
قائمة منشورات - دار المعرفة

فكرة إبداعية
لتالوة القرآن الكريم

للشراء أونالين عبر المتجر االلكتروني



م�صحف التجويد 

با�صتخدام اللون املَُرّمز زمنيًا يف تدوين الأحرف اخلا�صعة لأحكام التجويد
فكرة اإبداعية يف خدمة كتاب اهلل تعاىل

منوذج عن مراحل تدوين كالم اهلل تعاىل

املرحلة الأوىل : تدوين ) ر�سم الكلمات فقط ( يف عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

املرحلة الثانية : تدوين ) الر�سم + الت�سكيل بالَنْقط ثم الت�سكيل احلايل ( يف عهد الإمام علي كّرم اهلل وجهه 

املرحلة الثالثة : تدوين ) الر�سم + الت�سكيل + التنقيط ( يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان

الآن : تدوين ) الر�سم + الت�سكيل + التنقيط + التجويد (
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ولدة الفكرة ...
احلاجة اأم الخرتاع

ي�ده املعل�م  ال�ص�يخ  ط�رق  حينم�ا   1991/4/7  �صب�اح 

كان  ال�ذي  زميل�ي  لتنبي�ه  الي�ص�رى  ف�وق  اليمن�ى 

يطب�ق  مل  لأن�ه   - الك�رمي  الق�راآن  م�ن  ب�دوره  يق�راأ 

التالي�ة: الفك�رة  فجاءتن�ي   - تالوت�ه  اأثن�اء   حكم�ًا 

التجوي�دي  للحك�م  اخلا�ص�ع  احل�رف  ُيَع�ّر  ل  مل 

انتظ�ار  ع�ن  عو�ص�ًا  مع�ن،  ل�ون  با�ص�تخدام  نف�ص�ه  ع�ن 

التجوي�دي. احلك�م  ملوق�ع  لت�ص�ر  املعل�م  ي�د   طرق�ة 

احلك�م،  ه�ذا  زم�ن   ع�ن   للتعب�ر  الل�ون  وت�دّرج 

ذات�ه العثم�اين  الر�ص�م  عل�ى  ُمدّون�ًا  التجوي�د   ولي�صب�ح 

كما هو حال الت�صكيل والتنقيط على احلرف بعدما كانت 

�صماعية فقط ...، وهكذا كانت احلاجة اأم الخرتاع .

د.م. �سبحي طه



مثال تو�صيحي
فقط بثالثة األوان رئي�سية: الأحمر )بتدرجاته( ملواقع املدود، الأخ�سر ملواقع الُغَن،

الأزرق الغامق: للتفخيم والأزرق الفاحت للقلقلة، )بينما الرمادي ل يلفظ(.
تطبق اأثناء التالوة، التجويد ب�سكل عملي ومبا�سر.

الكلم�ات،  بع��ض  عن�د  الوقف�ي  الف�راغ  مب�كان  التوّق�ف  عل�ى  َتَع�ّود  للمعن�ى:  ذهن�ك  تف�رغ  لك�ي 
�سغ�ر(. مبرب�ع  احلرك�ة،  حج�ز  مت  )حي�ث  الكلم�ة  م�ن  الأخ�ر  احل�رف  بت�س�كني   وذل�ك 
اأما اإذا اأردت عدم اللتزام بهذا الوقف الختياري، فتجاهْل هذا املربع واحلكم الناجت عن التوقف.

جديد دار المعرفة مصحف التجويد QR بالصوت والصورة لكل صفحة قرآنية

تالوة - تفاسير -ترجمات - تحفيظ



منوذج ل�صرح الأحكام التجويدية يف كامل م�صحف التجويد )برواية حف�ص(
بثالث فئات لونية فقط

حتقق 28 حكمًا جتويديًا: احلرف الأحمر: مّد ، احلرف الأخ�صر: ُغّنة ،
احلرف الأزرق الغامق: تفخيم و الأزرق الفاحت: َقلَقَلة ، بينما الرمادي: لُيلَفظ

الوا�سح



هدية مميزة لجميع المناسبات

عروض خاصة للتوزيع الخيري

والهدايا والمناسبات

يمكنك زيارة الرابط التالي

لالطالع على جميع العروض

ق�سم الهدايا وال�سدقات والتوزيع اخلري



نسألكم الفاحتة والدعاء له بالرمحة  واملغفرة  

وأن يسكنه ا فسيح جناته  

ويرزقه ا شفاعة سيدنا حممد  

<t^£]<|ÊÖ<Ó◊¬<<ÌËÖ^q<ÌŒÇë
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نسألكم الفاحتة والدعاء له بالرمحة  واملغفرة  

وأن يسكنه ا فسيح جناته  

ويرزقه ا شفاعة سيدنا حممد  

صدقة جارية 
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يتشرفون بدعوتكم حلضور حفل زفاف  جنليهما   

وبتـشـريفـكـم تكتمل فرحتنا 
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مناذج من الطباعة
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م�صحف التجويد �صمن علبة

