ظن ن  الون الن لل وخا ة إذا الان إنانًا لاإظذًا لنذا  قذوم بذه إذل الل لذة الوالذد
 اإلنام ظو الن لل النن رد إل ختم القر ن الالر م الاناًل إل  الة الق ام  ون  الون لاإظًا له الاناًل 

 وانالك  ور إرع ة للقرا ة نن الن ل   نالن رداا إل   ورت ن ظساس ت ن انا:       
ا إل النسقلة  وال التذل ق ذداا ال ق ذا  القذدان  عنذد   واذا ال ورة ال ا  (ٕٓ)القرا ة إل الن ل  الورقل :الصورة األول

  (ٕٕ)  واذا ال ذورة تسذتلزم يالبذًا ظن  لنذا الن ذلل الن ذل  ب ذدا و قذوم بتقل ذب ظوراقذه لنتابعذة القذرا ة عنذد اللالذة(ٕٔ)لد   م
ن الان بعض الن ل ن  مذن الن ذل  ظنانذه علذ  لانذا لذه دون ظن  نسذاله ب ذدا  ن الذا رالعتذ ن   و قذوم بتقل ذب ظوراقذه بذ(ٖٕ)وا 

ظي خارج ال الة  إ ذا التزم الن لل باللالة ال ان ة لذم  خذرج بلرالاتذه عذن لذنس لرالذات ال ذالة  إن ظن قرا تذه تالذون نلذدودة 
ن استلزم ا نر اللرالة التل تخرج عن   لنس لرالات ال الة بل ث ن  قرظ إل الرالعت ن ظال ر نن   لت ن  وا 

ظو ال ذذات  النلنذذوا  وال ا ذذات الرقن ذذة   (ٕٗ)ا اإللالترون ذذة اللد  ذذة الالن ذذال  اإللالترون ذذةالقذذرا ة نذذن الوسذذا : الصححورة الثانيححة
ل ذذث إن الن ذذلل سذذوا  ظالذذان إنانذذًا ظم نن ذذردًا ن  عتنذذد علذذ   ؛واذذذا ال ذذورة ن تخذذرج إذذل ظ ذذا النسذذقلة عذذن ال ذذورة السذذابقة

 ظن تطذذور التقن ذذات اللد  ذذة ظمذذاإت بعذذض النعاللذذات ل ظذذه إذذل تذذالوة القذذر ن الالذذر م بذذا  عتنذذد علذذ  وسذذ لة نذذا إذذل الذذتالوة  إن
نذذن ل ذذث اسذذتخدان ا إذذل -التذذل تمذذ ل علذذ  القذذرا ة  ذذ  ًا نذذن ال سذذر والسذذ ولة  وبنذذا  عل ذذه  نالذذن تقسذذ م الوسذذا ا اإللالترون ذذة 

 إل  قسن ن:  -ال الة
   واذذا  لتذاج(ٕ٘)  اإللالترون ذةوسا ا إلالترون ة  لنل ا الن لل ب ن  د ه ظ نا  ال الة الال وات  النقالة  ظو الن ال -ٔ

 إ  ا الن لل إل  لرالة ب دا واملة للتنقا ب ن ال  لات اإللالترون ة للن ل  
وسا ا إلالترون ة ت بذت ظنذام الن ذلل ل تلذو نن ذا  ن ذا ال ا ذات اإللالترون ذة ظو الن ذال  الرقن ذة  وبعذض اذذا الوسذا ا  -ٕ

بذذذالتلالم ون بالسذذاعة ال دو ذذة  قذذوم الن ذذلل نذذن خاللذذه تذذربط بل ذذاز نللذذ  ب ذذا  مذذعه الن ذذلل علذذ   ذذدا ظ ذذبه نذذا  الذذ
  (ٕٙ)بال ا ة اإللالترون ة ظو الن ل  الرقنل دون اللالة إل  ال  ر نن اللرالة إل ال الة

 

 مقارنة بين صورة القراءة من المصاحف الورقية والتقنيات اإللكترونية. 
إ ذل ل تالوته إل ال الة با  عتند عل  وس لة ناد ة ل ث إن الن لل ن  عتند عل  ل ظه إ ؛ال ورت ن والد ظ ا أواًل:

  عتند عل  التقن ات اإللالترون ة  :وإل ال ان ة   عتند الن ل  الورقل :ال ورة ا ول 
 إل الال ال ورت ن قد  لنا الن لل الوس لة النساعدة ب ن  دا ظو  مع ا ظنانه  إ ذا لنل ا ب ن  دا  لتاج إل  تم ر ثانيًا:
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 ال نن  عل  ال سرى ولو قل اًل  ظنذا إذا ومذن الوسذ لة النسذاعدة ظنانذه وظراد التنقذا بذ ن ال ذ لات إ لتذاجا  ة ومن  دا 
 لالترون ة التل قد  تلالم ب ا عن بعد ظي بالل از النلل  ب ا والن بت عل   دا إل  لرالة ظال ر إن إل لاا الوسا ا اإل

يالبًا اللالة إل  انستعانة بنؤ ر خذارلل  ذؤ ر علذ  الذتالوة إ  نذا  نن السلب ات التل تنطوي عل  ا اللتا ال ورت ن ثالثًا:
 واو انا الن ذاب ح الال ربا  ذة النمذا ة إذل النسذالد ظو الب ذوت التذل قذد   ذ ب ا الخلذا ظو تتعذرض ننقطذاع الال ربذا 

 ات الل ل ذة التذذلنذا تالذذون إذل ال ذذلو  إلذذ  التوقذ  عذذن القذرا ة خا ذذة وظن القذرا ة نذذن الن ذل  يالبذذاً  ئننذا  مذذطر القذار 
 إل  مو  تلك الن اب ح   ئ لتاج إ  ا القار 

الوسذذا ا اإللالترون ذذة تالذذون عرمذذه للذذدوث الخلذذا  ونذذن ذلذذك ن ذذاد الطاقذذة التذذل  عتنذذد عل  ذذا الل ذذاز إذا لذذم  الذذن  رابْححًا:
   ذ لة نو وًن بن در الطاقة نبا رة  النا ظن ا  د دة اللساس ة للنس بال د إنن الننالذن ظن  نتقذا الن ذلل إلذ

 ي ر التال ة لل  لة التل ظن   قرا ت ا ننا  سبب خلال إل تالوته  لذا  لب عل  نن  ستخدم اذذا الوسذا ا ظن  الذون
 عل  درلة عال ة نن اللذر 

 الوسذذا ا اإللالترون ذذة قذذد تسذذاعد الن ذذلل علذذ  الل ذذاظ علذذ  ا  ذذة  ذذالته ظال ذذر نذذن الن ذذل  الذذورقل خا ذذة الوسذذا ا خامسححاً:
 م التلالم ب ا عن بعد اللد  ة التل  ت

 

 : املبحح الجالح
 .حترير حمل اليساع يف املصألة وبياٌ شبب اخلالف وأقوال الفكَاء فيَا

 

 لنقارنة ظقواا ال ق ا  إل النسقلة ن بد نن تلر ر نلا النزاع وتز د ال ا دة إل ب ان سبب الخذال   وبالتذالل  تمذنن        
 تل:اذا النبلث  ال ة نطالب عل  النلو اآل

 

 .حترير حمل اليساع يف حله الكراءة مً املصحف أثياء الصالة: املطلب األول
  النذا ات قذوا علذ  ظن ا  ذا إذل قذرا ة القذر ن (ٕٚ)ات ذ  ال ق ذا  علذ  ظن ا  ذا إذل قذرا ة القذر ن إذل ال ذالة الولذوب       

إذل نذن الن ذل  ال ذر    والذان اخذتالإ م إل ال الة ظن تالون عن ظ ر قلب  إن ظن م اختل وا إل قذرا ة الن ذلل للقذر ن 
 ت ا  ا نتعلقة ب ذا النسقلة؛ ونن ذلك:

  وننعذه والناإلذةاختالإ م إل لالذم القذرا ة نذن الن ذل  إذل ال ذرض والناإلذة؛ إقلذازا بعمذ م إذل الذا نذن ال ذرض  -ٔ
 ظخرون إل الل  نا  وإ ا  خرون؛ إقلزوا إل الناإلة والراوا ذلك إل ال رض 

  بعم مللقر ن الالر م؛ ل ث ظلاز بعم م له القرا ة نن الن ل ؛ وننع ا  خرون  والرا ا اختالإ م إل اللاإظ  -ٕ
 اختالإ م إل ي ر اللاإظ للقذر ن الالذر م؛ إبعمذ م ظولذب عل ذه القذرا ة نذن الن ذل   وننعذه  خذرون وظلذازوا  ذالته -ٖ

 نن ي ر قرا ة 
    ا نذااب م إ  ا و ظ ر ت   ا اذا الله عند عرض ظقواا ال ق ا  إل النسقلة وت       

 

 .بياٌ شبب اخلالف يف حله الكراءة مً املصحف يف الصالة: املطلب الجاىي
 :عدة إل  ظنور - ب الا عام- نالن إرلاع سبب الخال  إل النسقلة        

 عدم ورود نص إل القر ن الالر م ظو السنة النبو ة ال ر  ة  لسم الخال  ب ن ال ق ا  إل النسقلة  -ٔ
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  ل ث ورد عن الس دة عا  ة نا    د اللواز  وورد عن -رموان اهلل عل  م-الواردة عن ال لابة  اختال  اآل ار -ٕ
 ظلذاز الذتالوة نذن الن ذل  ظ نذا  ال ذالة  ونذن -رمذل اهلل عن ذا-س دنا عنر نا    د الن ل  إنن ظخذ بق ر عا  ذة 

 ظخذ بق ر عنر الن  د للن ل لم  لز ذلك 
  ه ونا  تبن ذلك نذن لرالذات  الذان نلذا خذال  بذ ن ال ق ذا  إنذن عذّدا نذن اللرالذةلنا الن ل  إل ال الة والنظر إ -ٖ

 الال  رة الخارلة عن لرالات لنس ال الة قاا بعدم اللواز وإساد ال الة  ونن عّدا نن اللرالة ال سذ رة قذاا بذاللواز
 وعدم إساد ال الة 

 

 .لصالةأقوال الفكَاء يف حله الكراءة مً املصحف أُثياء ا: املطلب الجالح
 اختل  ال ق ا  إل لالم القرا ة نن الن ل  إل ال الة عل  قول ن:       

 (ٖٔ)وروا ذة عذن ظلنذذد  (ٖٓ)واذو نقابذذا ا  ذح عنذد ال ذذاإع ة  (ٜٕ)ونذن واإقذه نذذن اللن  ذة  (ٕٛ)ذاذب ظبذذو لن  ذة: القحول األول

 إل  إساد  الة نن لنا الن ل  إ  ا للقرا ة ننه  (ٕٖ)لزم الظااريوابن 
 :(ٖٖ)بل لن  ة إل النسقلة ت   ا إ   ا عندا ول انو        
 ظن لنا الن ل  والنظر إ ه وتقل ب ا ورا  عنا ال  ر  األول:
 نن ي را  نن الن ل  إ ار النا إذا َتَلقَّنَ  ظنه َتَلقَّنَ  الثاني:
 :قتلإعل  الوله ا وا   رع نا         

نانه؛ إتلذوز  ذالته إذا الذان الن ذل  نومذوعًا ن   ر  ب ن الن ل  النلنوا ب ن  دي الن لل والنوموع ظ -ٔ
  (ٖٗ)نلنونً 

ن إذا لم  ل ظ الن لل    ًا عن ظ ر قلب  و نالنه ظن  قذرظ نذن الن ذل   إ لذوز لذه القذرا ة نذن الن ذل  النومذوع  -ٕ
  (ٖ٘)النلنوا؛ إ و ل س ظن ًا لتلوز  الته بم ر قرا ة

 

 ظنا عل  الوله ال انل:
 ب ن  دي الن ذلل والنومذوع ظنانذه؛ إذالقرا ة نذن الن ذل  ت سذد  ذالته علذ  الذا ن   ر  ب ن الن ل  النلنوا  ٔ

  (ٖٙ)لاا
إذا لم  ل ظ الن لل    ًا عن ظ ر قلب  و نالنه ظن  قرظ نن الن ل   ن  لوز له القذرا ة نذن الن ذل  سذوا    ٕ

  (ٖٚ)ظالان نوموعُا ظم نلنوًن؛ وت ح  الته بم ر قرا ة
ن قر   ٖ   (ٖٛ)نن الن ل ؛  ن اذا القرا ة نماإة إل  ل ظه ن إل  تلقنه نن الن ل  ظاللاإظ للقر ن ت ح  الته وا 

  (ٜٖ)وذاب ظال ر اللن  ة إل  ت ل ح الوله ال انل       
 

 :قتلنا  ظن القوا بعدم لواز القرا ة نن الن ل  إل ال الة عند ظبل لن  ة لا  نطلقًا  إ  رع عل ه   و ما  إل  ذلك        
ن ن ت سذد  وقذاا بعمذ م اآلخذر: الن سذدقاا بعض ن ا خ اللن -ظ     ة: لو قرا  نقدار   ة نن الن ل  ت سد  ذالته وا 

