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Ü�الكت íمف�تي

تكون عامة ومختصرة وموجهة للمتعلم.

هي أعمال تطبيقية تهدف إلى تركيز ما مت دراسته من موضوعات في 
أذهان الطالب عن طريق إجراء بعض التدريبات العملية.

أسئلة تقوميية ترد في نهاية كل درس لقياس مدى فهم الطالب واستيعابهم 
للمادة العلمية.

تتناول الدروس التي ستدرس في الوحدة.

تتناول تعريف املفاهيم واملصطلحات العلمية التي ترد في الدرس.

تتضمن عناصر الدرس ومفرداته األساسية التي تشكل احملتوى.

عبارة عن مدخل مرتبط مبوضوع الدرس.
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تتضمن جميع أوعية املعلومات املختلفة سوى املصادر اإللكترونية.

املهارة املرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الطالب، ومايتصل بها من معارف وقيم 
واجتاهات يتعلمها بصورة مقصودة ومنظمة عن طريق األنشطة والتطبيقات 

العملية بهدف حتسني ممارساته العملية ورفع كفاءته.

الشبكة  على  للموضوع  العلمية  باملادة  املتعلقة  املواقع  أسماء  تتضمن 
العنكبوتية، وتقتصر على اجلهات الرسمية أو املواقع العلمية الرصينة.

م�ص�در



املعلومات اإلضافية التي تورد بهدف توفير فرصة االستزادة من املعلومات 
املتعلقة بهذا املوضوع من غير أن يكون املتعلم مطالبا بها في التقومي أو 

االختبار.
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املقدم````ة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فإن علم القراءات من العلوم الشرعية التي لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة الرتباطها الوثيق بكتاب اهللا  
عز وجل، والقراءات املتواترة وصلت إلينا غضة كما أنزلت من لدن حكيم حميد نزل بها أمني وحيه جبريل › على 
قلب سيد الثقلني نبينا ملسو هيلع هللا ىلص معجزة خالدة وحجة داحضة ونوراً مبينًا يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم.

أخي املتعلم بعد أن منَّ اهللا عليك بحفظ القرآن الكرمي كامًال في املرحلتني االبتدائية واملتوسطة برواية 
حفص عن عاصم يأتي مقرر قراءات (١) لُيقدم للطالب والطالبات ُمقدمات في علم القراءات في تأليٍف 
جديٍد بناء على توصيات ورشة العمل التي شارك فيها نخبة من املشرفني واملعلمني من إدارات التعليم في املناطق 

واحملافظات، ويحتوي هذا املؤلف على سبع وحدات هي على النحو اآلتي:
الوحدة األولى: تأريخ القراءات.
الوحدة الثانية: أنواع القراءات.

الوحدة الثالثة: العلوم املتصلة بعلم القراءات. 
الوحدة الرابعة: أئمة القراءات.

الوحدة اخلامسة: متون علم القراءات.
الوحدة السادسة: التعريف باإلمام عاصم بن أبي النجود.

الوحدة السابعة: أصول قراءة اإلمام عاصم بن أبي النجود.
ولقد حرصنا في هذا املقرر أن يكون مناسبًا ملستوى الطالب والطالبات حيث تضمن سهولة العبارة، 
ووضوح املعلومة، بطريقة تتيح لك أن تكون طالًبا نشطا داخل الصف، مشاركا ملعلمك، ومحققًا لألهداف 

املنشودة.
وقد راعينا في هذا املقرر ما يأتي:

أوًال: الرجوع في بعض املواضع إلى ما كتب في مصاحف الروايات املختلفة، وهي كاآلتي:
رواية قالون عن نافع من مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.    1

رواية ورش عن نافع من مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.   2



٣   رواية الدوري عن أبي عمرو من مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.

4   رواية شعبة عن عاصم من مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.

بني عليها هذا  التي  استيعاب األسس  الشاطبية من أجل  الشواهد من منت  ببعض  الكتاب  ثانًيا: ربط 
العلم.