م�صحف التجويد �صمن علبة

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

ورق كو�سيه فاخر

سم9789933-900-267  35 ×25$ 70

سم9789933-458-584  24 ×17$ 45

ــون للــ ا

سم9789933-423-308  35 ×25$ 40

سم9789933-423-506  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

1
الوا�سح

2
الوا�سح



م�صحف التجويد

م�صحف التجويد

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-573-782  35 ×25$ 26

سم9789933-458-577  20 ×14$ 12

سم9789933-458-560  24 ×17$ 16

سم9789933-573-706  17 ×12$ 9

ــون للــ ا

I S B N

سم9789933-900-281  50 ×35$ 70

سم9789933-423-056  24 ×17$ 22

سم9789933-423-728  35 ×25$ 35

سم9789933-900-298  20 ×14$ 14

سم9789933-458-898  17 ×12$ 11

سم9789933-423-186  12 ×8$ 4.5

سم9789933-423-322  14 ×10$ 6

ــون للــ ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

بدون فهرس المواضيع

بدون فهرس المواضيع

3
الوا�سح

4
الوا�سح



م�صحف التجويد غالف جلد فاخر

م�صحف التجويد غالف قطيفة

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

I S B N

سم9789933-458-430  20 ×14$ 16

سم9789933-458-959  17 ×12$ 12

سم9789933-458-713  24 ×17$ 25

سم9789933-458-942  17 ×12$ 12

سم9789933-458-638  20 ×14$ 16

سم9789933-645-045  12 ×8$ 6

سم9789933-573-423  14 ×10$ 8

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

ــون للــ ا

ــون للــ ا

5
الوا�سح

6
الوا�سح

بدون فهرس المواضيع



م�صحف التجويد غالف م�صدف

م�صحف التجويد غالف كرتوين نافر

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

بدون فهرس المواضيع

I S B N

سم9789933-573-492  24 ×17$ 22

سم9789933-573-690  17 ×12$ 11

سم9789933-573-768  20 ×14$ 14

I S B N

سم9789933-573-737  24 ×17$ 22

سم9789933-573-997  35 ×25$ 26

سم9789933-573-775  20 ×14$ 14

سم9789933-573-973  17 ×12$ 11

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

7
الوا�سح

8
الوا�سح



م�صحف التجويد غالف كارتوناج مف�ص�ص مع تذهيب حراري

م�صحف التجويد غالف فليك�ص مرن

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

بدون فهرس المواضيع

I S B N

سم9789933-458-645  20 ×14$ 15

سم9789933-645-038  12 ×8$ 5

سم9789933-573-430  14 ×10$ 7

سم9789933-458-966  17 ×12$ 12

ــون للــ ا

سم9789933-458-805  24 ×17$ 25

سم9789933-573-041  17 ×12$ 12

سم9789933-458-744  20 ×14$ 16

سم9789933-573-447  14 ×10$ 8

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

9
الوا�سح

10
الوا�سح



م�صحف التجويد �صمن �صو�صتة

ال�صبع املنجيات

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

�ُسور من م�سحف التجويد مع اأدعية واأذكار
مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-423-117  20 ×14$ 1

I S B N

سم9789933-423-438  20 ×14$ 14

سم9789933-423-360  14 ×10$ 6

سم9789933-573-195  17 ×12$ 11

سم9789933-423-032  10 ×7$ 3.5

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

ــون للــ ا

11
الوا�سح

12
الوا�سح

سم9789933-645-021  12 ×8$ 4.5
بدون فهرس المواضيع

سم9789933-645-182  24 ×17$ 20
بدون فهرس المواضيع



جزء عمَّ من م�صحف التجويد

جزء تبارك من م�صحف التجويد

جزء قد �صمع من م�صحف التجويد

مع تف�سر الكلمات

مع تف�سر الكلمات

مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-573-218  35 ×25$ 3

سم9789933-458-263  20 ×14$ 0.8

سم9789933-423-346  24 ×17$ 1

9789933-423-223

9789933-458-256

9789933-423-193

سم  35 ×25

سم  20 ×14

سم  24 ×17

$ 3

$ 0.8

$ 1

I S B N

سم9789933-423-407  24 ×17$ 1

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

13
الوا�سح

14
الوا�سح

15
الوا�سح



جزء الذاريات من م�صحف التجويد
مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-423-827  24 ×17$ 1

لوهبــة ا لقيــاس ا

جزء عمَّ + تبارك من م�صحف التجويد
مع تف�سر الكلمات

سم9789933-423-292  24 ×17$ 1.8

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

قد �صمع+ تبارك + عمَّ من م�صحف التجويد
مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-423-100  24 ×17$ 2.5

سم9789933-458-270  20 ×14$ 1.75

لوهبــة ا لقيــاس ا

16
الوا�سح

17
الوا�سح

18
الوا�سح



من الأحقاف اإىل النا�ص من م�صحف التجويد

ربع ي�ص من م�صحف التجويد

�صورة البقرة من م�صحف التجويد

مع تف�سر الكلمات

مع تف�سر الكلمات

مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-900-250  24 ×17$ 4.5

سم9789933-423-551  24 ×17$ 4

I S B N

سم9789933-423-124  24 ×17$ 2

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

19
الوا�سح

20
الوا�سح

21
الوا�سح



م�صحف التجويد ختمة اأق�صام )اأق�صام 4/1 (
مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-573-744  24 ×17$ 30

لوهبــة ا لقيــاس ا

م�صحف التجويد ختمة ثمن )اأق�صام 6/1 (
مع تف�سر الكلمات

I S B N

سم9789933-423-285  12 ×8$ 22

لوهبــة ا لقيــاس ا

ــون للــ ا

22
الوا�سح

23
الوا�سح



اأ 30 جزء م�صحف التجويد  ُمزَّ
مع تف�سر الكلمات

سم9789933-423-254  35 ×25$ 50

سم9789933-423-315  24 ×17$ 27

I S B Nلوهبــة ــونا للــ ا لقيــاس ا

I S B Nلوهبــة ــونا للــ ا لقيــاس ا

اأ 30 جزء مع يد م�صحف التجويد  ُمزَّ
مع تف�سر الكلمات

سم9789933-573-119  24 ×17$ 30

سم9789933-573-089  35 ×25$ 55

24
الوا�سح

25
الوا�سح



ــون للــ ا

I S B N

سم9789933-573-072  24 ×17$ 44

لوهبــة ا لقيــاس ا

كل �صفحة ف�ي ق�صمن جلعل حروف الكلمات كبرة

كل �صفحة ف�ي ق�صمن جلعل حروف الكلمات كبرة

بالعر�ص عو�صًا عن الطول / مع تف�سر الكلمات

بالعر�ص عو�صًا عن الطول / مع تف�سر الكلمات

اأ 30 جزء بالعر�ص م�صحف التجويد  ُمزَّ

اأ 30 جزء بالعر�ص مع يد م�صحف التجويد  ُمزَّ

I S B N

سم9789933-423-483  24 ×17$ 40

سم9789933-423-490  12 ×8$ 13

لوهبــة ا لقيــاس ا

26
الوا�سح

27
الوا�سح



م�صحف التجويد والتحفيظ
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

I S B N

سم9789933-573-386  17 ×12$ 11 �سو�ستة

سم9789933-423-049  17 ×12$ 12 قطيفة

سم9789933-423-384  24 ×17$ 22 فن���ي
�سو�ستة

قطيفة

لوهبــة ا ــوع لنــ ا

ــوع لنــ ــونا للــ ا

لقيــاس ا

مع اإ�سارات لتي�سر فهم القراآن وحفظه

ت�س�هيل عملي�ة حف�ظ الق�راآن الك�رمي بجع�ل الب�س�ر م�س�اركاً للذه�ن وذل�ك بتلوي�ن اأر�سي�ة 
 الأفع�ال ال�واردة يف كل �سفح�ة قراآني�ة - لرتكي�ز الب�س�ر والذه�ن عليه�ا ) عل�ى اعتب�ار اأن الفع�ل 
ره ي�ستدلُّ منه فكذلك مت متييز كل مو�سوع  الة على اجلملة ( والذي بتذكُّ هو من اأهم العنا�سر الدَّ
عن غره باأ�سلوب مميز قائم على التناوب بني اللون الكرمي واللون الأخ�سر عند تغير املو�سوع. 