ن ن ت سد عدنذه والظذاار ظن القل ذا والال  ذر عنذدا إذل اإلإسذاد وإذل   (ٓٗ)لل الة قرا ة نقدار ال اتلة نن الن ل  وا 
  (ٔٗ)سوا 

   (ٕٗ) ة نن الن ل  إل ال الةن إر  إل اللالم ب ن اإلنام والنن رد؛ إ نا سوا  إل لالم القرا -ب 
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 إل  ظن نذن قذرظ القذر ن نذن الن ذل  إذل ال ذالة إذ ن  ذالته (ٖٗ)ذاب ظبو  وس  ونلند  البا ظبل لن  ة: القول الثاني
 تانة نن الرااة ذلك 

 

 رض إل  لوازا إل الن ا والرااته إل ال رض  والراا ته إل ال( ٘ٗ)  والقامل نن اللنابلة(ٗٗ): ذاب النالال ةالقول الثالث
ن ولذذذب عل ذذذذه قذذذذرا ة ال اتلذذذذة نذذذذن  عنذذذد النالال ذذذذة نق ذذذذد بنذذذذا إذا لذذذم تتوقذذذذ  قذذذذرا ة ال اتلذذذذة علذذذ  النظذذذذر إذذذذل الن ذذذذل  وا 

  وق ذد القامذل نذن اللنابلذة عذدم (ٚٗ)  ظنا لوازا إل الن ا إنق د بنا إذا الان نن ظوا ال الة ولذ س ظ نا اذا(ٙٗ)الن ل 
  (ٛٗ) ن الان لاإظًا  إ نه  الرا النا او اللاا إل ال رضالالرااة إل الناإلة إذا الان الن لل ي ر لاإظ  إ

 

 إلذ  لذواز ذلذك نذن ي ذر الرااذة  ونذص ال ذاإع ة علذ  ولذوب قذرا ة( ٓ٘)واللنابلذة علذ  النذذاب (ٜٗ)ذاب ال اإع ة: القول الرابع
   (ٔ٘)ال اتلة نن الن ل  لنن ن  تقن ا

 

  (ٕ٘)لن ل  لم ر اللاإظ إقطذاب اللنابلة إل روا ة إل  لواز القرا ة نن ا :القول الخامس
 

 : املبحح الرابع
  أدلة العلناء على أقواهله يف حله الكراءة مً املصحف يف الصالة

 

 :اآلت ةإل اذا النبلث ب ان  دلة ا قواا ال ق  ة نن نناق ت ا إل النطالب        
 

 .(لكًااملاىعوٌ للكراءة مً املصحف يف الصالة مط) أدلة الكول األول: املطلب األول
 استدا لقوا ظبل لن  ة ونن واإقه بقدلة نن ا:        

   (ٖ٘)نا ورد عن ابن عباس قاا:" ن انا ظن ر النؤنن ن عنر ظن نؤم الناس إل الن ل " (ٔ
والن ذل  رالة عل  الن ل عن إنانذة النذاس إذل ال ذالة إذل الن ذل  ال ذر     وله الدنلة:  دا ا  ر عن عنر        

 لتالل ن ت ح قرا ة القر ن إل ال الة نن الن ل     د الننن  وبا
  (ٗ٘) م ا  ا إل الن ل ظنه  قتمل ال ساد  إت سد ال الة ب عا ذلك       
 بقنذه الذان  ؤن ذا نول ذا -رمذل اهلل عن ذا-ونن الننالن اإللابة عن اذذا ا  ذر بقنذه نعذارض بنذا نقذا عذن السذ دة عا  ذة        

  (٘٘)ذالوان نن الن ل 
 ن ل عن القرا ة نن الن ل  تلتنا ظلد ول  ن:إن علة ال (ٕ

 إنا إن لنا الن ل  وتقل ب ظوراقه والنظر والت الر إ ه ل  م نعان ه وقرا ته  :الو و األول
واذا عنا ال  ر خارج عن ظعناا ال الة الالرنل بالقوس إل  الته  ون لالة له  والعنا الال  ر إل ال ذالة ن سذد        

ال ذالة  وت سذد ننت ذا  اللرالذة الال  ذرة إذل  ؛تلوز القرا ة نن الن ل  إذا الان ظنانه ي ر لانا له ل ا  وعل  اذا التعل ا
   (ٙ٘)إذا الان لانال له

نا ظنه بقرا ته نن الن ل  نتلقن ننه  إ ار القنه نتلقن نن نعلم  خر  وذلذك ن ِسذد لل ذالة إالذذلك انذا  :الو و الثاني  وا 
  (ٚ٘)الن ل  سوا  لنله ظم لم  لنله  وت سد به ال الةوعل  اذا التعل ا  لرم القرا ة نن 

 الن ذل ن   لح ظن  الون ن سدا لل الة  بذا لنذا ظال ذر نذن  الن ل عل ه بقن لنا  إ عترض الوله ا واإقنا        
ذا قذام لنل ذا   والذذلك (ٛ٘)ن   لح ظن   سداا  بدل ا  الة النبل واو لانا ظنانة بنت العاص بن الرب ذن إذ ذا سذلد ومذع ا وا 
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النظذذر إذذل الن ذذل  ن   ذذذلح ظن  الذذون ن سذذدا لل ذذالة  بذذذدل ا ظن النظذذر إذذل نقذذوش النلذذذراب ن   سذذداا إالذذذلك النظذذر إذذذل 
الن ذذل   بذذا إن النظذذر إذذل الن ذذل  ظولذذ  ظن   سذذداا الونذذه عبذذادة بخذذال  النظذذر إذذل نقذذوش النلذذراب إلذذ س عبذذادة  وظنذذا 

  (ٜ٘) دا عل ه الالرااة إقطتقل ب ظوراقه إعنا  س ر ن   سداا با ظق   نا 
نذا خذاص بذالنبل  -عل ه ال الة والسالم-وظل ب عن ذلك: بقن لنا النبل           -والسذالمعل ذه ال ذالة - نانذة إنذا ننسذوخ وا 

  (ٓٙ)وق ا: إن ذلك الان إل الناإلة  ظو الان للمرورة
 إ لاب عنه بقنر ن: الوله ال انلظنا        
ن التلقذ ن إذل ال ذالة  بطل ذا  و ذدا علذ  ذلذك قذوا النذووي: "وظنذا التلقذ ن إذل ال ذالة إذال  بطل ذا إن النخال  ن  سلم بذق األول:

"قاا إل الخال  لنن قاسه عل  النتلقن ن نسلم اذا؛  نه لو الذان   ذمل  :  وقاا ابن ن لح(ٔٙ)عندنا بال خال "
  (ٕٙ)إل  قرا ة ي را و ل ظه و قرؤا لم تبطا  الته "

ن علذ  إذرض إن الثاني:  التلقذ ن نبطذا لل ذالة إذ ن اللن  ذة  قولذون ب ذلة نظذر اللذاإظ للقذر ن إذل الن ذل  والقذرا ة ننذه  وا 
  واذا الت رقة (ٖٙ)ل ث إن ا وا ي ر نتلقن وال انل نتلقن ؛اذا العنا ن  بطا  الته بخال  ي ر اللاإظ للقر ن

ا وقرا تذذه نذذن الن ذذل  اللذذاا ي ذذر اللذذاإظ ل ذذث إن اللذذاإظ للقذذر ن لذذاا نظذذر  ؛بذذ ن اللذذاإظ وي ذذر اللذذاإظ ن تسذذتق م
ل ظذه إالا نن نا اعتند عل  الن ل  إل القرا ة إالذان الالانذا نتلق ذًا  ون  سذتق م ظن نقذوا بذقن اللذاإظ  عتنذد علذ  

 لاا قرظته نن الن ل   
ن الان  لسن القر  (ٖ ا ة إن نن ن  لسن قرا ة  لٍ  عن ظ ر قلب  الون ظن ًا  وت ح  الته نن ي ر قرا ة قر ن وا 

  (ٗٙ)نن الن ل   إلو لازت القرا ة نن الن ل  إل ال الة نا  لت  الته نن ي ر قرا ة
ل ذذث إن  ؛(٘ٙ)وظل ذذب عذذن اذذذا انسذذتدنا بعذذدم التسذذل م  بذذا إن نذذن لذذم  نالنذذه القذذرا ة إن نذذن الن ذذل  ولذذب ذلذذك عل ذذه       

إذ  ذقت الن ذلل بق ذا القذرا ة التذل   قذرا ة ت ل ح القرا ة نن الن ل  لم ذر اللذاإظ ظ ذلح لل ذالة نذن نلذرد الوقذو  دون
 النتوالل إل ال الة   ن س نا ظن النظر إل الن ل  للقرا ة ل س نن العنا الال  ر (ٙٙ)ات قت النذااب ال ق  ة عل  ولوب ا

   (ٚٙ)إن إل لنا الن ل  والنظر إ ه والقرا ة ننه ظإعاًن ال  رة ونتوال ة تبطا ب ا ال الة النا تبطا بالخطوات (ٗ
  ولو سلننا بذلك إ ذو ي ذر (ٛٙ)واعترض عل ه بقن النظر إل الن ل  والقرا ة إ ه ل س بالعنا الال  ر ظو الطو ا       

   (ٜٙ)با عراضنتواا إال   عر 
 

 .(الكائلوٌ بالصحة مع اللراٍة: )أدلة الكول الجاىي: املطلب الجاىي
  استدا القا لون ب لة ال الة نن الالرااة بقدلة نن ا:       

 

 .أواًل: االستدالل عم  صحة الصالة
   (ٓٚ)ظنه الان  ؤن ا عبداا ذالوان نن الن ل  -رمل اهلل تعال  عن ا  -لد ث عا  ة  (ٔ

 ظنرتذه ب نانت ذذا  والذذان   عذذا ذلذذك ظنان ذا  ولذذو الذذان ن سذذدا لل ذذالة لب نتذذه -رمذذل اهلل عن ذذا-ولذه الدنلذذة: ظن عا  ذذة        
  (ٔٚ)ولم تقذن له ب عله

 :بالتنانت عدةاللن  ة عن انستداا ب ذا اللد ث  ظلاب       
 إ لتنا ظن عا  ة ونن الان نن ظاا ال توى نن ال لابة لم  علنوا بذلك واذا او الظاار بدل ا ظن اذا ال ن ن نالروا األول:
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  (ٕٚ)بال خال  ولو علنوا بذلك لنا نالنوا نن عنا النالروا إل لن ن   ر رنمان نن ي ر لالة
 ظن  الون قوا الراوي الان  ؤم الناس إل رنمذان والذان  قذرظ نذن الن ذل  إخبذارا عذن لذالت ن نختل تذ ن ظي الذان  لتنا الثاني:

  (ٖٚ) ؤم الناس إل رنمان والان  قرظ نن الن ل  إل ي ر لالة ال الة
  (ٗٚ) نظر إ ه و تلقن ننه  م  قوم إ  لل :ظي   لتنا ظنه الان  قرظ نن الن ل  قبا  روعه إل ال الة الثالث:
التقو ذذا بقنذذه الذذان   عذذا ذلذذك بذذ ن الذذا  ذذ ع ن إذذ ل ظ نقذذدار نذذا  قذذرظ إذذل الذذرالعت ن  إظذذن الذذراوي ظنذذه الذذان  قذذرظ نذذن  الرابححع:

 ظن ذا -رمذل اهلل عن ذا-الن ل  إنقا نا ظن  و ؤ د نا ذالرناا ظن القرا ة إل الن ذل  نالرواذة  ون  ظذن بعا  ذة 
  (٘ٚ)واةالانت ترم  بالنالروا  وت لل خل  نن   لل ب الة نالر 

    (ٙٚ)إن النظر إل الن ل  عبادة  والقرا ة ننه عبادة  وال الة ظ مًا عبادة  وانمنام عبادة إل  عبادة ن   سد ال الة (ٕ
ونن الننالن ظن  عترض عل  اذا انستدنا بقن علة الننن ن تتعلذ  بالذون ال عذا الذذي انمذم إلذ  ال ذالة عبذادة        

لة إل الننن عند ظبل لن  ة ظن الن لل ظ بح نتلقنًا إذل  ذالته  إ ذار القنذه نذتلقن نذن ظو ل س عبادة  با إن العلة الرال
ن الانت القرا ة نن الن ل  عبادة (ٚٚ)نعلم  خر  وذلك ن ِسد لل الة إالذلك انا    واذا العلة نتلققة وا 

  (ٛٚ)لبإن الوالب قرا ة القر ن نطلقًا  ولانا الن ل  قد قرظ القر ن  إ لوز النا لو قرظ عن ظ ر ق (ٖ
الوالذب قذرا ة القذر ن  إن ظنذه ن تسذتق م التسذو ة بذ ن  بذقنونن الننالن ظن  عترض عل  اذا الدل ا إنذه نذن التسذل م        
 إنذتلقن  والتلقذ ن إذل ال ذالة ظنذا ال ذانل   عتند عل  ن سه إل القذرا ة إا وانن الن ل    القارئعن ظ ر قلب  وب ن  القارئ

  (ٜٚ) بطل ا عند ظبل اللن  ة
ل س إل ذلك إن لنا الن ل  بال د والنظر إ ه  واو ن   سد ال الة  النا لو لنا    ا  خر لم ت سد  ذالته   (ٗ