ثالًثا: تنوع العرض للمادة الدراسية؛ ليسهل عليك فهمها، وتتمكن من استيعابها بيسر وسهولة. 
رابًعا: احلرص على مشاركتك في الدرس؛ تعلًما وتطبيًقا وبحًثا من خالل أنشطة تعليمية داخل احملتوى 

للتأكد من مدى صحة ما توصلت إليه.
خامًسا: تنمية مهارات التعلم والتفكير التي لديك من خالل مساحات للتفكير تتيح لك التمرن على 

االستنباط وضرب األمثلة واملشاركة الفاعلة، مع توجيه معلمك، وعنايته بك.
سادًسا: تنمية مهارة التعاون من خالل األنشطة املشتركة مع زميلك أو مجموعتك، للتوصل من خالل 

ذلك إلى املعلومة باالشتراك مع زمالئك في الصف.
سابًعا: وضع أهداف لكل وحدة في بدايتها من أجل تأملها والسعي لتحقيقها، فبقدر قربك من حتقيق 

األهداف تكون استفادتك من الكتاب.
ثامًنا: تقسيم املقرر إلى وحدات ليسهل عليك التصور العام للمقرر.
تاسًعا: تقسيم كل درس إلى عناصر محددة معنونة بعناوين واضحة.

عاشًرا: تسهيل العبارة والبعد عن غرائب األلفاظ التي يقل استعمالها في علم القراءات.
احلادي عشر: تخريج األحاديث وعزوها إلى الطبعات املشهورة وعزوها ألصحابها.

والذي نؤمله أن يكون املقرر دافًعا لك لالرتقاء في مدارج العلم والهداية، والتقوى والصالح.
نفع اهللا بك يا أخي وجعلك قرة عني لوالديك وجعلك من أهل القرآن العظيم الذين هم أهل اهللا وخاصته 

وبارك في جهودك وسدد خطاك ورزقك العلم النافع والعمل الصالح. 
وصلى اهللا وسلم على عبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 



الüصفëةاŸوVصـــــــــــــو´

١2الوحدة الأولى: تاأريï القراءات

1٥الدر�س الأو∫: fزو∫ القراءات.  

1٩الدر�س الث�Ê: املب�دÇ العûصرة يف علم القراءات.    

22 الدر�س الث�لث: مف�هيم اأ�ص��صية يف علم القراءات.

2٦الدر�س الرابع: الأحر± ال�صبعة.

٣2الدر�س اخل�م�س: الختي�ر يف القراءات.

�س وال�صم�´). rر nالع) Ëن الكرB٣٨الدر�س ال�ص�د�س: كيفية –مل القرا

43الوحدة الãانية: اأنوا´ القراءات

4٦الدر�س الث�من: اأرك�ن القراءات املقبولة.

٥0الدر�س الت��صع: القراءات املردودة.

٥٥الوحدة الãالãة: العلوم اŸتüصلة بعلم القراءات
٥٨الدر�س احل�دي عûصر: علم الر�صم.

٦4الدر�س الث�Ê عûصر: علم ال†صبط.

٦٩الدر�س الث�لث عûصر: علم عد الBي.

٧٥الدر�س الرابع عûصر: علم توجي¬ القراءات.

٧٩الدر�س اخل�م�س عûصر: اختال± القراءات.



الüصفëةاŸوVصـــــــــــــو´
الدر�س ال�ص�د�س عûصر: عالقة علم القراءات ب�لعلوم الûصرعية 

والل¨وية.
٨٣

87الوحدة الرابعة: اأªFة القراءات

.Êفع املد�f :صرû٩0الدر�س الث�من ع

٩٥الدر�س الت��صع عûصر: ابن كثÒ املكي.

100الدر�س العûصرون: اأبو عمرو الب�صري.

10٦الدر�س احل�دي والعûصرون: ابن ع�مر الûص�مي.