فن���ي

�سو�ستة

قطيفة

28
الوا�سح



E الصفحة القرآنية  ٥١F  مثنى ُمعجز ِمن سورة  آل عمران
V<Óflnπ]<‡⁄<ŸÊ˘]<à¢]<ª<I

 يبني اهللا تعاىل أن الذين كفروا لن تفيدهم أمواهلم وال ذريام يف إبعاد 
عذاب اهللا عنهم وسيكونون وقود جهنم يوم القيامة. 

V<Óflnπ]<‡⁄<Ífi^n÷]<à¢]<ª<I

 معركة بدر كانت للمؤمنني عربة وموعظة، فالكافرون كانوا يرون عدد 
املسلمني ضعفيهم بأم أعينهم ألن اهللا يؤيد بنصره من يشاء. 

 بني جزأي هذا املثنى عالقة وتقرير بأن توفر املال والبنني لن يفيد املشركني يوم القيامة يف جتنب جهنم 
كذلك فإن أعدادهم الكبيرة التي يظنون أنها ستحقق لهم النصر يف املعركة لن تكون كذلك بالفعل. 

E الصفحة القرآنية  ٥٢F  مثنى ُمعجز ِمن سورة  آل عمران
V<Óflnπ]<‡⁄<ŸÊ˘]<à¢]<ª<I

 يبني اهللا تعاىل أن الدِّين الذي يرتضيه اهللا تعاىل لعباده هو اإلسالم وأن 
ابتعاد أهل الكتاب عنه بعد أن جاءهم الربهان يف كتبهم هو بدافع البغي 

وجتاوز العدل واإلنصاف، وإن اهللا سريع يف حسابه ملن يكفر بآياته. 

V<Óflnπ]<‡⁄<Ífi^n÷]<à¢]<ª<I

فمن  للناس،  اهلدى  رسالة  يبلغ  أن  الكرمي  رسوله  من  تعاىل  اهللا   يطلب 
أسلم فقد اهتدى، ومن أعرض وتوىل فإن اهللا بصري مبا يعمل عباده. 

 بني جزأي هذا املثنى عالقة وتقرير بأن محمدًا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسله للعاملني بشيرًا 
ونذيرًا يدعو الناس لإلسالم، باحلكمة واملوعظة احلسنة ألنه الدين الذي ارتضاه ربه ومن لم يؤمن به 

وتولى عن احلق فعاقبته على نفسه، واهللا بصير به. 
٢٨

كل �سفحة حتوي ربع حزب
247 �سفحة عو�ساً عن 604 �سفحة

م�صحف التجويد مع املثاين الإعجازية

I S B N

9789933-423-605

9789933-423-612

9789933-423-742

ــون للــ ا

$ 10

$ 12

$ 12

لوهبــة ا

سم  24 ×17

سم  24 ×17

سم  24 ×17

لقيــاس ا

عربي

انكليزي

تركي

ــوع لنــ ا

د م�صحف التجويد والَتَهجُّ

سم9789933-423-421  50 ×35$ 50

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

ــون للــ ا

متييز مثنى من الآيات يف كل �سفحة قراآنية 
بينهما عالقة تكاملية يف ال�سكل واملعنى

وذلك اإظهار اً لإعجازات جديدة 
يف كتاب اهلل املعجز اإىل يوم الدين

29
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سم9789933-423-735  14 ×10$
سوستة



سم9789933-423-520  20 ×14$ 60

سم9789933-423-513  24 ×17$ 90

سم9789933-423-537  12 ×8$ 35

ــون للــ ا

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-423-476  35 ×25$ 550

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

م�صحف التجويد 
�صمن علبة نحا�صية مذهبة اأو مف�ص�صة

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

ب من الداخل والأطراف م�صحف التجويد فاخر ُمَذهَّ
يف علبة خ�سبية فاخرة جداً

31
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سم9789933-573-867  24 ×17$ 165

سم9789933-573-508  35 ×25$ 225

م�صحف التجويد غالف جلد فاخر مذهب �صمن علبة جلدية فاخرة

م�صحف التجويد بلوحة مذهبة �صمن علبة جلد فاخرة

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

مع تف�سر الكلمات

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع
33
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م�صحف التجويد غالف جلد فاخر مذهب

I S B N

ــون للــ ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

م�صحف التجويد بلوحة مذهبة ومف�ص�صة �صمن علبة خممل

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

سم9789933-423-469  12 ×8$ 25

سم9789933-573-461  35 ×25$ 45

سم9789933-423-452  20 ×14$ 45

سم9789933-573-515  24 ×17$ 70

مع تف�سر الكلمات  وفهر�ض املوا�سيع

مع تف�سر الكلمات  وفهر�ض املوا�سيع
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م�صحف التجويد بلوحة مذهبة ومف�ص�صة

I S B N

ــون للــ ا

لوهبــة ا لقيــاس ا لغالف ا نــوع 

لالطالع على ت�صكيلة اأو�صع من الهدايا وعلب امل�صاحف
تف�صل بزيارة ق�صم الهدايا على موقعنا اللكرتوين

على الرابط

سم9789933-458-751  20 ×14$ 30 غالف قطيفة

سم9789933-458-867  24 ×17$ 45 غالف قطيفة

سم9789933-458-164  20 ×14$ 40 غالف جلد

سم9789933-458-157  24 ×17$ 70 غالف جلد

مع تف�سر الكلمات  وفهر�ض املوا�سيع
37
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حامل امل�صحف ال�صريف
خ�سب اأرو

لســعر ا ــات لموصف ا

$ 750 خــر	  رو فا خشــب أ

رأس خشــب متحــرك	 

ــل	  م للحا ع  ــا الرتف با ــم  لتحك ا ــة  ني مكا  ا

95( ســم  -  50 ( بين 

4 عجــالت مخفيــة	  مــزود بـــ 

ن	  لوا أ بعــدة  متوفــر 



حامل امل�صحف ال�صريف
املعدين

لســعر ا ــات لموصف ا

$ 650 رأس معدنــي متحــرك	 

عــدة معدنيــة	  قا

ــل	  م للحا ع  ــا الرتف با ــم  لتحك ا ــة  ني مكا  ا

100( ســم  -  70 ( بين 

لالطالع على املزيد من حوامل امل�صحف بجميع اأنواعها



م�صحف التجويد مع القلم الناطق والبطاقة الذكية
غالف �صدف طبيعي

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا كرة لذا ا ــم  حج

كرة لذا ا ــم  لقيــاسحج لوهبــةا ا I S B N

سم9789933-458-331  35 ×25$ 575 مع قلم 8 جيجا

سم9789933-458-072  24 ×17$ 260 مع قلم 8 جيجا

سم9789933-458-119  35 ×25$ 550 مع قلم 4 جيجا

م�صحف التجويد
مع القلم الناطق والبطاقة الذكية 

بة �صمن علبة ُمَذهَّ

سم9789933-458-072  24 ×17$ 235 مع قلم 4 جيجا
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م�صحف التجويد
مع القلم الناطق والبطاقة الذكية 