  (ٓٛ)إالذلك الن ل 
إسذذذذاد ال ذذذذالة ل سذذذذت لنذذذذا         ون تخذذذذرج نناق ذذذذة اذذذذذا الذذذذدل ا عذذذذن نمذذذذنون نناق ذذذذة الذذذذدل ل ن السذذذذابق ن بذذذذقن علذذذذة الننذذذذن وا 

بذقن لقن ظ نا  ال الة نن الن ل  واذل نتلققذة سذوا  لنذا الن ذل  ب ذدا ظو لذم  لنلذه الن ل   با العلة الراللة ال الت
  (ٔٛ)ومعه عل  لانا

 

 .ثانيًا: االستدالل عم  كراىية القراءة من المصحف في الصالة
ن الذذان اذذذا ال ر ذذ   قذذوا ب ذذلة ال ذذالة ل دلذذة السذذال ة الذذذالر إن ظن ذذم  ذذرون الراا ذذة القذذرا ة نذذن الن ذذل  إذذ        ل وا 

ال الة و ستدلون لذلك بقن اذا ال عا إ ه ت به بقاا الالتاب إل  الت م  ون لالة له  بخال  القرا ة عن ظ ر قلب؛ إذال 
  (ٕٛ)بد نن ا
 واعترض عل ه بقننا لم ننه عن الت به ب م إل الا  ذل   إذنلن نقالذا النذا  ذقاللون  ونقذرظ عذن ظ ذر قلذب  واذم  قذرظون       
  (ٖٛ)الذلك

 

 .(الكائلوٌ جبوازٍا يف اليفل وكراٍتَا يف الفرض) أدلة الكول الجالح :املطلب الجالح
 استدا القا لون بلواز ذلك إل الن ا والرااته إل ال رض بقدلة نن ا:       

 

 .أواًل: االستدالل عم  أصل ال واز وصحة الصالة
  (٘ٛ)ذالوان نن الن ل  ظنه الان  ؤن ا عبداا (ٗٛ)-رمل اهلل عن ا  -انستدنا بنا روي عن الس دة عا  ة  (ٔ
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 ووله انستدنا نن اذا ا  ر ونناق ته ن تخرج عنا لا  إل ظدلة ال ر   ال انل        
   والعنا القل ا ي ر ن سد لل الة (ٙٛ)ن ت سد ال الة؛  ن العنا قل ا (ٕ

 و ناقش اذا الدل ا نن ول  ن:       
 لتذذاج إلذذ  لنذذا الن ذذل   وتقل ذذب ا ورا   والنظذذر إ ذذه  والت الذذر؛عذذدم التسذذل م بذذقن اذذذا العنذذا قل ذذا؛  ن الن ذذلل   األول:

  (ٚٛ)ل   م نا إ ه  واذا عنا ال  ر  والعنا الال  ر ن سد لل الة
  (ٛٛ)عل  إرض التسل م بقن اذا العنا قل ا  إل س او العلة إل إإساد ال الة  با العلة التلقن عل  نا  لله اللن  ة الثاني:

 

 .راىيتو في الفرضثانيًا: االستدالل عم  ك
 ؛ بلنله وتقل ب ظوراقه ونلوا  (ٜٛ)تالرا القرا ة إل ال رض لنا إل ذلك نن ان تماا بالن ل  (ٔ
 :ظي–  إولذب التسذو ة ب ن نذا (ٜٓ)واعترض عل  اذا انستدنا بقن اذا العلة تلري إل الن ا النذا تلذري إذل ال ذرض (ٕ

 إل اللالم  -ال رض والناإلة
  (ٜٔ)ناا ال الة  إ الرا إدخاله إ  اإن النظر إل الن ل  ل س نن ظع (ٖ
القذرا ة ن النظر نذن الن ذل  إذا لذم  الذن نذن ظعنذاا ال ذالة  وظمذ   إلذ  ذلذك قونن الننالن نناق ة اذا انستدنا ب (ٗ

 ننه  وتقل ب ظوراقه  ظ بح إعاًل ال  را ل س نن ظعناا ال الة  إ  سداا 
   إ الرا الت به ب م (ٕٜ)إن اذا العنا نن  ن ن ظاا الالتاب (٘
ض عل  اذا انستدنا بقننا لم ننه عن الت به ب م إل الذا  ذل   إذنلن نقالذا النذا  ذقاللون  ونقذرظ اوقد سب  انعتر  (ٙ

  (ٖٜ)عن ظ ر قلب  وام  قرظون الذلك
الرا إل ال رض؛  نه ن لالة لذلك عادة إذ  نالنه القرا ة نن ل ظذه ولذو قذا  بخذال  الن ذا وق ذام رنمذان إ نذاك  (ٚ

  (ٜٗ) ام به إلازلالة لسناع القر ن والق
 و نالن نناق ة ذلك نن ول  ن:       
 ن ي ر اللاإظ  الون ظلوج إل ال ذرض إلذ  القذرا ة نذن الن ذل  ننذه إذل الناإلذة؛  ن  ذالة ال ذرض بقرالان ذا بنذاقب األول:

بذذه إذل ذلذذك القذرا ة  طلذذب ننذذه علذ  ولذذه اإللذذزام  ب ننذا إذذل الناإلذة ن  الذذون الطلذذب علذ  ولذذه اإللذذزام  ونذا الذذان طل
علذذذ  ولذذذه اإللذذذزام  الذذذون ظلذذذوج إذذذل تلق قذذذه نذذذن ي ذذذرا  و ؤ ذذذد اذذذذا ولذذذود روا ذذذة عنذذذد اللنابلذذذة بتق  ذذذد اللذذذواز لم ذذذر 

   إاللالة اللق ق ة نتعلقة بعدم الل ظ  ول س بالون ال الة ناإلة (ٜ٘)اللاإظ
سذوا  ظالذان ذلذك إذل  [ٕٓ]النزنذا: سَّحَر ِمن حوُ َفحاق َرُءوا َمحا تَيَ  :النطلوب قرا ة نا ت سر نن القر ن إل ال الة  لقولذه تعذال  الثاني:

 ال رض ظم الناإلة  إلم تالن اللالة إل الناإلة إل  قرا ة القر ن ظدع  نن ال رض 
 

 .ثالثًا: االستدالل عم  التفرقة بين الفرض والنافمة في الحكم
لسابقة التذل دلذت علذ  الراا تذه ا  ا إل النسقلة اللواز ل دلة التل ظلازت ذلك  إن إنه الرا إل ال رض ل دلة ا (ٔ

   (ٜٙ)إل ال رض  إبقل الن ا عل  ظ ا اللواز دون الراا ة
 و ناقش اذا انستدنا نن ول  ن:        

 بقن القوا بقن ا  ا إل النسقلة اللواز نلا النزاع  ون   ح انستدنا بنلا النزاع  أ: 
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 الالراا ة إل ال رض إقد ظل ب عن ا إل النناق ات السابقة ظنا نا استدا به نن ظدلة عل  اللواز إل الناإلة  و  ب: 
  (ٜٚ) لوز إل الن ا ن إل ال رض؛  نه  مت ر إل الن ا نا ن  مت ر إل ال رض (ٕ

وقذذد  لذذاب عذذن اذذذا انسذذتدنا بذذقن ا  ذذا التسذذو ة بذذ ن ال ذذرض والناإلذذة إن إذا ورد دل ذذا للت رقذذة ب ن نذذا إذذل لالذذم        
 للت رقة انا نع ن  ون دل ا نعتبر 

 

 .رابًْا: دليل المالكية عم  التفرقة بين  واز القراءة أول النفل وكراىيتو أثنا و
ال ر  ب ن النومع ن ظن الذي  ستخدم الن ل  ظ نا   الته  لتاج إل  إتح الن ذل  والنظذر إ ذه ل ذتش النومذن        

 ذالته   تلذه قبذا ظن  ذدخا إذل ال ذالة  و لعذا الذي  ر د  إالان ذلك  مال إل  الته  والذي   لل إل الن ذل  ظوا 
ظنانذذه النومذذن الذذذي  ر ذذد ظن  قذذرظا إذذل  ذذالته  إ نظذذر نذذن ي ذذر ظن   ذذتما ب ذذل  إن بتلو ذذا الورقذذة التذذل ظالنذذا قرا ت ذذا  

  (ٜٛ)وذلك  س ر
 ا عدة ظان ا:و و نالن ظن  لاب عن ذلك بول       

 نذن   تلذه نذن بذدا ت ا  إذ ن اذذا التعل ذا  سذتوي إ ذه ال ذرضإذا الان إتح الن ل  ظ نا  ال الة   ما الن لل بخال    ظ 
 والناإلة  إلنا إرقتم ب ن نا إل اللالم؟

ن العلة ال ان تماا عن ال الة ب تح الن ل  والنظر إ ه ونذا إلذ  ذلذك  بذا العلذة عنذد اللن  ذة اذل قن  سلم ب  ب 
  نن الن ل  ظوا ال الة ظو ظ نا  ا   واذا العلة  ستوي إ  ا ال رض والن ا  النا تستوي القرا ة (ٜٜ)التلقن

 

 .خامسًا: اختصاص الكراىية بالحافظ عند الحنابمة دون غيره
اللالذة اخت ت الالرااة باللاإظ؛  ن ذلك   مله عن الخ وع إل ال ذالة والنظذر إلذ  نومذن السذلود نذن عذدم ولذود        

  (ٓٓٔ)النللة لذلك
نظر إل الن ل  ل س نن نولبات انن ذماا عذن الخ ذوع إذل ال ذالة  بذا و نالن ظن  لاب عن اذا انستدنا بقن ال       

 الباطن إن النظر إل الن ل  والقرا ة ننه قد  الون ظدع  للخ وع عند بعض الناس بل ث ن  قرظ نن عقله 
 

 .(الكائلوٌ باجلواز مطلكا) أدلة الكول الرابع: املطلب الرابع
 ا:استدا القا لون باللواز بقدلة ظان        

  (ٔٓٔ)ظنه الان  ؤن ا عبداا ذالوان نن الن ل  إل رنمان -رمل اهلل تعال  عن ا-لد ث عا  ة   ( ٔ
ظنرتذه ب نانت ذا  والذان   عذا ذلذك ظنان ذا  إذدا ذلذك علذ  اللذواز  ولذو  -رمل اهلل عن ا -وله الدنلة: ظن عا  ة       

  (ٕٓٔ)الان ن سدا لل الة لب نته ولم تقذن له ب عله
 ب ان نا ورد عل  اذا ا  ر نن ردود  وقد سب       
ظنه قوا التابع ن الاللسن وعطا  و ل   بن سع د ا ن اري وقاا الزاري: "لم  زا الناس ننذ الان اإلسالم   علذون    (ٕ

  (ٖٓٔ)ون إل الن ال "ظذلك"  وا ت ر عنه قوله: "الان خ ارنا  قر 
 و ناقش اذا انستدنا نن ولوا:      

  (ٗٓٔ)نعارمة بنا ورد عن عنر بن الخطاب ظنه ن   عن إنانة الناس إل الن ل " ظن اذا ظقوا تابع ن . أ
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  (٘ٓٔ)نقا عن ي رام نن التابع ن الننن  وبعم م اآلخر الالرااة  . ب
ظن لنا الن ل  ظو القرا ة إ ه عنا  س ر ظو ي ر نتواا ن   عر باإلعراض عن ال الة إلم تبطا بذه ال ذالة   ( ٖ

  (ٙٓٔ)ولم  الرا
 عن ذلك نن ول  ن: لاب        
بعدم التسل م بقن اذا نن العنا ال س ر  با  تطلب ذلك لنا الن ل  والنظر إ ه والت الر وتقل ب ظوراقه واذا  . أ

  (ٛٓٔ)  ل س نن ظعناا ال الة ون لالة لتلنل ا إ  ا إت سد ب ا ال الة(ٚٓٔ)عنا ال  ر
لل ذالة؛ إذ  ذرى اللن  ذة إذل الذرالح عنذدام عل  إرض التسل م بقن اذا نن العنا القل ذا  إ ذو لذ س العلذة الن سذدة  . ب

ظن العلة الن سدة لل الة تلقن القر ن إل ال الة نن الن ل  او الالتلقن نن ي را إل تل  ا نا ل س بلا ا 
  (ٜٓٔ)عندا  والتلقن نن الم ر ن سد ن نلالة إالذا نن الن ل 

ال الر اإلنسان إل ظ ماله ونظرا إل  النذار ن  نلرد ال الر والنظر ن تبطا به ال الة إذا الان إل ي ر الن ل      (ٗ
  (ٓٔٔ)إ  ه ظول 

و لاب عنه بقن اذا ا نر ن  قت ذر علذ  نلذرد النظذر  إ نذاك لنذا الن ذل  وتقل ذب ا ورا  واذل ظعنذاا خذارج        
  (ٕٔٔ)إ ه  إماإة إل  ظن علة ال ساد ال التلقن نن الن ل  ول س نلرد النظر (ٔٔٔ)لنس ال الة ون لالة ل ا

 

 .(الكائلوٌ بعدو اجلواز إال لغري احلافظ فكط) أدلة الكول اخلامض: املطلب اخلامض
 واللالة  إم ر اللاإظ نمطر إل  ذلك بخال  اللاإظ  (ٖٔٔ) ستدا ل ذا ال ر   بالمرورة       
 و ناقش اذا انستدنا بعدة ولوا:       