112الدر�س الث�Ê والعûصرون: ع��صم بن اأبي النجود.

11٨الدر�س الث�لث والعûصرون: حمزة الزي�ت.

12٣الدر�س الرابع والعûصرون: علي الك�ص�ئي.

١28الوحدة اÿام�صة: متو¿ علم القراءات
1٣1الدر�س ال�ص�د�س والعûصرون: مÏ الûص�Wبية. 

1٣4الدر�س ال�ص�بع والعûصرون: مÏ الدرة وال£يبة.

1٣٩الدر�س الث�من والعûصرون: رموR الûص�Wبية.

14٧الدر�س الت��صع والعûصرون: م�ص£لë�ت الûص�Wبية.



ال�ضفحةاملو�ضـــــــــــــوع

١٥٠الوحدة ال�صاد�صة: التَّعريف بالإمام عا�صم بن اأبي النجود

1٥٣الدر�س احل�دي والثالثون: التِّعريف ب�لإم�م ع��صم بن اأبي النَّجود 

1٦0الدر�س الث�لث والثالثون: التَّعريف برواة الإم�م ع��صم بن اأبي النَّجود.

الدر�س اخل�م�س والثالثون: التعريف مب�ص�حف رواة  الإم�م 

ع��صم بن اأبي النَّجود.
1٦٦

١٦٩الوحدة ال�صابعة: اأ�صول قراءة الإمام عا�صم بن اأبي النجود

1٧2الدر�س ال�ص�بع والثالثون: ال�صتع�ذة والب�صملة.

1٧٩الدر�س الت��صع والثالثون: ميم اجلمع - ه�ء الكن�ية.

1٨٥الدر�س الواحد والأربعون: املد والق�صر.

1٩1الدر�س الث�لث والأربعون : الهمزت�ن من كلمة - الهمزت�ن من كلمتني.

1٩٧الدر�س اخل�م�س والأربعون: الهمز املفرد.

201الدر�س ال�ص�بع والأربعون: ال�صكت -الإدغ�م والإظه�ر.

20٧الدر�س الت��صع والأربعون: الإم�لة.

212الدر�س الواحد واخلم�صون: الراءات والالم�ت.

21٦الدر�س الث�لث واخلم�صون: الوقف على اأواخر الكلم ومر�صوم اخلط.

220الدر�س اخل�م�س  واخلم�صون : ي�ءات الإ�ص�فة - ي�ءات الزوائد.

22٦الدر�س ال�ص�بع  واخلم�صون : الكلم�ت الفر�صية.

الدر�س الت��صع واخلم�صني: اأحك�م يف ق�صر املنف�صل لرواية حف�س عن 

ع��صم.
2٣1
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الدر�س الأو∫: fزو∫ القراءات.  

الدر�س الث�Ê: املب�دÇ العûصرة لعلم القراءات.    

الدر�س الث�لث: مف�هيم اأ�ص��صية يف علم القراءات.

الدر�س الرابع: الأحر± ال�صبعة.

الدر�س اخل�م�س: الختي�ر يف القراءات.

�س وال�صم�´). rر nالع) Ëن الكرBالدر�س ال�ص�د�س: كيفية –مل القرا

IóMƒdG ¢ShQOIóMƒdG ¢ShQO



Gلوحدة ±GأهدG

يتوقع من ال£�لÖ يف fه�ية الوحدة اأن يëقق الأهدا± الBتية:

يعر± علم القراءات.

يعر± املب�دÇ العûصرة لعلم القراءات.

.iيفر¥ بني علم القراءات والعلوم الأخر

يدر∑ املف�هيم الأ�ص��صية لعلم القراءات. 

 .Ëن الكرBز∫ القراf يعر± كيف

يعر± املراد ب�لأحر± ال�صبعة. 

يدر∑ الختي�ر يف القراءات. 