سم9789933-423-926  35 ×25$ 204 مع قلم 4 جيجا

سم9789933-458-324  35 ×25$ 230 مع قلم 8 جيجا

سم9789933-458-058  20 ×14$ 115 مع قلم 4 جيجا

سم9789933-458-355  24 ×17$ 145 مع قلم 4 جيجا

سم9789933-423-773  24 ×17$ 170 مع قلم 8 جيجا

سم9789933-458-027  17 ×12$ 80 مع قلم 2 جيجا

جيجا 2جيجا 8 جيجا 4

كرة لذا ا ــم  لقيــاسحج لوهبــةا ا I S B N
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سم9789933-458-423  50 ×35$

سم9789933-458-010  35 ×25$

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

م�صحف التجويد والتحفيظ
مع القلم الناطق والبطاقة الذكية 

�صمن علبة اأنيقة مع القلم الناطق والبطاقة الذكية
لوحة جلزء عمَّ  مع تف�صر الكلمات وتطبيق عملي لأحكام التجويد

I S B N

سم9789933-458-102  17 ×12$ 85

لوهبــة ا لقيــاس ا كرة لذا ا ــم  حج

مع قلم 2 جيجا
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جزء قد �صمع+ جزء تبارك + جزء عمَّ
مع القلم الناطق والبطاقة الذكية 

جزء عمَّ + ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية باللغة الفرن�صية
مع القلم الناطق والبطاقة الذكية 

سم9789933-458-140  24 ×17$ 70 مع قلم 4 جيجا

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا كرة لذا ا ــم  حج

سم9789933-458-126  24 ×17$ 60 مع قلم 4 جيجا

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا كرة لذا ا ــم  حج
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45
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م�صحف التجويد  مع ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية

مع القلم الناطق والبطاقة الذكية 
Meaning & Transliteration

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا كرة لذا ا ــم  حج للغــة ا

9789933-423-834$ 155 سم  24 ×17 مع قلم 4 جيجا انكليزي

9789933-423-704$ 155 سم  24 ×17 مع قلم 4 جيجا اأملاين

9789933-423-711$ 155 سم  24 ×17 مع قلم 4 جيجا فرن�سي

9789933-423-780$ 155 سم  24 ×17 مع قلم 4 جيجا تركي

9789933-458-034$ 155 سم  24 ×17 مع قلم 4 جيجا رو�سي

9789933-458-362$ 180 سم  24 ×17 مع قلم 8 جيجا انكليزي

9789933-458-300$ 180 سم  29 ×21 مع قلم 8 جيجا ماليزي
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I S B N

سم9789933-458-836  24 ×17$ 130

لوهبــة ا لقيــاس ا

مع قلم 4 جيجا

 والبطاقة الذكية جتليد فني ) بيز / �سوم (
م�صحف التجويد باخلط الرتكي احلا�صوبي مع القلم الناطق

والبطاقة الذكية جتليد فاخر ) بي يو / ترمو (
م�صحف التجويد باخلط الرتكي احلا�صوبي مع القلم الناطق

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-458-683  24 ×17$ 130 مع قلم 4 جيجا

سم9789933-458-768  35 ×25$ 200 مع قلم 4 جيجا

م�صحف التجويد باخلط الرتكي احلا�صوبي

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-458-829  20 ×14$ 22 جتليد فاخر ) بي يو / ترمو (

سم9789933-458-676  24 ×17$ 14 جتليد فني ) بيز / �سوم (

سم9789933-458-775  20 ×14$ 16 جتليد فني  ) فليك�ض / مرن (

سم9789933-458-782  10 ×7$ 4 جتليد فني  ) فليك�ض / مرن (

سم9789933-458-812  20 ×14$ 15 جتليد فني ) بيز / �سوم (

I S B N

سم9789933-458-850  20 ×14$ 30

لوهبــة ا لقيــاس ا

 والبطاقة الذكية جتليد فني ) بيز / �سوم (
م�صحف التجويد باخلط الرتكي احلا�صوبي مع القلم الناطق

ــون للــ ا

غالف قطيفة بلوحات مذهبة اأو مف�س�سة
م�صحف التجويد باخلط الرتكي احلا�صوبي مع القلم الناطق

I S B N

سم9789933-458-843  24 ×17$ 50

سم9789933-458-843  20 ×14$ 30

لوهبــة ا لقيــاس ا

ــون للــ ا



م�صحف التجويد  مع ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية
Meaning & Transliteration

 Transliteration  م�سحف التجويد وعلى هام�سه ترجمة املعاين، وعلى ي�سار كل �سفحة الرتجمة اللفظية
لذات ال�سفحة القراآنية اليمنى وفيها الرتميز اللوين لأحكام التجويد

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-423-278  12 ×8$ 17 فرن�سي اأق�سام ) 5/1 (
سم9789933-458-461  24 ×17$ 80 انكليزي جمزاأ ) 1/30 (

سم9789933-458-447  12 ×8$ 15 انكليزي فلك�سو
سم9789933-900-229  24 ×17$ 40 رو�سي

سم9789933-423-797  24 ×17$ 40 تركي

سم9789933-900-243  24 ×17$ 40 ا�سباين

سم9789933-900-236  24 ×17$ 40 اأملاين

سم9789933-900-212  24 ×17$ 40 فرن�سي

سم9789933-900-205  24 ×17$ 40 انكليزي

ــة للغـ ا
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م�صحف التجويد  
وبهام�سه ترجمة املعاين وفهر�ض املوا�سيع باللغات الأجنبية