  عنوم ا دلة الواردة إل اللواز إلم ت ر  ب ن اللاإظ وي را (ٔ
  (ٗٔٔ)ي ر اللاإظ ل س نمطرا ون نلتالا إل  القرا ة نن الن ل ؛ إذ ت ح  الته عند اللن  ة دون قرا ة (ٕ

  (٘ٔٔ)ال اإع ة ولوب القرا ة نن الن ل  إذا لم  الن لاإظا لل اتلة  رىولم  سلم لللن  ة القوا ب ذا با        
 

 : املبحح اخلامض
  اء الصالةقراءة الكرآٌ مً التكييات اإلللرتوىية أثي

 

وال ا ذات الال ذات  النقذاا   ت رع عل  لالم القرا ة نن الن ذل  إذل ال ذالة  القذرا ة نذن خذالا التقن ذات اإللالترون ذة       
 اإللالترون ة  ون  خرج اللالم إ  ا إلناًن عن لالم القرا ة نن الن ل  الورقل إل ال الة  وب ان ا عل  النلو اآلتل:

سب  ب ان ظن التقن ات اللد  ة إماإة نوعا نن ال سر والس ولة نستخدانات الن ذل   إمذاإة ل ذمر للن ذا  وسذ ولة        
ن الذان  عنذا علذ  تخ  ذ   التعانا نع ا عذن بعذد نذن خذالا ل ذاز  ذم ر الالسذاعة  مذعه الن ذلل علذ   ذدا  واذذا التطذور وا 

 النسقلة لم  ت قوا عل  ظن اللرالة ال النؤ رة إل لالم لرالة الن لل ظ نا  القرا ة نن الن ل   إن ظن ال ق ا  
والذي ننن القرا ة نن الن ل  ولالم ب ساد ال ذالة  (ٙٔٔ)إالقوا ا وا الذي ظخذ به ظبو لن  ة ونن واإقه نن ال ق ا        

  وبنذذا  علذذ  (ٛٔٔ)انل  و ذذللوا ال ذذ(ٚٔٔ)تبذذ ن ننذذه ظن اللن  ذذة لعلذذوا العلذذة ظلذذد ظنذذر ن؛ ا وا: ال ذذرة اللرالذذة  وال ذذانل: الذذتلقن
اللد  ذذذة؛  ن ا  ذذذح نذذذن تعل لذذذل اللن  ذذذة إذذذل إإسذذذاد ال ذذذالة تسذذذتوي القذذذرا ة نذذذن الن ذذذل  الذذذورقل والتقن ذذذات اإللالترون ذذذة 
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الن ذلل إذذل الذال اللذذالت ن  الذون نذذتلقن للقذذر ن إذل  ذذالته نذن ي ذذرا  واذذا ن سذذد لل ذذالة عنذدام  ظنذذا بنذا  النسذذقلة علذذ  
  ل ذث إن الن ذل  النلنذوا  سذتلزم (ٜٔٔ)ا بذ ن ظن  الذون الن ذل  نلنذوًن ظو نومذوعاً الوله ا وا عندام إ ن م إرقذو 

لرالة ال  رة نن الن لل  ب ننا الن ل  النوموع ن  ستلزن ا  وعل  اذا الت رقة تالون القرا ة نن التقن ات اإللالترون ذة 
 الن ل  الورقل النوموع   ل لة لعدم اللرالة الال  رة  وخا ة إذا الانت نوموعة ظنام الن لل إ ل تقخذ لالم

والذذذي  ذذرى ال ذذلة نذذن الالرااذذة  إال ذذلة  (ٕٓٔ)ظنذذا القذذوا ال ذذانل إذذل النسذذقلة والذذذي ظخذذذ بذذه ال ذذالبان نذذن اللن  ذذة       
والالرااة للت به بقاا الالتاب  تالون  الة نن  قرظ نذن الوسذا ا اإللالترون ذة إذل  ذالته  -رمل اهلل عن ا  -للد ث عا  ة 

  ظنذا الالراا ذة للت ذبه بقاذا الالتذاب إ  ذه نظذر؛  نذر ن: ا وا: إن اذذا ال عذا لذم -رمذل اهلل عن ذا-  ل لة للد ث عا  ة
 عد   د  عل ه إنه نن الت به بقاا الالتاب  إ ذم لذم  سذبقوا النسذلن ن إذل اسذتخدام اذذا التقن ذات إذل  ذلوات م  وال ذانل: إن 

ننذذا اذذل وسذ لة تقن ذذة   إق ذذبلت النالبذذرات سذذتخدن ا الن ذلل لتع نذذه علذذ  ظدا  العبذادة  اذذا ال عذذا لذ س لذذز ا نذذن العبذادة  وا 
 ال وت النستخدنة إل النسالد  إال  الون ت به بقاا الالتاب إل ذات العبادة 

ظنا القوا ال الث الذي إر  ب ن ال رض والن ا؛ إقاا بالراا ة القرا ة نن الن ل  إل ال ذرض دون الن ذا  والذذي ظخذذ        
  إذذال  خذذرج نقتمذذ  قذذول م إذذل التقن ذذات اإللالترون ذذة عذذن اذذذا القذذوا  إق ذذا اللذذواز (ٕٔٔ)نذذن اللنابلذذة بذذه النالال ذذة والقامذذل

وبنذا ظنذه  سذتدا بذه علذ  لذواز القذرا ة نذن الن ذل  إ قذاس عل ذه القذرا ة نذن التقن ذات  -رمذل اهلل عن ذا  -للد ث عا  ة 
نظر إ ه ل س نن ظعناا ال الة  و نه ن لالة لذذلك اللد  ة  ظنا ظدلة الالرااة إل ال رض نن ان تماا بالن ل   وظن ال

إلذاز  إتلذري عادة إذ  نالنه القرا ة نن ل ظه ولذو قذا  بخذال  الن ذا وق ذام رنمذان إ نذاك لالذة لسذناع القذر ن والق ذام بذه 
 اذا ا دلة الذلك إل التقن ات اإللالترون ة 

رمذل -واذو اللذواز نطلقذًا اسذتنادا للذد ث عا  ذة  (ٕٕٔ)النذذابظنا القوا الرابذن الذذي قذاا بذه ال ذاإع ة واللنابلذة إذل        
نه ي ر نتواا  إ قتمل قول م بلوازا الذلك إل التقن ذات  -اهلل عن ا ن اذا نن العنا ال س ر الذي ن  بطا ال الة وا  الذلك وا 

عل  ذا  ون عبذرة التذب  اإللالترون ة؛  ن قرا ة القر ن اعتنذد إ  ذا الن ذلل علذ  نذا اذو نالتذوب  وانخذتال  إذل الوسذ لة التذل
 إل اللالم إل اذا النسقلة للوس لة النستخدنة 

  إ سذتوي لم ذر (ٖٕٔ)ظنا القذوا الخذانس القا ذا بلذوازا لم ذر اللذاإظ إقذط للمذرورة لعذدم ل ظذه واذو روا ذة عنذد اللنابلذة       
ب ذا والوسذ لة النسذتخدنة ن عبذرة اللاإظ ظن  قرظ نن الن ل  الذورقل ظو التقن ذات اللد  ذة إذ المذرورة نتعلقذة بعذدم ل ظذه  

 النا سب  
 خذرج ظن نقتمذ ات ظقذواا النذذااب ال ق  ذة إذل قذرا ة القذر ن الالذر م نذن التقن ذات اللد  ذة إذل ال ذالة ن   إ تل ا ننذا سذب        

 إلناًن عن ظقوال م إل لالم القرا ة نن الن ل  
اللد  ذة  الذذلك العلنذا  النعا ذرون إذل لالذم القذرا ة نذن التقن ذات  والنا اختل  ال ق ذا  القذدان  إذل لالذم النسذقلة اختلذ        

 و عود السبب إل اختالإ م إل  ظلد ظنر ن:
اختال  ال ق ا  القدان  إل ظ ا النسقلة  إقخذ الذا والذد نذن النعا ذر ن بذالقوا الذذي رلذح عنذدا  وقذاا بذه إذل  األول:

  (ٕٗٔ)التقن ات اإللالترون ة
لتقن ات اللد  ة التل ت تنا عل  النص القر نل بلالم الن ل  الورقل  إنذن قذاس التقن ذات اختالإ م إل إللا  ا الثاني:

اإللالترون ذة علذ  الن ذذل  الذورقل قذاا بالتقن ذذات اإللالترون ذة بذالقوا الذذرالح عنذدا إذل لالذذم القذرا ة نذن الن ذذل  
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ن ذذة وقذذاا بنذذا ظو ذذله إل ذذه الذذورقل  ونذذن لذذم  لذذر الق ذذاس إذذل ذلذذك  الت ذذد إذذل لالذذم القذذرا ة نذذن التقن ذذات اإللالترو 
 الت ادا إل لالم القرا ة نن التقن ات اإللالترون ة إل ال الة 

 عرض لبعض ظقواا النعا ر ن إل لالم انستعانة بالتقن ات اإللالترون ة لقرا ة القر ن إل ال الة:  قتلوإ نا        
، (ٕ٘ٔ)تاذ ال قه باللانعذة اإلسذالن ة بالند نذة الننذورةوبه قاا ا ستاذ الدالتور علل بن سع د الماندي ظس  اللواز :القول األول

ب رط عذدم اللرالذة الال  ذرة  ق اسذا علذ  لذواز ذلذك إذل الن ذل   ( ٕٛٔ)  وعبد اهلل السلنل(ٕٚٔ)وال لتونل  (ٕٙٔ)إ د ال ل  و
ظو اللذذواا إذذل إ قذذاس اللذذواا عل ذذه  لالذذن ا إمذذا ظن  الذذون نذذن ل ظذذه؛  ن نذذن ن اسذذد القذذرا ة نذذن الن ذذل  واللاسذذوب 

  ل الة ظن ا تقتا انة اإلنام إل ل ظ القر ن وريبته إ ه ا
: الننن  ونن ذلك  دور قرار نن وز ر ال ؤون اإلسالن ة وا وقا  والذدعوة واإلر ذاد بالسذعود ة ال ذ خ  ذالح القول الثاني

عبذذداللل قذذاا الذذدالتور    وبذذه(ٜٕٔ)بذن عبذذدالعز ز  ا ال ذذ خ بننذذن ا  نذذة نذذن قذذرا ة القذذر ن الالذر م إذذل  ذذالتل التذذراو ح والق ذذاما
  (ٖٓٔ) وس  ر  س قسم ال قاإة اإلسالن ة وعمو ا  ة التدر س بلانعة الخرطوم بالسودان

  (ٖٔٔ)إ الذرا إذل ال ذرض و لذوز إذل الناإلذة وننذا قذاا ب ذذا القذوا لذازم بذن سذع د ل ذد  : الت رقة بذ ن ال ذرض والناإلذةالقول الثالث
 له وتنر ذذر  ذذ لاته إلذذ  عنذذا ال  ذذر  ووقذذت نعتبذذر    ذذما الن ذذلل عذذن علذذ  ظن ن  لتذذاج ت ذذم (ٕٖٔ)ورابذذح بذذن ظلنذذد دإذذرور

ن الانت  الته باطلة    الته  و  قدا التدبر والخ وع  وا 
ل ه ذاب الدالتور علذل بذن لنذزة العنذري ر ذ س لانعذة نالذة النالرنذة الن تولذة وظسذتاذ  :القول الرابع الالرااة إن للالة  وا 

الذم الن ذل  إذال  قذاس عل ذه  وظن للن ذل  خ و ذ ة ل سذت إذل ي ذرا  لالذن إن ال قه اإلسالنل؛  ن اللواا ل س إل ل
  (ٖٖٔ)الان اللواا وس لة لتذالر بعض اآل ات  والنظر إذا التاج اإلنام إل ه وامطر للنله لاز عند ذلك

  القذذدان  إذذل ظ ذذا النسذذقلةوظدلذة ا قذذواا ال ق  ذذة إذذل لالذذم القذذرا ة نذذن التقن ذذات اإللالترون ذذة ن تخذذرج إلنذذاًن عذذن ظدلذذة ال ق ذذا         
 وال ظدلة القرا ة نن الن ل  الورقل ظ نا  ال الة نن نا  رد عل  ا نن نناق ات  

 

 : املبحح الصادط
  الكول الراجح يف املصألة

 

 وظدلة عقل ة   ظدلة نقل ة :بعد عرض ا دلة ونناق ت ا  تب ن ظن ا دلة عل  نوع ن       
قل ذذة إخلذذت نذذن اآل ذذات القر ن ذذة والسذذنة النبو ذذة  ونذذا نقذذا إذذل النسذذقلة نذذن ظدلذذة نقل ذذة إق ذذ راا ظنذذا بالنسذذبة ل دلذذة الن       

إقخرله ابن ظبذل داود ب سذنادا    ظنا ظ ر عنر -رمل اهلل عن نا-ظ ران وردا عن س دنا عنر بن الخطاب والس دة عا  ة 
 ذه عذانر بذن إبذراا م قذاا: سذنعت ن  ذا بذن سذع د  إل الن ال  لد نا عبد اهلل لد نا نلنذد بذن عذانر بذن إبذراا م  عذن ظب
  واذذا ا  ذر (ٖٗٔ)"ظن  ذؤم النذاس إذل الن ذل   لدث  عن الملاك  عن ابن عبذاس قذاا: "ن انذا ظن ذر النذؤنن ن عنذر 