 .Ëن الكرBيعر± كيفية –مل القرا

يفر¥ بني العر�س وال�صم�´. 
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ماPا �صنتعلمماPا �صنتعلمماPا �صنتعلم

الدر�س

1

“هيد

fزو∫ القراءاتfزو∫ القراءات

تكلَّم اهللا عز وجل بالقرآن كالمًا حقيقيًا يليق بجالله وعظمته، ومن 
كالمه القراءات التي هي وجوه القرآن، وقد تلّقاه عنه جبريل � 
اليوم، وأنزله اهللا جملة واحدة  الناس  بها  التي يقرأ  بجميع وجوهه 
قًا  في ثالث وعشرين  ة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرَّ إلى بيت العزَّ
سنة حسب احلوادث والوقائع مباِينًا بذلك الكتب املنّزلة قبله، فإنها 

نزلت جملة واحدة. 
: أنزل اهللا القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر،  قال ابن عباس 

# " ! M :فكان اهللا إذا أراد أن ُيوِحَي منه شيًئا أوحاه، كقوله
[القدر: ١].  L & % $

(١) معرفة القراء الكبار للذهبي ج ١ ص ٣٧ وقوله (ختمت القرآن) أي قرأته كامًال.

 قال مجاهد رحمه اهللا: ختمت القرآن 
على ابن عباس   تسًعا وعشرين

 مرًة (١).                                           
 ملــاذا يختــم مجاهــد القــرآن علــى ابــن 

عباس؟
 ملاذا يختم 
مجاهد هذا 

العدد الكثير من 
ختمات القرآن؟

 ما الذي 
تستفيده من 

الفوائد لو ختمت 
القرآن مثله؟

fزو∫ القراءات

اه  علَّم جبريل � الرسول � القرآن والقراءات في ثالث وعشرين سنة، وشافهه بالقراءات حرفًا حرفًا فأدَّ
ون عنه القراءات بطرق متعددة، منها: � إلى الصحابة  بإتقان تاّم، وكان أصحابه يتلقَّ

اه  علَّم جبريل � الرسول  القرآن والقراءات في ثالث وعشرين سنة، وشافهه بالقراءات حرفًا حرفًا فأدَّ

ى ال�صë�بة القراءات من النبي ملسو هيلع هللا ىلص? كيف تلقَّ

 نزول القراءات. 
 كيف تلقى الصحابة القراءات من النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

 عناية السلف الصالح بالقرآن الكرمي. 



١٦

على  منهم  الواحد   ! يقرئ 
األحرف  من  كثيرة  حروف 

السبعة

على  منهم  الواحد   ! يقرئ 
ــر على  حــرف ويــقــرئ اآلخ

حرٍف غيره

يتلقى الصحابة القراءات من 
نزول  حال   ! قراءاته  خالل 

الوحي بها مباشرة

من  القراءات  الصحابة  يتلقى 
أثناء  عليهم   ! قراءاته  خالل 

الصالة

1

3

2

4

اعتنى السلف الصالح بكتاب ربهم تالوة وحفظًا وتدبراً وعمًال وتطبيقًا ألحكامه وتوجيهاته وآدابه وتعلمه 
وتعليمه، وهذه بعض النماذج العظيمة التي لم حتدث في تاريخ البشرية في عناية السلف الصالح بكتاب 

رّبهم عز وجل:
 ، فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد اهللا بن مسعود ، 1 قال مسروق: كنا نأتي عبد اهللا بن عمرو 

ه بعد شئ سمعته من رسول اهللا �، سمعت رسول اهللا � يقول:  فقال: لقد ذكرمت رجًال ال أزال أحبُّ
أبي  به، ومعاذ بن جبل، وأبيِّ بن كعب، وسالم مولى  أمِّ عبد فبدأ  ابن  أربعة: من  اْلُقْرآَن من  «خذوا 

حذيفة» (١).
2 قال إسحاق بن أحمد اخلزاعي رحمه اهللا (مقرئ املسجد احلرام): قرأُت على عبدالوهاب بن ُفليح(٢)، وختمت 

عليه نحًوا من عشرين ومئة ختمة (٣).