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا ــة للغـ ا

سم9789933-423-391  24 ×17$ 32 اأردو

سم9789933-423-001  24 ×17$ 32 انكليزي
سم9789933-423-353  24 ×17$ 32 فرن�سي

سم9789933-423-162  24 ×17$ 32 اأملاين

سم9789933-423-626  24 ×17$ 32 رو�سي

سم9789933-423-070  24 ×17$ 32 ماليزي

سم9789933-423-636  24 ×17$ 32 �سيني

سم9789933-458-218  24 ×17$ 32 فار�سي

سم9789831-313-503  29 ×21$ 40 ماليزي

اأردو
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جزء عمَّ من م�صحف التجويد
مع ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية

Meaning & Transliteration

سم9789933-423-377  24 ×17$ 2 انكليزي

سم9789933-423-230  24 ×17$ 2 ا�سباين

سم9789933-423-179  24 ×17$ 2 فرن�سي

سم9789933-458-232  24 ×17$ 2 تركي

سم9789933-423-131  24 ×17$ 2 رو�سي

سم9789933-423-216  24 ×17$ 2 اأملاين

سم9789933-423-896  24 ×17$ 2 هولندي

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا ــة للغـ ا
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جزء تبارك من م�صحف التجويد  مع ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية
Meaning & Transliteration

سم9789933-458-508  24 ×17$ 2 انكليزي

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا ــة للغـ ا

سم9789933-458-515  24 ×17$ 2 اأملاين

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا ــة للغـ ا

سم9789933-458-522  24 ×17$ 2 فرن�سي

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا ــة للغـ ا
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سم9789933-458-553  24 ×17$ 5

سم9789933-458-539  24 ×17$ 3.8

لقيــاس ا

لقيــاس ا

لوهبــة ا

لوهبــة ا

I S B N

I S B N

جزء عمَّ مع تبارك من م�صحف التجويد 
مع ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية

Meaning & Transliteration

جزء قد �صمع + تبارك +عمَّ من م�صحف التجويد 
مع ترجمة املعاين والرتجمة اللفظية
Meaning & Transliteration

فرن�سي ــة للغـ ا

فرن�سي ــة للغـ ا
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سم9789933-458-089  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

I S B N

سم9789933-458-249  17 ×12$ 1

سم9789933-423-247  17 ×12$ 18

I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

م�صحف التجويد باخلط الهندي
Colour Coded Tajweed Qur,an

With coloured index for surahs names مع فهر�سة ملونة لأ�سماء ال�سور

م�صحف التجويد والتحفيظ
باللغة الإنكليزية

ــون للــ ا

57

58
الوا�سح

جـزء عــّم



ــون للــ ا

سم9789933-423-025  35 ×25$ 50

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

م�صحف التجويد  وبهام�صه القراءات الع�صر

كن�وز  واكت�س�اف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�س�ول  ع�ن  بالتوات�ر  املنقول�ة  الع�س�ر،  الق�راءات  كن�وز  عل�ى  التع�ّرف 
احلكم�ة الإلهي�ة يف الرواي�ات املَُوثق�ة للق�راآن الكرمي، حيث تتنوع املعاين وتتكامل يف الت�س�ريع.

الرتمي�ز الل�وين لتل�ك الرواي�ات.. ُيحق�ق هدف�ك بطريق�ة اإبداعي�ة توف�ر ل�ك وقت�ك وجهدك، 
فالكلمات التي لها عدة اأوجه يف قراءتها ُموؤ�َس�ر عليها يف ال�سفحة القراآنية ذاتها، ويتم �س�رح 

تلك الأوجه على هام��ض ُمَو�ّس�ع مل�سحف التجويد.
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سم9789933-423-902  24 ×17$ 25

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

ــون للــ ا

الكلم�ات الت�ي له�ا اأداء خمتل�ف يف الرواي�ات، مّت التاأ�س�ر عليه�ا يف الن�ض القراآين 

ومتت كتابتها لتقراأ على ال�سكل ال�سحيح ح�سب الرواية املعنية.

م�صحف التجويد  وبهام�صه لطائف الُي�صر من القراءات الع�صر

لالط�����الع عل��ى جمي�����ع الرواي������ات  القراآني�������ة
يرجى زيارة موقعنا على الرابط التايل
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I S B N

سم9789933-458-669  20 ×14$ 12

سم9789933-458-652  24 ×17$ 16

ــون للــ ا

9789933-423-063

9789933-423-643

9789933-573-096

9789933-458-973

9789933-423-155

9789933-423-667

سم  24 ×17

سم  35 ×25

سم  50 ×35

سم  17 ×12

سم  20 ×14

سم  14 ×10

$ 25

$ 35

$ 70

$ 11

$ 14

$ 6

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
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م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع
مع تف�سر الكلمات

بدون فهرس المواضيع



I S B N

ــون للــ ا

ــون للــ ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-458-591  20 ×14$ 16

لوهبــة ا لقيــاس ا

9789933-458-706

9789933-573-027

9789933-573-133

9789933-573-126

9789933-458-607

9789933-458-874

سم  24 ×17

سم  24 ×17

سم  17 ×12

سم  17 ×12

سم  20 ×14

سم  20 ×14

$ 28

$ 28

$ 12

$ 12

$ 16

$ 16

الوا�سح
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م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع   غالف جلد فاخر
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع   غالف مذهب حراري
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع   غالف قطيفة
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع



I S B N

سم9789933-458-393  20 ×14$ 15

سم9789933-573-102  17 ×12$ 11

ــون للــ ا

سم9789933-573-010  24 ×17$ 45

سم9789933-458-904  20 ×14$ 30

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
66

الوا�سح
67

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع
م�صحف التجويد برواية ور�ص غالف قطيفة بلوحة مذهبة اأو مف�س�سة

م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع
غالف فليك�ص مرن

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع



I S B N

سم9789933-458-423  50 ×35$ 100

سم9789933-458-010  35 ×25$ 125

I S B N

سم9789933-573-140  28 ×20$ 45

سم9789933-423-650  24 ×17$ 27

سم9789933-423-018  20 ×14$ 22

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
68

الوا�سح
69

مع تف�سر الكلمات
م�صحف التجويد برواية ور�ص املجزاأ بطريقة ثمن حزب لكل �صفحة

لوحة كرتونية جلزء عمَّ مع تف�صر الكلمات وتطبيق عملي لأحكام التجويد
�صمن علبة اأنيقة مع القلم الناطق والبطاقة الذكية

الك�رمي  الق�راآن  اأح�زاب  م�ن  ُثم�ن  كل  حف�ظ  والإ�س�المية  العربي�ة  الأقط�ار  بع��ض  يف  الأجي�ال   توارث�ت 
م�ن خ�الل كتابت�ه عل�ى الوج�ه الأول لّل�وح اخل�س�بي، وح�ني النته�اء م�ن حف�ظ ذل�ك الثم�ن يت�م النتق�ال 
للوجه اخللفي لّلوح لكتابة ُثمن اآخر وحفظه، وبعدها يتم حمي الوجه الأول لّلوح بعد التاأكد من حفظه 

ويكت�ب علي�ه ثمن جديد. 
وعليه فقد اتبعنا ذات الطريقة بحيث ت�ستمل ال�سفحة الأوىل على ُثمن حزب فقط .