 مع    نر ن:
   لذذا  إذل المذذع ا  الالب ذر: "ن  ذذا بذن سذذع د(ٖ٘ٔ)إ ذه ن  ذذا بذن سذذع د وقذد مذذع ه ال  ذر نذذن ظاذا اللذذرح والتعذد ا األول:

عن الملاك  وي را  لد نل  دم بن نوس  قاا: سنعت البخاري قاا: ن  ا بذن سذع د  قذاا إسذلا : الذان الذذابا  
  (ٖٙٔ)لد نا نلند قاا: لد نا عباس قاا: سنعت  ل     قوا: ن  ا بن سع د الخراسانل ل س ب قة"
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 إذل النراسذ ا نبذن ظبذل لذاتم ظن:  إقد لا  (ٖٛٔ)  لم  سنن نن ابن عباس(ٖٚٔ)ظن الملاك واو الملاك بن نزالم الثاني:
   (ٜٖٔ)" عبة  نالر ظن  الون الملاك بن نزالم لقل ابن عباس قط "

إ نذه  تبذ ن نذن ن ذه ظن الن ذل الذان ظ نذا  تول ذه خالإذة النسذلن ن؛   م عل  إرض  لة ا  ر عن س دنا عنذر        
اسذة ال ذرع ة خ ذ ة ظن ت ذبط القذرا ة نذن الن ذل   ن" إ لتنذا ظن  الذون الن ذل نذن بذاب الس نإقد لا  إ ه "ن انا ظن ر النذؤن

نذن بذاب تول ذه   إ الون ن  ذه إل ال الة نن انة الناس إل ل ظ القر ن الالر م  واذا الباب إل الس اسة ننا عر  عنه 
 اإلنام للرع ة لنا إ ه  الل م  

نة خا ة إل النسالد نذن ا نذور التذل ظم  إل  ذلك ظن ن  ه لا  إل اإلنانة "ظن  ؤم الناس" ول س نطلقًا  واإلنا       
 إعذذا  لذوز لذذولل ا نذذر تنظ ن ذذا وتق ذذداا بنذا إ ذذه  ذذالح النسذذلن ن  إ لتنذذا ظن  الذذون ن  ذه تنظ ن ذذا  نذذور اإلنانذذة  النذذا 

 إل  الة الترو ح ل ن لنن الن ل ن خل  اإلنام إل النسلد بعد ظن الانوا   لواا إرادى 
ظبل داود إل الن ال  بطر  عدة نن ا: لد نا عبد اهلل لد نا نلنذد بذن  سذار قذاا: ظخبرنذا  ظنا ظ ر عا  ة إقد ظوردا ابن       

  "ظنذذه الذذان  ؤن ذذا يذذالم ل ذذا إذذل -رمذذل اهلل عن ذذا-نلنذذد  لذذد نا  ذذعبة  عذذن عبذذد الذذرلنن بذذن القاسذذم  عذذن ظب ذذه  عذذن عا  ذذة 
 اود ظ مذا نذن طر ذ   ذعبة عذن عبذد الذرلنن  وقد  لله ابن للر إل تمل   التعل    إقاا: "ورواا ابن ظبل د(ٓٗٔ)الن ل "

   (ٔٗٔ)بن القاسم عن ظب ه واو ظ ر  ل ح"ا
 إ ذا  بت اذا إ رلح الدل ا النقلل الن بتة لللواز عل  دل ا الننن؛ ل لته  ومع  دل ا الننن        
ا وا: اللرالذة التذل تتطلب ذا ظنا نا تبق  نن ظدلة إ ن ا تعتند الللج العقل ة وتدور اذا الللذج لذوا ظنذر ن ظساسذ ن؛        

القرا ة نن الن ل  ظ نا  ال الة اا ال ال  رة ن سدة لل الة ظم قل لة ي ر ن سدة ل ا؟ وال انل: اا القرا ة نذن الن ذل  
ذا سلم بقنه تلق نًا إ ا التلق ن ن سد لل الة؟ إنن خالا النوازنة ب ن ا دلة ونناق ذت ا السذابقة  تبذ  ن إل ال الة  عد تلق نا؟ وا 

ظن ا نذذر ا وا ن  سذذلم بذذه الذذا إر ذذ  لل ر ذذ  اآلخذذر  وعلذذ  إذذرض التسذذل م بذذه للقذذا ل ن بقنذذه نذذن اللرالذذة الال  ذذرة  إذذ ن قمذذ ة 
ذا قذذذام  إإسذذادا لل ذذذالة قذذذد دإذذذن بذذذقنور ظان ذذذا:  ذذذالة النبذذذل  لذذذانال ظنانذذة بنذذذت العذذذاص بذذذن الرب ذذذن إذذذ ذا سذذذلد ومذذذع ا وا 

النوانة  دإن ال ساد عن ال الة  ظنا قم ة التلقن: إقذد اختلذ  ظاذا اللمذة إذل    النا ظن ا لرالة ي ر نتوال ة وعدم(ٕٗٔ)لنل ا
إطذذال  التلقذذ ن علذذ  القذذرا ة نذذن الن ذذل   إلذذا  إذذل النمذذرب نذذا ن ذذه: ")وتلقنذذه( ظخذذذا نذذن ل ظذذه وإ نذذه  وظنذذا تلقذذن نذذن 

  (ٗٗٔ) خذذ نذن الن ذل "  ولا  إل الن باح النن ر: "واذا   د  عل  ا خذ ن اإ ة وعلذ  ا(ٖٗٔ)الن ل  إلم نسنعه"
وعلذذ  إذذرض تذذرل ح إن التلقذذ ن   ذذد  علذذ  القذذرا ة نذذن الن ذذل   إ نذذه  نطبذذ  علذذ  اللذذاإظ للقذذر ن وي ذذر اللذذاإظ؛  ن نذذا 
لذذاا قرا ت نذذا نذذن الن ذذل   الذذون الل  نذذا قذذد اعتنذذد عل ذذه  إ الذذون الذذا نن نذذا نذذتلقن  ون  قذذاا ظن اللذذاإظ لذذاا قرا تذذه نذذن 

نذذن  ئلنذذا إذذرقتم إذذل اللالذذم ب ن نذذا؟ ونذذن ل ذذة ظخذذرى لذذم  سذذلم الن ذذللون ل ذذالة القذذار الن ذذل  ظنذذه  عتنذذد علذذ  ل ظذذه  إ
الن ذذل   بذذقن التلقذذ ن نبطذذا لل ذذالة لتذذ  لذذو الذذان نذذن إنسذذان خذذارج ال ذذالة  إقذذد لذذا  إذذل النلنذذوع: " وظنذذا التلقذذ ن إذذل 

    (٘ٗٔ)ال الة إال  بطل ا عندنا بال خال "
ال ذذرض  نذذن الن ذذل  ظ نذذا  ال ذذالة نذذن الراا تذذه إذذل  القذذر نة  ذذالة نذذن  قذذرظ إذذ ن البالذذث  ذذرلح القذذوا ب ذذل  ننذذا سذذب        

 : قتلو ستند إل ذلك إماإة لنا سب  إل  نا  
 

 .أواًل: بالنسبة لصحة الصالة
 اذذذونعلوم إق  ا إل الد ن   م لم  نالر عل  ا ي را -رمل اهلل عن ا-القرا ة ننه عن عا  ة   ظو ذذذذورود لنا الن ل -ٔ
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   إلو الان اذا ال عا نبطال لل الة لنا إعلته ظو  نالرا عل  ا ال لابة نن ال لابة
ن الانذت ال  ذرة ن تسذتلزم بطالن ذا خا ذة إذا الانذت لرالذة لن ذللة ال ذالة ن ذا تسذو ة ال ذ   -ٕ إن اللرالة إل ال الة وا 

تنانه  إقد  لتاج الن لل ظل انا لبمن خطوات إلتنانه  والقرا ة نن الن ل  وخا ة إذل الن ذا  لن ذللة ال ذالة  وا 
 واو تال  ر النقرو  إل ال الة ن س نا إل رنمان  نن عدم ولود دل ا  ل ح  ر ح عل  الننن ننه 

  واذذا [ٕٓ :]النزناَفاق َرُءوا َما َتَيسََّر ِمَن ال ُقر آنِ ت ان بق ا قرا ة القر ن لقوله تعال : إن النطلوب إل ال الة اإل -ٖ
ن الان ا ول  القرا ة عن ظ ر قلب اقتدا  بالنبل  نتل ا سوا  ظالانت القرا ة عن ظ ر   قلب ظم نن الن ل   وا 

  إاللذد ث بذ ن (ٙٗٔ): "إن اذا ال الة ن   لح إ  ا  ل  نن الالم الناس  إننذا اذو التسذب ح والتالب ذر وقذرا ة القذر ن"قوله  -ٗ
 الن ل  والقرا ة ي بًا را ة نن نا  لوز إل ال الة ونا ن  لوز  وظن ننا  لوز قرا ة القر ن  و ستوي إل اذا الق

 

 .ثانيًا: بالنسبة لكراىية القراءة من المصحف أثناء الصالة في الفرض بخالف النافمة
 الرا ذلك إل ال رض الونه نطلوب ال عا عل  وله اإللزام إ  اب إاعله و عاقب تارالذه  إ ناسذبه البنذا  علذ  انلت ذاط؛  -ٔ

 اإلال ار نن اللرالة  و ر  النظر عن نومن السلود وي را   إ لتاط إ ه نا ن  لتاط إل الن ا  نن عدم
 ونذن النعلذوم والذلك بنا ظن ال رض نبناا عل  التلوط  إا ول  اإلت ان ب ا عل  ال   ة التذل الذان  ق نذه ب ذا النبذل  -ٕ

 نا الان  قرظ إل  الته نن الن ل    ظن النبل 
 نة النسالد؛ إناسب ذلك عدم اإلبالة نطلقًا؛ إ بذاح ظ ة خ  ة ت ب ط انة الناس إل ل ظ القر ن الالر م ي بًا وخا -ٖ

نق ذودة  ذرعًا   ن ذللةإل الناإلة  و الرا إل ال را ض؛  ن القوا بالراا ته إل ال رض  لنا الناس علذ  تلق ذ  
 وال ل ظ القر ن إل ال دور 

إذال  [ٕٓ]النزنذا:َتَيسَّحَر ِمحَن ال قُحر آنِ  َفاق َرُءوا َمحاالنطلوب إل ال الة قرا ة نا ت سر نن القر ن الالر م لقوله تعال :  -ٗ
ل ذاظ مرورة للقرا ة نن الن ل  إل ال الة لإلطالة  إ الت   الن لل بنا  ل ذظ؛  نذه اذو النت سذر لذه؛ وإذل اذذا 

 عل  ال را ض قدر النستطاع 
   إتذدخا القذرا ة نذن(ٚٗٔ)إبالته إل الن ا والراا ته إل ال را ض تبعا للقاعدة ) مت ر إل الن ا نا ن  مت ر إل ال رض( -٘

 الن ل  ظ نا  ال الة إل الناإلة إل ا نور النمت رة  
 

 .اخلامتة
 ظبرزاا:  قتلإ نا  النتا جلقد تو لت اذا الدراسة إل  لنلة نن        

إن الرالح لواز القذرا ة نذن الن ذال  الورق ذة إذل الناإلذة  والراا تذه إذل ال ر مذة؛ ل ذث ع ذد نذن ال ذارع اللالذ م  -ٔ
ح إذل الن ذا نذا لذم  ع ذد ن لذه إذل ال ذرض اللذواز ال ذالة قاعذدا نذن القذدرة علذ  الق ذام  ولذواز ال ذالة راالبذا التسان

إلذ  رالن ذة الق ذام  ون  ذك ظن ا نذر إذل لالذم  باإلمذاإةل ث نا تتله به الراللة إتسونح إل  ذرط اسذتقباا القبلذة 
  القرا ة نن الن ل  او دون ذلك بال  ر 

ل ال الة نن الوسا ا اإللالترون ة اللد  ذة ن  خذرج عذن لالذم القذرا ة نذن الن ذل  الذورقل إن لالم قرا ة القر ن إ -ٕ
 ظ نا  ال الة 
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 .التوصيات
 و ذذل البالذذث بمذذرورة التابذذة ا بلذذاث ال ق  ذذة النتعلقذذة بذذالقر ن الالذذر م  وخا ذذة النتعلقذذة بنسذذا ا إق  ذذة نعا ذذرة        

 نن نساس بل اة الناس العنل ة التلك النتعلقة بالن ال  اإللالترون ة؛ لنا ل ا 
 

  اهلوامش
                                                 

عبد السالم نلند اارون  دار ال الر  تلق  :   مْ م مقاييس المغة ه( ٜٖ٘)ت ( ابن إارس  ظلند بن إارس بن القزو نل ٔ)
  ٖٖٗ  صٖم  جٜٜٚٔه/ٜٜٖٔ

  م  تلق  : رنزي نن ر بعلبالل  دار العلم للنال  نٖ(  ٔ  )ط ميرة المغةه(  ٕٖٔ)ت ظبو بالر نلند بن اللسن ا زدي ( ابن در د  ٕ)
  ٖٖٗ  صٖج مقاييس المغة،ابن إارس  و   ٔٗ٘  صٔم  جٜٚٛٔب روت  