Ëن الكرBب�لقرا íعن�ية ال�صلف ال�ص�ل

، باب  (١)  أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبداهللا بن مسعود ، بر قم ٣٥٤٨، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
، برقم٢٤٦٤واللفظ له. من فضائل عبداهللا بن مسعود وأمه 

(٢) معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي ج  ١ ص ١٣٢.
(٣) سير أعالم النبالء للحافظ الذهبي ج   ١٤ ص٨١.
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(١) تاريخ بغداد  للخطيب البغدادي  ج  ٨ ص٤٥٠.
(٢) الصلة  ابن بشكوال ج  ١ ص٢٢١.

(٢) سير أعالم النبالء ص٤٩٥.

1

 êل لنم�ذ 11   “يزت هò√ الأمة عن غÒه� من الأ· بعن�يته� بكت�Ü ربه� حف¶�k وتالوة واإتق�k�f, مثِّ

من العلم�ء الòين برعوا يف هòا الفن ح�صÖ اجلدو∫ الBتي:

املث�∫الع�صر

 بة�ëيف ع�صر ال�ص

يف ع�صر الت�بعني 

يف الع�صر احل��صر



١: بني الطرق التي تلقى الصحابة  القراءات بها.

٢: كيف نزلت القراءات؟

٣  قال محمد بن عبد الرحيم األصبهاني رحمه اهللا: رحلُت إلى مصر، ومعي ثمانون ألًفا فأنفقتها على ثمانني 

ختمة (١).
4 ملا حضرت أبا بكر بن عياش رحمه اهللا الوفاُة، بكت أخته فقال لها: ما يبكيك! انظري إلى تلك الزاوية 

قد ختمت فيها ثماني عشرة ألف ختمة. (٢)
٥ قال أبو القاسم الُهَذلي املقرئ الرّحال رحمه اهللا: قرأت على مئة واثنني وعشرين شيًخا (٣).



١٨

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• موقع  معهد اإلمام الشاطبي حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ 
القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم).

حي�تية
ä

Gم¡�ر

 ∫òب

اجلهد الûصخ�صي يف 

 Ü�ëاتي, وا�صت�صòالتعلم ال

 ßوالهتم�م ب�لفهم واحلف ,Èال�ص

والإتق�ن, يرتقي مب�صتوi التعلم 

 ,R�‚ويزيد من فر�س التفو¥ والإ

كم� ح�صل للقراء الòين اأو�صى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ب�أخò القراBن 

عنهم.

م�ص�در

1  اإلضاءة في بيان أصول القراءة، لعلي بن محمد الضباع.

2  جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي.