برواية ور�ض
11 لوحة الكرتونية

بطريقة اللوح اخل�سبي الرتاثية
على كل لوحة يوجد ثمن حزب وعلى خلفها ثمن حزب اآخر



I S B N

سم9789933-458-485  24 ×17$ 4.5

سم9789933-423-674  20 ×14$ 3.5

سم9789933-423-414  12 ×8$ 15

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
70

الوا�سح
71

ختمة )6/1( مع تف�سر الكلمات

م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع

مع تف�سر الكلمات

ربع ي�ص من م�صحف التجويد برواية ور�ص عن نافع



I S B N

سم9789933-458-935  24 ×17$ 1.8

I S B N

سم9789933-458-492  24 ×17$ 4.5

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
72

الوا�سح
73

مع تف�سر الكلمات

جزء قد �صمع + تبارك + عمَّ من م�صحف التجويد 
برواية ور�ص عن نافع

مع تف�سر الكلمات

جزء تبارك + عمَّ من م�صحف التجويد 
برواية ور�ص عن نافع



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-458-911  24 ×17$ 1

لوهبــة ا لقيــاس ا

9789933-423-582

9789933-423-148

سم  24 ×17

سم  35 ×25

$ 1

سم9789933-900-274  35 ×25$ 3

$ 3

الوا�سح
74

الوا�سح
75

الوا�سح
76

جزء عمَّ من م�صحف التجويد
برواية ور�ص
مع تف�سر الكلمات

سم9789933-423-698  24 ×17$ 1

جزء تبارك من م�صحف التجويد
برواية ور�ص

مع تف�سر الكلمات

جزء قد �صمع من م�صحف التجويد
برواية ور�ص
مع تف�سر الكلمات



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-458-928  24 ×17$ 2

لوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-423-858  20 ×14

سم9789933-458-980  17 ×12$ 11

سم9789933-423-889  20 ×14$ 14

سم9789933-423-339  12 ×8$ 4.5

$ 1

سم9789933-423-810  14 ×10$ 6

الوا�سح
77

الوا�سح
78

الوا�سح
79

م�صحف التجويد برواية
ور�ص �صمن �صو�صتة 

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

ال�صبع املنجيات برواية ور�ص
�ُسور من م�سحف التجويد مع اأدعية واأذكار

مع تف�سر الكلمات

�صورة البقرة برواية ور�ص
مع تف�سر الكلمات

ــون للــ ا



سم9789933-423-988  24 ×17$ 22

سم9789933-423-919  17 ×12$ 12

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

الوا�سح
80 م�صحف التجويد والتحفيظ  برواية ور�ص عن نافع

مع اإ�صارات لتي�صر فهم القراآن
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

 ت�سهيل عملية حفظ القراآن الكرمي بجعل الب�سر م�ساركاً للذهن وذلك بتلوين اأر�سية الأفعال الواردة 
الة  يف كل �سفحة قراآنية - لرتكيز الب�سر والذهن عليها ) على اعتبار اأن الفعل هو من اأهم العنا�سر  الدَّ

ره ي�ستدلُّ منه على باقي عنا�سر اجلملة (. على اجلملة والذي بتذكُّ

كذلك مت متييز كل مو�سوع عن غره باأ�سلوب 
مميز قائم على التناوب بني اللون الكرمي واللون 

الأخ�سر عند تغير املو�سوع.

فن���يقطيفة

فن���ي

قطيفة

قطيفة

ــون للــ ا ــوع لنــ ا



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
81

الوا�سح
82

م�صحف التجويد برواية ور�ص
 مع القلم الناطق �صمن ملد اأنيق

I S B N

سم9789933-423-841  24 ×17$ 100

لوهبــة ا لقيــاس ا

مع قلم 2 جيجا

م�صحف التجويد برواية ور�ص 
مع القلم الناطق والبطاقة الذكية �صمن ملد اأنيق

سم9789933-458-317  24 ×17$ 170 مع قلم 8 جيجا



I S B N

سم9789933-573-522  24 ×17$ 16

ــون للــ ا

سم9789933-423-544  24 ×17$  25

سم9789933-423-568  20 ×14$ 14

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
83

الوا�سح
84

م�صحف التجويد برواية قالون عن نافع
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية قالون عن نافع
مع تف�سر الكلمات



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-573-553  24 ×17$ 11

لوهبــة ا لقيــاس ا

9789933-573-676

9789933-573-331

9789933-573-539

سم  24 ×17

سم  12 ×8

سم  24 ×17

$ 9.5

$ 11

$ 11

الوا�سح
85

الوا�سح
86

الوا�سح
87

م�صحف التجويد برواية قالون عن نافع  غالف كرتوين نافر
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

مصحف التجويد برواية قالون عن نافع  غالف فلكس
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية قالون عن نافع  غالف مذهب حراري
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

ــون للــ ا



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-573-324  12 ×8$ 5

لوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-573-560  24 ×17$ 45

سم9789933-573-577  24 ×17$ 70

سم9789933-573-584  24 ×17$ 20

سم9789933-573-591  24 ×17$ 30

الوا�سح
88

الوا�سح
89

الوا�سح
90

م�صحف التجويد برواية قالون بلوحة مذهبة اأو مف�ص�صة
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية قالون عن نافع )ختمة اأق�صام 4/1(
مع تف�سر الكلمات