براا م السانراو ن دي النخزونل  تلق  :   كتاب الْين ه( ٓٚٔ)ت ( ال راا دي  الخل ا بن ظلند ٖ)  ل  دار ونالتبة ال الا  ا 
   تلق  : نلند عوض نرعب  دار إل ا  التراث العربل تيذيب المغةه(  ٖٓٚ)ت ا زاري  نلند بن ظلند و   ٕٓٔ  صٖج

  دار لسان الْرب ه( ٔٔٚ)ت إر قل ابن ننظور  نلند بن نالرم ا ن اري اإلو   ٜٖٔ  صٗم  جٕٔٓٓ  (ٔ)ط ب روت 
  ٙٛٔ  صٜه  جٗٔٗٔ  (ٖط) ادر  ب روت  

  ٕٗ٘  صٔج   ميرة المغة( ابن در د  ٗ)
  ٙٛٔ  صٜج  لسان الْربابن ننظور  و   ٜٖٔ  صٗج  تيذيب المغة( ا زاري  ٘)
  النالتبة التلار ة الالبرى  ن ر  تحفة المحتاج في شرح المنياج ه( ٖٜٚ)ت ( ابن للر ال  تنل  ظلند بن نلند ٙ)

  نياية المحتاج إل  شرح المنياج ه( ٗٓٓٔ)ت بل العباس ظلند الرنلل  نلند بن ظو   ٓٙٔ  صٔم  جٖٜٛٔ/هٖٚ٘ٔ
الت ريد لنفع الْبيد  ه( ٕٕٔٔ)ت البل رنل  سل نان بن نلند و   ٕٖٔ  صٔم  جٜٗٛٔه/ٗٓٗٔدار ال الر  ب روت  

  ٗٔ  صٖم  جٜٓ٘ٔ/هٜٖٙٔ  نطبعة الللبل  حاشية الب يرمي -ب ،المْروف
  ٔٓٗ  صٔ  نطبعة ع س  البابل الللبل و رالاا  جمناىل الْرفان في عموم القرآنه(  ٖٚٙٔ)ت ( الزرقانل  نلند عبد العظ م ٚ)
  ٕٓٗ  صٔ  جمناىل الْرفان في عموم القرآن( الزرقانل  ٛ)
  بقعل  ال  لة: " رح العالنة لالا الد ن النللل عل  نن اج الطالب ن لل  خ نل ل حاشيتا قميوبي وعميرة( قل وبل  ظلند سالنة  ٜ)

ه(  بعدا )ن  ون ب ا ا(: لا  ة ظلند البرلسل ٜٙٓٔن النووي"  بعدا )ن  ون ب ا ا(: لا  ة ظلند سالنة القل وبل )الد 
  ٜٖ  صٔم  جٜٜ٘ٔه/٘ٔٗٔه(  دار ال الر  ب روت  ٜٚ٘عن رة )

 االر  نؤسسة    تلق  : ظلند نلند(ٔ)ط   امع البيان في تأويل القرآن ه( ٖٓٔ)ت ( ظبو لع ر الطبري  نلند بن لر ر ٓٔ)
)ت البمذذوي  ظبذذو نلنذذد اللسذذ ن بذذن نسذذعود بذذن نلنذذد بذذن ال ذذرا  ال ذذاإعل و   ٕٚٙ  صٕٔم  جٕٓٓٓه/ٕٓٗٔالرسذذالة  

ب روت    عبد الرزا  الن دي  دار إل ا  التراث العربلتلق  :   مْالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ه( ٓٔ٘
    ٔٛ  صٗه  جٕٓٗٔم  ٘  (ٔ)ط

نلند ر اد تلق  :    امع الرسا ل ه( ٕٛٚ)ت  ن ة  تقل الد ن ظلند بن عبد اللل م بن عبد السالم اللرانل اللنبلل ابن ت (ٔٔ)
   ٘  صٔم  جٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ  (ٔ)طالر اض    سالم  دار العطا 

  (ٕط)دن      ا ر  دار ال الر النعالتفسير المنير في الْقيدة والشريْة والمنيجم(  ٕ٘ٔٓ)ت ( الزل لل  وابة بن ن ط   ٕٔ)
  ٜٗٔ  ص٘ٔ  جهٛٔٗٔ

  ٖٔٙ  ص٘القاارة  ج  (  دار ال الر العربلٔ  )طالتفسير القرآني لمقرآنه(  ٜٖٓٔبعد )ت ( الخط ب  عبد الالر م  ونس ٖٔ)
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ن ار  : "رلا  تاا اهلل القر ن إ و  قوم به  نا  الل ا و نا  ال  التاب التول د  باب قوا النبل صحيح البخاري( البخاري  ٗٔ)
  التاب صحيح مسممنسلم  و   ٗ٘ٔ  صٜ  جٜٕ٘ٚ  لد ث رقم ورلا  قوا: لو ظوت ت ن ا نا ظوتل اذا إعلت النا   عا

 الة النساإر ن وق راا  باب إما نن  قوم بالقر ن  و علنه  وإما نن تعلم لالنة نن إقه  ظو ي را إعنا ب ا وعلن ا  
   ٛ٘٘  صٔج  ٘ٔٛلد ث رقم 

)ت للانا نن النو   ابن ا   ر  نلد الد ن ظبو السعادات النبارك بن نلند بن نلند ال  بانل اللزري ا :( لنن خل ة: ظي٘ٔ)
ب روت    ونلنود نلند الطنالل  النالتبة العلن ة يطاار ظلند الزاو تلق  :   النياية في غريب الحديث واألثر ه( ٙٓٙ

   ٛٙ  صٕم  جٜٜٚٔه/ٜٜٖٔ
  ٕ٘٘  صٔج  ٕٓٛ  لد ث رقملنساإر ن وق راا  باب إما قرا ة القر ن إل ال الة  التاب  الة اصحيح مسمم( نسلم  ٙٔ)
نلند نل ل الد ن عبد اللن د  النالتبة الع ر ة  تلق  :   سنن أبي داود ه( ٕ٘ٚ)ت  ( ظبو داود  سل نان بن ا  عثٚٔ)

قادر ا رنؤوط  نلق  التاب   قاا عبد الٚ٘  صٕ  جٜٖٛٔ  لد ث رقم ب روت  ظبواب ق ام الل ا  باب تلز ب القر ن
سنادا لسن" -عل ه ال الة والسالم-لانن ا  وا إل ظلاد ث الرسوا    ٖٗٗ  صٜج  ٔ  اانش"وا 

  التاج واإلكميل لمختصر خميل ه( ٜٚٛ)ت   النوا   نلند بن  وس  العبدري ٓٔٔ  صٔ  جبدا ع الصنا ع( الالاسانل  ٛٔ)
ابن و   ٖٓٔ  صٕ  جالحاوي الكبيرالناوردي  و   ٕٔٔ  صٕم  جٜٜٗٔه/ٙٔٗٔ  دار الالتب العلن ة  ب روت  (ٔ)ط

  ٖٖٗص  ٔم  جٜٛٙٔه/ٖٛٛٔ  نالتبة القاارة  المغني ه( ٕٓٙ)ت  قدانة النقدسل  نوإ  الد ن عبد اهلل بن ظلند
 ( ٖٔٙ  رقم )ٕٛٔ  صٔ  التاب اآلذان  باب ا ذان للنساإر  إذا الانوا لناعة  واإلقانة  جصحيحو( ظخرله البخاري إل ٜٔ)
: إ د بن عبد الرلنن  نظر( ظو نا  قوم نقام الور  ننا  التب عل ه القر ن الالر م إل ذلك الزنان ن ا الللد وا لواح وي راا  ٕٓ)

  نلنن النلك إ د لطباعة الن ل  (ٔ)ط   مع القرآن في عيد الخمفاء الراشدينبن سل نان الرونل )نعا ر(  ا
  ٕٗه  صٕٔٗٔال ر    

بن ا  وإل  خرا: تالنلة البلر الرا   لنلند البحر الرا ق شرح كنز الدقا قه(  ٜٓٚ)ت نل م  ز ن الد ن بن إبراا م  : ابن نظر( ٕٔ)
روضة ه(  ٙٚٙ)ت النووي   ل   بن  ر  و   ٔٔ  صٕ  ج(ٕط)دار الالتاب اإلسالنل  ه(  ٖٛٔٔبعد )ت لس ن الطوري 

   ٜٕٗ  صٔم  جٜٜٔٔه/ٕٔٗٔ  (ٖط) ب اإلسالنل  ب روت تلق  : زا ر ال او ش  النالت  الطالبين وعمدة المفتين
  ٖٕ  صٔ  جالصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٔٔ  صٕ  جالرا ق البحرابن نل م    نظر:( ٕٕ)
   ٖٕ  صٔ  جالصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٔٔ  صٕ  جالرا ق البحرابن نل م    نظر:( ٖٕ)
 ونل:( ن بد نن ب ان ظنر ن إ نا  تعل  بالن ل  اإللالتر ٕٗ)

ن  وم الن ل  اإللالترونل: عبارة عن برنانج إلالترونل  عنا وإ  نلنوعة الولدات الوظ   ة  العانلة إ نا ب ن ا  :أوالً 
ظ اراا نالتوبة عند طلب ا  نرتبة اآل ات والسور  بقسلوب نتناس  وننظم  و ستعنا إل نعاللة الاللنات القر ن ة ولروإ ا  وا 

  ندوة القر ن المصحف اإللكتروني وأحكامو الفقيية المست دة: دإرور   نظرع نانل  وإ  نا لا ت عل ه إل الن ل  ال
  ٗٔ  ٖٔالالر م والتقن ات النعا رة  الننلالة العرب ة السعود ة  ص

إل   المدخل: ل در   نظر ولد خال  ب ن النعا ر ن إل ندى لواز إطال  اسم الن ل  عل  القر ن النالتوب رقن ًا   ثانيًا:
  ٕٛٗ  صف بالمصحف الشريفالتْري

  ندوة القر ن الالر م والتقن ات النعا رة  الننلالة العرب ة السعود ة  المصحف اإللكتروني وأحكامو الفقيية المست دة( دإرور  ٕ٘)
  ٕ٘ص

 ة  لانعة   نللة الل ة ال ر عة والدراسات اإلسالناألحكام الفقيية المتْمقة بالتقنيات الخادمة لممصحف الشريف( ال لتونل  ٕٙ)
  ٘٘  صمٖٕٔٓ  ٕ  العددٖٔقطر  النللد 
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  ٕم  جٕٓٓٓه/ ٕٓٗٔ  دار الالتب العلن ة  ب روت  (ٔ)ط  اليداية شرح البنايةه(  ٘٘ٛ)ت  الع نل  نلنود بن ظلند( ٕٚ)
كفاية األخيار في حل  ه( ٜٕٛ)ت الل نل  ظبو بالر بن نلند و   ٕٔٔ  صٕ  جالتاج واإلكميلالنوا   و   ٖٕ٘ص

الب وتل  نن ور و   ٗٓٔم  صٜٜٗٔ  (ٔ)طعلل بلطلل ونلند سل نان  دار الخ ر  دن    تلق  :   ختصارغاية اال
  ٖٙٛ  صٔ  دار الالتب العلن ة  جكشاف القناع عن متن اإلقناع ه( ٔ٘ٓٔ)ت  بن  ونسا

الالاسانل  و   ٕٔٓ  صٔم  جٖٜٜٔه/ٗٔٗٔ  دار النعرإة  ب روت  المبسوط ه( ٖٛٗ)ت ( السرخسل  نلند بن ظلند ٕٛ)
اإلمام  فقو النْماني الفقو في البرىاني المحيط ه( ٙٔٙ)ت ابن نازة  نلنود بن ظلند و   ٖٕٙ  صٔ  جالصنا ع بدا ع

  ٖٔٔ  صٔم  ج ٕٗٓٓه/ٕٗٗٔ  (ٔ)طعبد الالر م اللندي  دار الالتب العلن ة  ب روت  تلق  :   أبي حنيفة 
  ٕٔٗ  ٕ  جالبناية الع نل و   ٔٔ  صٕ  جالرا ق البحر( ابن نل م  ٜٕ)
   ٔ٘  صٕ  جالمحتاج نياية( الرنلل  ٖٓ)
  مٛ(  ٔ  )ط  دار الالتب العلن ة  ب روتفي شرح المقنع المبدعه(  ٗٛٛ)ت  ( براان الد ن ابن ن لح  إبراا م بن نلندٖٔ)

ا ح من اإلنصاف في مْرفة الر ه(  ٘ٛٛ)ت النرداوي  عال  الد ن علل بن سل نان و   ٓٗٗ  صٔم  ج ٜٜٚٔه/ٛٔٗٔ
   ٜٓٔ  صٕم  جٜٜ٘ٔه/ ٘ٔٗٔ(  ٔ)ط  تلق  : عبد اهلل الترالل وعبد ال تاح الللو  الر للطباعة والن ر  القاارة  الخالف