م�صحف التجويد برواية قالون عن نافع غالف جلد فاخر
مع تف�سر الكلمات

ــون للــ ا

ــون للــ ا

سم9789933-573-546  24 ×17$ 28

بدون علبة

بدون علبة

مع علبة

مع علبة



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-423-940  12 ×8$ 4.5

لوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-423-933  24 ×17$ 27

سم9789933-423-995  20 ×14$ 3.5

الوا�سح
91

الوا�سح
92

الوا�سح
93

مع تف�سر الكلمات
اأ �صمن حقيبة برواية قالون م�صحف التجويد املُجزَّ

مع تف�سر الكلمات
ربع ي�ص برواية قالون

مع تف�سر الكلمات
م�صحف التجويد برواية قالون �صمن �صو�صتة

ــون للــ ا



I S B Nلوهبــة ا لقيــاس ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

I S B N

سم9789933-458-003  24 ×17$  100

لوهبــة ا لقيــاس ا

سم9789933-423-575  24 ×17$ 1

سم9789933-423-599  24 ×17$ 1

94

الوا�سح
95

الوا�سح
96

جزء عمَّ من م�صحف التجويد
برواية قالون
مع تف�سر الكلمات

جزء تبارك من م�صحف التجويد
برواية قالون

م�صحف التجويد برواية قالون مع قلمه قارئ القراآن
�سمن جملد اأنيق

مع قلم 2 جيجا



I S B N

سم9789933-458-799  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

I S B N

سم9789933-423-681  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

لوهبــة ا لقيــاس ا

الوا�سح
98

97
الوا�سح

م�صحف التجويد برواية الدوري عن اأبي عمرو
مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية 
ور�ص عن نافع من طريق الأ�سبهاين

مع تف�سر الكلمات وفهر�ض املوا�سيع



I S B N

سم9789933-573-614  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

سم9789933-423-209  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

99

100
الوا�سح

م�صحف التجويد برواية خلف عن حمزة
مع تف�سر الكلمات

م�صحف التجويد قراءة  اأبي جعفر
برواييه بن جماز وبن وردان



I S B N

سم9789933-423-964  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

سم9789933-423-865  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

101

102

م�صحف التجويد قراءة ابن عامر  برواييه ه�صام وابن ذكوان

م�صحف التجويد قراءة الك�صائي  برواييه الدوري وابن احلارث
مع فهر�ض املوا�سيع



I S B N

سم9789933-573-164  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

سم9789933-458-478  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

103

104

م�صحف التجويد برواية �صعبة عن عا�صم
مع فهر�ض املوا�سيع

م�صحف التجويد برواية  ال�صو�صي عن اأبي عمرو



I S B N

سم9789933-423-957  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

سم9789933-573-171  24 ×17$ 25

ــون للــ ا

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا لقيــاس ا

105

106

م�صحف التجويد برواية خاّلد عن حمزة

م�صحف التجويد قراءة ابن كثر  برواييه ُقنبل والبّزي



كتاب ال�ّصرة النبوية ج���دي���د
دار املعرفة

اإخراج جديد ممنهج لل�صّنة النبوية

سم9789933-573-287  24 ×17$ 19

انكليزي
عـربـي

سم9789933-573-294  24 ×17$ 25

سم980-573-9789933اأوردو  24 ×17$ 25

24 سم 25 $�س����تاند + كت�����اب + م�س��حف قيا�ض 17×

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

سم9789933-573-652  24 ×17$ 25 رو�سي
سم9789933-573-669  24 ×17$ 25 تركي

سم9789933-573-645  24 ×17$ 25 ا�سباين
سم9789933-573-628  24 ×17$ 25 اأملاين

سم9789933-573-621  24 ×17$ 25 فرن�سي



ملاذا هذا الكتاب!!
1- األي�ض حممد )    ( ب�سراً اأر�سله اهلل تعاىل ليجعل من هدي النبوة احل�سنه لنا، ت�سُلُح 
معها اأعمالنا، وُنحقق بها ال�سعاده يف حياتنا الأوىل والآخره، كونه لنا )                ( نذيراً وب�سراً!!

الت�س��ّدد  يجنبه��م  ك��ي  الكت��اب،  ه��ذا  اأمتن��ا  ل�س��باب  يتوف��ر  اأن  توج��َب  له��ذا   -2
ناحي��ة  م��ن  نبيه��م  عظم��ة  عل��ى  منه��م  املعر�س��ني  وُيع��رّف  ناحي��ة،  م��ن  والغل��و 
 )   ( معانات��ه  فيتمثل��ون  اخلامت��ة،  نبوت��ه  حقيق��ة  عل��ى  باّطالعه��م   اأخ��رى، 
يف ن�س��ر الإ�س��الم، وكي��ف اأن��ه ب��داأ م��ن ثالث��ة اأ�س��خا�ض حت��ى و�سل اىل ح��وايل املليارين.

�س��ريفاً( حديث��اً   1500 )جت��اوزت  الأحادي��ث  م��ن  باق��ة  ا�س��تعرا�ض  اإن   -3 
الف��رد  عالق��ة  الأعم��ال،  ف�سائ��ل  الأخ��الق،  )العب��ادات،  احلي��اة  ميادي��ن  �س��ّتى  يف 
باملجتم��ع والإن�س��انّية...( ت�س��هم باإع��ادة اأمتن��ا لر�س��دها واخلال���ض م��ن اإخفاقاته��ا.

عن��وان  وو�س��ع  حديث��ة،  ومب�سطلح��ات  تقليدّي��اً  عنوان��اً   97 و�س��ع  مت   -4
وا�س��تخدمت  الي��ه،  الو�س��ول  �س��هولة  و  خمت�س��ر بجان��ب كل حدي��ث للدلل��ة علي��ه 
قو�س��ني،  �سم��ن  الغريب��ة  للكلم��ات  مع��اين  وو�سع��ت  احلدي��ث،   الرتقي��م  عالم��ات 
وته�س��ر  الأحادي��ث،  تل��ك  تخري��ج  م��ع  الأول،  ال�سحاب��ي  ال��راوي  بذك��ر  واكتفين��ا 
ال�س��ريفة. اإ�ساف��ة لالآي��ات القراآنّي��ة الداعم��ة لالأحادي��ث  الكلم��ات املفتاحي��ة فيه��ا، 

ومت  للق��راءة،  ُيغ��ري  ج��ّذاب  وبقال��ب  متمّي��ز  اإبداع��ي  ب�س��كل  الكت��اب  اخ��راج  مت   -5
و�س��ع ملح��ق مل��ا قال��ه علم��اء الع��امل ب�س��رقه وغربه عن ر�س��ول اهلل و م�س��تقبل الإ�س��الم.

ذات  يف  الجنليزي��ة  ون�س��خته  العربي��ة  بن�س��خته  الكت��اب  ه��ذا  �س��دور  اإن   -6
اأن يّطل��ع الع��امل عل��ى حقيق��ة الإ�س��الم ونبع��ه ال�س��ايف. الوق��ت ه��و تاأكي��د لأهمي��ة 

7- اإن وح��دة اأمتن��ا الت��ي اأراده��ا رّب العامل��ني... تتطل��ب امل�س��اهمة يف رف��ع معان��اة اجلي��ل 
ال�سائع بني موروث مقّد���ض �س��ابه بع�ض الت�س��ويه والإف�س��اد وبني عزوفه عن اخلو�ض 
يف معرفة احلقيقة... فاأبقى نف�سه رهني جهله لعظمة نبّيه امل�سطفى خامت النبيني.