  ٓٗٔ  صٖب روت  ج    دار ال الرباَثار المحم ه(  ٙ٘ٗ)ت ( ابن لزم  ظبو نلند علل بن ظلند ا ندلسل القرطبل الظااري ٕٖ)
  ٔٔص  ٕ  جالرا ق البحرابن نل م  و   ٕٔٓص  ٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٖٖ)
  ٖٕٙ  صٔ  جالصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٖٗ)
  ٕٖٔ  صٔج البرىاني المحيطالبراانل  و   ٔٔ  ٕ  جالرا ق البحر( ابن نل م  ٖ٘)
  ٖٕٙ  صٔ  جالصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٕٕٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٖٙ)
  ٔٔص  ٕ  جالرا ق البحرابن نل م  و   ٕٕٓ  ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوطرخسل  ( السٖٚ)
  ٕٔٗ  صٕ  جاليداية شرح البناية  الع نل  ٔٔ  ٕ  جالرا ق البحر( ابن نل م  ٖٛ)
)ت ابن عابد ن  نلند ظن ن بن عنر و   ٔٔ  صٕ  جالرا ق البحرابن نل م  و   ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٜٖ)

  "الدر النختار للل  الل  رح تنو ر ا ب ار عم  الدر المختار المْروف بحاشية ابن عابدين رد المحتاره(  ٕٕ٘ٔ
  "لا  ة ابن عابد ن" عل ه  النسناة "رد النلتار"  دار ال الر  ب روت –ن  ون ب ا ا-للتنرتا ل" بقعل  ال  لة  ل ه 

م  دار ال الر  ٓٔ  اليداية شرح الْناية ه( ٙٛٚ)ت البابرتل  نلند بن نلند و   ٕٗٙ  صٔم  جٕٜٜٔه/ٕٔٗٔ  (ٕط)
  ٕٓٗ  صٔج

  النطبعة الالبرى ا ن ر ة  تبيين الحقا ق شرح كنز الدقا ق وحاشية الَشم ِبيَ  ه( ٖٗٚ)ت ( الز لعل  ع نان بن علل ٓٗ)
   ٕٓٗ  صٕ  جالبناية شرح اليدايةالع نل  و   ٜ٘ٔ  صٔه  جٖٖٔٔ  (ٔ)ط  القاارة

   ٜ٘ٔ  صٔ  جحاشية الشمبيال لبل  و   ٕٓٗ  صٕ  جاليداية البناية شرح( الع نل  ٔٗ)
  ٕٓٗ  صٕ  جالبناية شرح اليدايةالع نل  و   ٔٔ  صٕ  جالبحر الرا ق( ابن نل م ٕٗ)
  ٖٔٔ  صٔج البرىاني المحيطالبراانل  و   ٕٔٓ  صٔج المبسوط( السرخسل  ٖٗ)
  ٕج التاج واالكميلالنوا   و   ٔٔ  صٕر ال الر  ب روت  ج  داشرح مختصر خميله(  ٔٓٔٔ)ت  ( الخر ل  نلند بن عبد اهللٗٗ)

  ٔج م ٜٜٛٔه/ٜٓٗٔ  دار ال الر  ب روت  منح ال ميل شرح مختصر خميله(  ٜٜٕٔ)ت  عل ش نلند بن ظلندو   ٕٖٛص
التوضيح في شرح المختصر  ه( ٙٚٚ)ت خل ا بن إسلا  بن نوس   م ا  الد ن اللندي النالالل الن ري و   ٖ٘ٗص

  (ٔ)طظلند بن عبد الالر م نل ب  نرالز نل بو ه للنخطوطات وخدنة التراث  تلق  :   بن الحا بالفرعي ال
   ٜٛ  صٕم  جٕٛٓٓه/ٜٕٗٔ

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكراءة مً املصحف والتكييات اإلللرتوىية يف الصالة

ٍ /2019و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية، مج )15(، ع )3(، 1441 

 

322 

 

  ٔٔٗ  صٔ  جالمغني( ابن قدانة  ٘ٗ)
  نطبوع نن  رح نخت ر خل ا للخر ل  دار حاشية الْدوي عم  شرح مختصر خميل لمخرشي( العدوي  علل بن ظلند  ٙٗ)

   ٔٔ  صٕ  ب روت  جال الر للطباعة
   ٕٖٛ  صٕج ،كميلالتاج واإل النوا   و   ٔٔ  صٕج شرح مختصر خميل( الخر ل  ٚٗ)
  ٔٔٗ  صٔ  جالمغني( ابن قدانة  ٛٗ)
  دار الالتب العلن ة  ب روت  مغني المحتاج إل  مْرفة مْاني ألفاظ المنياج ه( ٜٚٚ)ت ( ال رب نل  نلند بن ظلند ٜٗ)

  ٕ٘ٔ  صٕج  الشرواني عم  التحفة  ٔ٘  صٕج  نياية المحتاجالرنلل  و   ٜٔٗ  صٔم  جٜٜٗٔه/٘ٔٗٔ  (ٔ)ط
عبد اهلل الترالل  تلق  :   (ٔ)ط  الفروع  ه(ٖٙٚابن ن لح نلند بن ن لح )ت و   ٖٗٛ  صٔج  القناع كشاف( الب وتل  ٓ٘)

  اإلنصافوي  النرداو   ٓٗٗ  صٕج  المبدعابن ن لح  و   ٕٛٙ  صٕم  جٖٕٓٓه/ٕٗٗٔنؤسسة الرسالة  ب روت  
   ٜٓٔ  صٕج

  ٖٓٔ  صٗ  دار ال الر  جالشرح الكبيرحب ،فتح الْزيز بشرح الو يز المْروفه(  ٖٕٙ)ت ( الراإعل  عبد الالر م بن نلند ٔ٘)
   ٖٖ٘  صٔج  مغني المحتاجال رب نل  و 

   ٜٓٔ  صٕج ،اإلنصافالنرداوي  و   ٓٗٗ  صٔ  جالمبدع( ابن ن لح  ٕ٘)
نلند بن عبدا  تلق  :   كتاب المصاحف ه( ٖٙٔ)ت اهلل بن سل نان بن ا  عث ا زدي السلستانل ( ابن ظبل داود  عبد ٖ٘)

النتقل ال ندي  عال  الد ن علل بن لسام الد ن و   ٜٗٗص م ٕٕٓٓه/ٖٕٗٔ  (ٔ)طالقاارة   - ن ر  ال ارو  اللد  ة
  وة السقا  نؤسسة  -بالري ل انل لق  : ت  كنز الْمال في سنن األقوال واألفْال ه( ٜ٘ٚ)ت ابن قامل خان ال ندي 

  ٖٕٙ  صٛ  ج(ٖٕٕٚٛ  رقم )مٜٔٛٔه/ٔٓٗٔ  (٘ط)  الرسالة
  ٕٔٗ  صٕج  البنايةالع نل  و   ٔٔ  صٕج  الرا ق البحر( ابن نل م  ٗ٘)
 س قتل ذالرا نلقا إل ظدلة ال ر   ال انل إن  ا  اهلل  -رمل اهلل عن ا-( ظ ر عا  ة ٘٘)
  ٖٔٔص  ٔج ،البرىاني المحيطالبراانل  و   ٖٕٙ  صٔج ،الصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٕٔٓ  صٔج ،المبسوط( السرخسل  ٙ٘)

  ٛ٘ٔ  صٔج الحقا ق تبيينالز لعل  و 
  ٕٖٔ  صٔج ،البرىاني المحيطالبراانل  و   ٖٕٙ  صٔج ،الصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٕٔٓ  صٔج ،المبسوط( السرخسل  ٚ٘)

  ٛ٘ٔ  صٔج ،تبيين الحقا قالز لعل  و   ٕٙ  صٔج ،اراالختيار لتْميل المختالنو لل  و 
  ٙٔ٘  لد ث رقم ٜٓٔ ٔ  التاب ال الة  باب إذا لنا لار ة  م رة عل  عنقه إل ال الة صحيح البخاري( البخاري  ٛ٘)

   ٖٗ٘  لد ث رقم ٖ٘ٛ ٔ  التاب النسالد ونوامن ال الة  باب لواز لنا ال ب ان إل ال الة  صحيح مسممنسلم  و 
  ٕٔٗ ٕ  البنايةالع نل  و   ٖٔٔ ٔ ،البرىاني المحيطالبراانل  ( ٜ٘)
  ٕٕٗ ٕ ،البناية( الع نل  ٓٙ)
  ٗ"  دار ال الر  جالم موع شرح الميذب "مع تكممة السبكي والمطيْي ه( ٙٚٙ)ت ( النووي  نل ل الد ن  ل   بن  ر  ٔٙ)

  ٜ٘ص
  ٕٛٙ  صٕ  جالفروع( ابن ن لح  ٕٙ)
الطحطاوي حاشية ه(  ٖٕٔٔ)ت الطلطاوي  ظلند بن نلند بن إسناع ا اللن ل و   ٔٔ  صٕ  جقالرا  البحر( ابن نل م  ٖٙ)

  (ٔ)طلبنان   –ب روت   نلند عبد العز ز الخالدي  دار الالتب العلن ةتلق  :   عم  مراقي الفالح شرح نور اإليضاح
  ٖٖٙم  صٜٜٚٔه/ٛٔٗٔ

  ٕٖٔ  صٔج ،البرىاني حيطالمالبراانل  و   ٕٕٓ  ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٗٙ)
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   ٖٖ٘  صٔ  جالمحتاج مغنيال رب نل  و   ٖٓٔ  صٗ  جالْزيز فتح( الراإعل  ٘ٙ)
  ٕٔٔ  صٕ  جواإلكميل التاجالنوا   و   ٖٕ٘ص  ٕ  جالبنايةإل ات ا  ال ق ا  عل  ولوب القرا ة إل ال الة: الع نل    نظر( ٙٙ)

   ٖٙٛ  صٔ  جالقناع كشافالب وتل  و   ٗٓٔ  صاألخيار كفايةالل نل  و 
   ٔ٘  صٕ  جالمحتاج نياية( الرنلل  ٚٙ)
  ٕٔٗ  صٔ  جالمغنيابن قدانة  و   ٓٗٗ  صٔ  جالمبدع( ابن ن لح  ٛٙ)
  ٖٛٔص  ٔ  دار الالتاب اإلسالنل  جأسن  المطالب في شرح روض الطالبه(  ٕٜٙ)ت ( زالر ا ا ن اري  زالر ا بن نلند ٜٙ)

  ٕٔٗ  صٔ  جالمغنيابن قدانة  و   ٜٔٗ  صٔ  جالمحتاج مغنيال رب نل  و 
  ٔالتاب ا ذان  باب إنانة العبد والنول   ج  ( ذالرا البخاري نعلقا بل ظ: "والانت عا  ة:  ؤن ا عبداا ذالوان نن الن ل "ٓٚ)

  لناع ظبواب الالالم إل ال الة  باب نن ت  ح إل  الته التابا إ  نه ظو قرظا  الكبرى السنن  وو له الب  قل  ٓٗٔص
  وزاد إل رنمان  قاا اللاإظ إل " ال تح: و له ابن ظبل داود إل "التاب الن ال " ٖٖٙٙ  لد ث رقم ٜٖ٘  صٕج

   ٓٓ٘ ٔوابن ظبل   بة وال اإعل وعبد الرزا   و لله النووي إل خال ة ا لالام 
  ٜٖٔ  صٔج ؛ٖٔٔ  صٔج ،البرىاني المحيط( البراانل  ٔٚ)
  ٖٕٙص  ٔ  جالصنا ع بدا ع( الالاسانل  ٕٚ)
  ٖٕٙ  صٔ  جالسابق المر ع( ٖٚ)
  ٜٖٔ  صٔج ،البرىاني المحيطالبراانل  و   ٕٔٗ  صٕ  جالبناية( الع نل  ٗٚ)
  ٕٔٗ  صٕ  جالبناية( الع نل  ٘ٚ)
  ٖٔٔ  صٔج ،البرىاني المحيطالبراانل  و   ٛ٘ٔ  صٔج ،الحقا ق تبيينالز لعل  و   ٖٕٙ  صٔج ،الصنا ع بدا ع( الالاسانل  ٙٚ)
 الدل ا ال انل نن ظدلة ال ر   ا وا   : نظر( ٚٚ)
   ٖٔٔ  صٔج ،البرىاني المحيط( البراانل  ٛٚ)
   ٖٓٗ  صٔ  جالْنايةبطاا ال الة إل التلق ن: البابرتل  إإل   نظر( ٜٚ)
   ٕٔٓ  صٔج ،المبسوط( السرخسل  ٓٛ)
  ٖٓٗ  صٔ  جالْناية( البابرتل  ٔٛ)
  ٔٔ  صٕ  جالرا ق البحرابن نل م  و   ٖٔٔ  صٔ  جالبرىاني المحيطالبراانل  و   ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٕٛ)
   ٕٔٓ  صٔج ،المبسوط( السرخسل  ٖٛ)
  (ٔ)طنلند النختار السالنل  دار المرب اإِلسالنل  تلق  :   التمقين شرح ه( ٖٙ٘)ت : النازري  نلند بن علل  نظر( ٗٛ)