107



I S B N

I S B N

سم9789933-423-766  20 ×14$ 10

سم9789933-423-872  12 ×8$ 2

سم9789933-423-759  24 ×17$ 15

لقيــاس لوهبــةا ا I S B N

لوهبــة ا

لوهبــة ا

لقيــاس ا

لقيــاس ا

اأزهرية
 لتعليم اللغة العربية

جتويد الأزهرية 
 لتعليم التجويد

ريا�ص ال�صاحلن
مع فهر�سة ملونة للموا�سيع

108
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110



I S B N

سم9789933-573-201  24 ×17$ 5

لوهبــة ا لقيــاس ا

مذكرات د.م  �صبحي طه
م�صرة الرعاية الرّبانية يف ظهور وانت�صار م�صحف اللتجويد

1 - عر��ض خمت�س�ر ل�� 62 حادث�ة م�ن اأغ�رب الوقائ�ع الت�ي َح�سل�ت 
عملي�ة  فائ�دة  حتقي�ق  يدي�ه  عل�ى  َجع�ل  ب�اأْن  اهلل  َحب�اه  ُمب�ِدع،  م�ع 
للمالي�ني ِم�ن قارئ�ي كت�اب اهلل عل�ى م�س�توى الع�امَل، ب�اأن َيتلوَن�ه 
م�ن  التجوي�د  م�سح�ف  يف  �رة  وُمَي�سَّ �س�هلة  بطريق�ة  تالوت�ه،  َح�قَّ 
خالل فكرة الرتميز الزمني والّلوين با�س�تخدام ثالث فئات لونية 
غ الذه�ن ِلَتدّب�ر كالم اهلل تع�اىل. )اأحم�ر، اأخ�س�ر، اأزرق ( ك�ي َيَتف�رَّ

2 - اإثب�ات وج�ود رعاي�ة رّبانّي�ة َيَتلّم�ُس�ها ق�ارئ ه�ذه املذك�رات وراء 
اجله�ود الت�ي ُبِذَل�ت لنت�س�ار احل�ق عل�ى الباط�ل.

3 - در��ض عمل�ي لالأجي�ال، ب�س�رورة العم�ل ال�دوؤوب دون َكلَ�ل اأو 
َملَ�ل، يف َحتمّي�ة انت�س�ار العل�م ُم�س�ّلحاً بالت�كال على اهلل والت�س�ليم 

مِلَ�سيئته.

يف  معه�ا  التعام�ل  مَتَّ  الت�ي  وامل�س�تندات  الوثائ�ق  و�س�ع جمي�ع   -  4
ُن�س�َرة  يف  ال�س�امي  لله�دف  و�س�وًل  ال�َسعب�ة...  الن�س�ال  م�س�رة 
املطبوع�ة  اأ�س�كاله  بجمي�ع  الَتجوي�د(  )م�سح�ف  تع�اىل  اهلل  كت�اب 
والإلكرتوني�ة، وبرواي�ات قراءات�ه الَع�س�ر، وبلغ�ات الع�امَل الرئي�س�ية 

�س�ليمة. َمنهجي�ٍة  بطريق�ٍة  د،  املَُج�وَّ العرب�ي  بالّلف�ظ 

الأم�ر-  تَطّل�َب  اإذا   - ِلهدف�ك وح�َدك  ال�َس�ر  اأّن علي�ك  اإثب�ات   -  5
طاملا اأّنك ُموِقن بالفائدة التي �َسَتْجِلُبها ِلَنفع الآَخرين ِمن َحولك.

6 - الإجابة على ت�ساوؤلت عديدة تدور باأذهان كثر من النا�ض.

من اأهداف كتاب املذكرات
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املني�����ر الديجيت�������ال 
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املمي�����������زات
اأ�صهر املقرئن

تكبر الن�ص القراآين لثالثة اأ�صعاف
يتم التحكم به عن ُبعد اأثناء ال�صالة وخارجها

مزّية البحث
عدة تفا�صر

عدة روايات قراآنية
ترجمة معاين القراآن وترجمة لفظية لعدة لغات

�ساعة التحكم 
به عن ُبعد 

ملتابعة التالوة
رميوت كنرتول 
للتحكم ال�سامل
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برامج تلفزيونية قراآنية واأقرا�ص ليزرية

ختمة قراآنية بالتجويد املرئي
30 �ساعة

برنامج )مو�سوعة موا�سيع القراآن(
251 حلقة كل منها 25 دقيقة

برنامج )من �ُسَور القراآن( باللغة الإنكليزية
200 حلقة كل منها 30 دقيقة

برنامج 
)روؤية حمب لالآل وال�سحب(
76 حلقة كل منها 12 دقيقة

برنامج )هيا نقراأ ونرتق(
604 حلقة كل منها 25 دقيقة

برنامج )ورتل القراآن ترتيال(
604 حلقات كل منها 30 دقيقة

برنامج )مثاين معجزة(
 باللغة العربية اأو الإنكليزية
61 حلقة كل منها 25 دقيقة

ختمة قراآنية بالتجويد املرئي مع ترجمة
معاين وترجمة لفظية 60 �ساعة

مو�سوعة موا�سيع القراآن باللغة الإنكليزية
251 حلقة كل منها 25 دقيقة

برنامج )تعالوا نتعلم التالوة(
605 حلقة كل منها 25 دقيقة

برنامج )من القراءات ال�سبع(
300 حلقة كل منها 30 دقيقة

برنامج )من �ُسَور القراآن(
200 حلقة كل منها 30 دقيقة

برنامج )ورتل القراآن ترتيال(
604 حلقات كل منها 30 دقيقة
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اإفادة ال�صيخ الدكتور  عبد اهلل َب�صَفر اأمن عام الهيئة العاملية لتحفيظ القراآن الكرمي
 حول م�صحف التجويد



اإ�صادة ال�صيخ الدكتور  اأحمد عي�صى املع�صراوي �صيخ عموم املقارئ امل�صرية
بفكرة الفراغ الوقفي الختياري يف م�صحف التجويد













فكرة إبداعية
لتالوة القرآن الكريم

للشراء أونالين

عبر المتجر االلكتروني

w w w . t a j w e e d q u r a n - s t o r e . c o m



التميـز في اإلبداع

لتحميل قائمة منشورات
دار المعرفة