  ٕٔٗ  صٔ  جالمغنيابن قدانة  و   ٕٛٙ  صٔم  جٕٛٓٓ
 ب  تخر له ( س٘ٛ)
  ٕٛٙ  صٔ  جالتمقين شرح( النازري  ٙٛ)
  ٜٖٔ  صٔ  جالبرىاني المحيط( ظبو النعالل  ٚٛ)
  ٕٗٙ  صٔ  جالمحتار رد حاشية( ابن عابد ن  ٛٛ)
  ٖ٘ٗ  صٔج ،ال ميل منحعل ش  و   ٔٔ  صٕج ،شرح مختصر خميل( الخر ل  ٜٛ)
  ٔٔ  صٕ  جالْدوي حاشية( العدوي  ٜٓ)
  ٕٛٙ  صٔ  جمقينالت شرح( النازري  ٜٔ)
  ٕٛٙ  صٔ  جالسابق المر ع( ٕٜ)
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   ٕٔٓ  صٔج ،المبسوط( السرخسل  ٖٜ)
  ٕٔٗ ٔ ،المغني( ابن قدانة  ٜٗ)
  ٜٓٔ  صٕج ،اإلنصافالنرداوي  و   ٓٗٗ  صٔ  جالمبدعاذا الروا ة عند اللنابلة: ابن ن لح    نظر( ٜ٘)
 ه نن نلنوع ا دلة التل استدلوا ب ا إل النسقلة ( لم   رح اذا ال ر   ب ذا الدل ا إن ظنه  نالن استنباطٜٙ)
   ٖ٘ٗ  صٔ  جال ميل منح( عل ش  ٜٚ)
( اذا الدل ا نقخوذ نن الالم ابن ر د للت رقة ب ن نن  قرظ نن الن ل  إل نن ظوا  الته والذي  نس  ظ نا  قرا ته اا له ٜٛ)

: ابن ر د   نظر  وال انل ن   تح الن ل   ظن   تح الن ل  ل ستذالر النومن  إا وا  لوز له القرا ة نن الن ل 
   ٖٙٗ  صٔ  جوالتحصيل البيان

 علة الننن عند اللن  ة إل ظدلة ال ر   ا وا  : نظر( ٜٜ)
  ٕٔٗ  صٔ  جالمغني( ابن قدانة  ٓٓٔ)
 ( سب  تخر له ٔٓٔ)
  ٜٖٔ  صٔ  جٖٔٔ  صٔ  جالبرىاني المحيط( البراانل  ٕٓٔ)
والنروزي  ظبو عبد اهلل نلند بن ن ر بن الللاج   ٓٙٗ-ٚ٘ٗ  صالمصاحف كتابإل  ( ظخرج اآل ار عن م ابن ظبل داودٖٓٔ)

  لد ث ظالادنل  مختصر قيام الميل وقيام رمضان وكتاب الوتره(  اخت را: ظلند بن علل النقر زي  ٜٕٗ)ت الَنْرَوِزي 
  دار الالتب المدونةه(  ٜٚٔ: نالك  نالك بن ظنس )ت  نظر  و ٖٖٕم  صٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ(  ٔ)طباالستان   –باد  إ  ا 

   تلق  : نلند الذخيرةه(  ٗٛٙ)ت القراإل  ظلند بن إدر س و   ٕٛٛ  صٔم  جٜٜٗٔه/٘ٔٗٔ(  ٔ)طالعلن ة  ب روت  
 القناع كشافالب وتل  و   ٛٓٗ  صٕم  جٜٜٗٔ ( ٔ)طللل وسع د ظعراب ونلند بو خبزة  دار المرب اإلسالنل  ب روت  

   ٔٔٗ  صٔ  جالمغنيابن قدانة  و   ٖٗٛ  صٔج
 ( سب  تخرله ٗٓٔ)
براا م  وسل نان بن لنظلة  والرب ن  الرااة ذلك وعن سع د  واللسن  ٘ٓٔ) : ابن  نظر( ن ا: ابن النس ب واللسن  ونلااد  وا 

  ٔٔٗ  صٔ  جالمغنيقدانة  
  ٕج  التحفة  عم الشروانيال روانل  و   ٖٓٔ  صٗ  جالْزيز فتحالراإعل  و   ٜٔٗ  صٔ  جالمحتاج مغني( ال رب نل  ٙٓٔ)

  ٕ٘ٔص
   ٛ٘ٔ  صٔ  جالحقا ق تبيينالز لعل  و   ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٚٓٔ)
   ٖٕٙ  صٔ  جالصنا ع بدا ع( الالاسانل  ٛٓٔ)
  ٖٓٗ  صٔ  جالْناية( البابرتل  ٜٓٔ)
طار    تلق  : المذىب بحره(  ٕٓ٘)ت الرو انل  ظبو النلاسن عبد الوالد بن إسناع ا و   ٜ٘  صٗ  جالم موع( النووي  ٓٔٔ)

  ٕٙ  صٕم  ج ٜٕٓٓ  (ٔ)طإتلل الس د  دار الالتب العلن ة  ب روت  
  ٛ٘ٔ ٔ ،الحقا ق تبيينالز لعل  و   ٖٔٔ ٔ ،البرىاني المحيطالبراانل  و   ٖٕٙ ٔ ،الصنا ع بدا ع( الالاسانل  ٔٔٔ)
  ٖٓٗ  صٔ  جالْناية( البابرتل  ٕٔٔ)
قد لا  إل النمنل الا ن ه: "وقد س ا ظلند عن اإلنانة إل الن ل  إل ( اذا انستدنا نقخوذ نن لواب اإلنام ظلند إٖٔٔ)

  ٔٔٗ  صٔ  جالمغني: ابن قدانة   نظررنمان؟ إقاا: إذا امطر إل  ذلك"  
  ٔٗٔ  صٔ  جالحقا ق تبيين( الز لعل  ٗٔٔ)
  ٖٓٔ  صٗ  جالْزيز فتح( الراإعل  ٘ٔٔ)
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 القوا ا وا نن ظقواا العلنا  إل النسقلة  : نظر( ٙٔٔ)
  ٖٔٔ  صٔج ،البرىاني المحيط  البراانل  ٖٕٙ  صٔج ،الصنا ع بدا عالالاسانل  و   ٕٔٓ  صٔج ،المبسوط( السرخسل  ٚٔٔ)
  ٕٗٙ  صٔ  جالمحتار رد  ابن عابد ن  ٔٔ  صٕ  جالرا ق البحر  ابن نل م  ٕٔٓ  صٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٛٔٔ)

  ٕٓٗ  صٔ  جالْنايةالبابرتل  
  ٖٕٙ  صٔ  جالصنا ع بدا ع  الالاسانل  ٕٔٓص  ٔ  جالمبسوط( السرخسل  ٜٔٔ)
 : القوا ال انل وظدلت م إل النسقلة  نظر( ٕٓٔ)
 : القوا ال الث وظدلت م إل النسقلة  نظر( ٕٔٔ)
 : القوا الرابن وظدلت م إل النسقلة  نظر( ٕٕٔ)
 : القوا الخانس وظدلت م إل النسقلة  نظر( ٖٕٔ)
  ندورة القر ن الالر م والتقن ات النعا رة  الننلالة العرب ة السعود ة  ية المست دةالمصحف اإللكتروني وأحكامو الفقي( دإرور  ٕٗٔ)

  ٕ٘ص
(ٕٔ٘ )https://www.okaz.com.sa/article/ٖٔٗٗٓٔ / م ٕٚٓٓسبتنبر  ٕٙ ا ربعا  -ه ٕٛٗٔرنمان/  /ٗٔ/ ا ربعا 

ٕٔ:ٔٗ  
رنمان    ٙٔلة ال ر عة والدراسات اإلسالن ة  العدد   نلوما يتْمق بو من مسا ل فقيية ال وال في القرآن تخزين( ال ل    ٕٙٔ)

  ٘٘  صمٕٓٔٓ  ظيسطس  اذٖٔٗٔ
  نللة الل ة ال ر عة والدراسات اإلسالن ة  األحكام الفقيية المتْمقة بالتقنيات الخادمة لممصحف الشريف( ال لتونل  ٕٚٔ)

  ٗٙم  صٖٕٔٓ  اذٖ٘ٗٔ  خر   ٕ  العدد ٖٔالنللد 
(ٕٔٛ )https:،،www.youtube.com،watch?v=3WCJIInTmjQ . 
(ٕٜٔ )https://www.okaz.com.sa/article/ٖٔٗٗٓٔ /  مٕٚٓٓسبتنبر  ٕٙا ربعا  -ه ٕٛٗٔ/ رنمان /  ٗٔ/ ا ربعا 

ٕٔ:ٔٗ 
(ٖٔٓ )https://www.okaz.com.sa/article/ٖٔٗٗٓٔ /  مٕٚٓٓسبتنبر  ٕٙا ربعا  -ه ٕٛٗٔن / / رنما ٗٔ/ ا ربعا 

ٕٔ:ٔٗ 
  ٕٕ٘  ٕٔ٘  مدخل إل  التْريف بالمصحف الشريف( ل در  ٖٔٔ)
  ندورة القر ن الالر م والتقن ات النعا رة  الننلالة العرب ة السعود ة  المصحف اإللكتروني وأحكامو الفقيية المست دة( دإرور  ٕٖٔ)

  ٕٛص
(ٖٖٔ )https://www.okaz.com.sa/article/ٖٔٗٗٓٔ /  مٕٚٓٓسبتنبر  ٕٙا ربعا  -ه ٕٛٗٔ/ رنمان /  ٗٔ/ ا ربعا 

ٕٔ:ٔٗ 
   ٜٗٗص ،المصاحف( ابن ظبل داود  ٖٗٔ)
  إارو  لنادة  دار ال قاإةتلق  :   الضْفاء ه( ٖٓٗ)ت ( ظبو نع م  ظلند بن عبد اهلل بن ظلند بن إسلا  ا  ب انل ٖ٘ٔ)

 بناابن ظبل لاتم  ظبو نلند عبد الرلنن بن نلند و   (ٕٕ٘ترلنة )  ٕ٘ٔ  صمٜٗٛٔاذ/٘ٓٗٔ  (ٔ  )طالدار الب ما 
 /هٕٔٚٔب روت    م  دار إل ا  التراث العربلٜ(  ٔ  )طوالتْديل ال رحه(  ٕٖٚ)ت إدر س التن نل  اللنظلل  الرازي 

 ( ٕٕٚٙ  ترلنة )ٜٙٗ  صٛم  جٕٜ٘ٔ
عبد النعطل ظن ن قلعلل  تلق  :   الكبير الضْفاء ه( ٕٕٖ)ت ( العق لل  ظبو لع ر نلند بن عنرو بن نوس  النالل ٖٙٔ)

 ( ٜٓٔٔ  ترلنة )ٜٖٓ  صٗم  جٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ  (ٔ)ط  ب روت  دار النالتبة العلن ة
 

https://www.youtube.com/watch?v=3WCJIInTmjQ
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  تلق  : سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكر ي عنوه(  ٕ٘ٗ)ت ( البرقانل  ظلند بن نلند بن ظلند بن يالب  ظبو بالر ٖٚٔ)
 ( ٙٔ٘  ترلنة )ٛٙه  صٗٓٗٔنللد   (  ٔ)طناور  باالستان   -ري  التب خانه لن لل عبد الرل م نلند ظلند الق ق

 ( ٕٕٗٓ  ترلنة )ٛ٘ٗ  صٗ  جوالتْديل ال رح( ابن ظبل لاتم  ٖٛٔ)
 الر اهلل تلق  :   نللد  المراسيله( ٕٖٚ)ت ( ابن ظبل لاتم  ظبو نلند عبد الرلنن بن نلند التن نل اللنظلل الرازي ٜٖٔ)

 ( ٕٖٗ  ترلنة )ٜ٘ه  صٜٖٚٔ  (ٔ)ط  ب روت ،انل  نؤسسة الرسالةنعنة اهلل قول
  ٙ٘ٗص ،المصاحف( ابن ظبل داود  ٓٗٔ)
   تلق  : تغميق التْميق عم  صحيح البخاريه(  ٕ٘ٛ)ت ( ابن للر العسقالنل  ظبو ال ما ظلند بن علل بن نلند بن ظلند ٔٗٔ)

  ٕٜٕ  صٕه  ج٘ٓٗٔ ( ٔ)طا ردن   –وت  عنان ب ر   سع د عبد الرلنن القزقل  النالتب اإلسالنل  دار عنار
 ( سب  تخر له ٕٗٔ)
ِزّى  نا ر بن عبد الس د ظب  النالارم ابن عل   ظبو ال تح  براان الد ن الخوارزنل ٖٗٔ) المغرب في ترتيب  ه( ٓٔٙ)ت ( الُنَطر 

 ٕٚٗ  دار الالتاب العربل  صالمْرب
  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيره(  ٓٚٚنلو )ت ي  ظبو العباس ( ال  ونل  ظلند بن نلند بن علل ال  ونل  م اللنو ٗٗٔ)

  ٛ٘٘  صٕب روت  ج  النالتبة العلن ة
  ٜ٘  صٗ  جالم موع( النووي  ٘ٗٔ)
  رقذم:   التذاب النسذالد ونوامذن ال ذالة  بذاب تلذر م الالذالم إذل ال ذالة  ونسذخ نذا الذان نذن إبالتذهصحيحو( ظخرله نسلم إل ٙٗٔ)

  ٖٔٛ  صٔج  ٖٚ٘
  ٕٕٚ  صٔ  جالمحتار ردابن عابد ن   (ٚٗٔ)