 ,ádõ```æŸG É¡````Ñàc ‘ º`````eC’G øe á````eC’ ø```µj ⁄ ÉÃ � - º¡«Ñf ≈∏Y ∫õæŸG Gòg º¡HÉàc ‘ áeC’G √òg ≈dÉ©J ˆG s¢üN
 lkjihg  M  :≈dÉ``©J ∫É``````b ,É````æ«dEG  ¬````¶ØM πµ```j  ⁄h ,ÖàµdG ôFÉ`````°S ¿hO ¬¶```ØëH π sØµJ ≈dÉ```©J ¬fEÉ```a
 É kfÉ°ùd  Üô©dG  í°üaCG  ¬æe  IQƒ°ùH  ió–  ≈dÉ©J  ˆG  ¿C’  ;�  -  »ÑædG  äGõé©e  º¶YC’  kÉeÉ¶YEG  ∂`̀dPh Lm؛ 
 ,Ωƒ«dG  ≈dEG  QÉ¡ædGh  π«∏dG  AÉfBG  ≈n∏ rà oj  ∫õj  ⁄  ºK  ,¬∏ãe  IQƒ°ùH  GƒJCÉj  ¿CG  ≈∏Y  GhQó≤j  º∏a  G kQÉµfEGh  G kƒàYh  GOÉæY  º¡ª¶YCGh
�  ¬JƒÑf ¥ó°U ≈∏Y º¶YCG  ád’O …CGh  ,¬æe A»°T á°VQÉ©e º¡æe óMCG  ™£à°ùj ⁄h ,øjódG AGóYCGh  øjóë∏ŸG IÌc ™e
 èé◊Gh ádOC’G øe ¬æe ¿ƒ£Ñæà°ùj âbh ôNBG ≈dEGh ∫hC’G Qó°üdG øe ∫õJ ⁄ áeC’G √òg AÉª∏Y ¿EÉa É k°†jCGh ?Gòg øe
 »¡àæj ¬d QGôb ’ …òdG º«¶©dG ôëÑdG ƒg πH ,ôNCÉàŸ ô°üëæj ’h Ωó≤àe ¬«∏Y ™∏£j ⁄ Ée ÉgÒZh ºµ◊Gh ÚgGÈdGh
 ⁄ ∂dP πÑb ºeC’G âfÉc Éªc � É¡«Ñf ó©H »Ñf ≈dEG áeC’G √òg èà– ⁄ sº nK øeh ,¬«∏Y ∞bƒj √ôNB’ ájÉZ ’h ,¬«dEG
:≈dÉ©J ∫Éb ,º¡JôNBGh ºgÉ«fO ‘ º¡©Øæj Ée ≈dEG º¡fhó¡jh º¡HÉàc ΩÉµMCG ¿ƒªµëj AÉ«ÑfCG øY º¡àæeRCG øe ¿ÉeR πîj
b  a  ̀ _  ̂ ] \[ ZYXWVUT S  R   QM
 ¬¶ØëH ≈dÉ©J π sØµJ ÉŸh .πjóÑàdGh ∞jôëàdG º¡FÉ«ÑfCG ó©H É¡∏NO Gò¡∏a ,º¡«dEG IGQƒàdG ßØM πcƒa Ledc     [املائدة: ٤٤]

L9876543 M :≈dÉ©J ∫Éb ,¬à≤«∏N øe √ÉØ£°UG øe ¬KQhCGh ,¬àjôH øe AÉ°T øe ¬H ¢üN
(1) z¬à°UÉNh ˆG πgCG ,¿BGô≤dG πgCG ºg :∫Éb ?ºg øe ˆG ∫ƒ°SQ Éj :π«b ,¢SÉædG øe Ú∏gCG ˆ ¿EG{ :� ∫Ébh [فاطر: ٣٢]

(١) أخرجه اإلمام أحمد ٢٩٦/١٩ (١٢٢٧٩)، وابن ماجه في أول السنة، باب فضل من تعلم القران وعلمه، برقم (٢١٥) واللفظ له، وقال 
البوصيري: إسناده صحيح
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“هيد

ماPا �صنتعلمماPا �صنتعلمماPا �صنتعلم

الدر�س

املب�دÇ العûصرة لعلم القراءاتاملب�دÇ العûصرة لعلم القراءات2

 املبادئ العشرة لعلم القراءات.

: äGAGô≤dG º∏Y ∞jô©J -1

هو علم يعرف به كيفية النطق 

وطــرق  الــقــرآنــيــة،  بالكلمات 

عزو  مع  واختالفًا  اتفاقًا  أدائها 

كل وجه لناقله .

: ¬∏°†a -4 ،الشرعية العلوم  أشــرف  من 
وهو  كــتــاب  بــأشــرف  القرآن الكرمي.لتعلقه 

: ¬Yƒ°Vƒe -2

ـــقـــرآن مـــن حيث  ال كــلــمــات 
وكيفية  بــهــا،  النطق  أحـــوال 

أدائها .

: ¬©°VGh -6

القراءات، وأول من دون  أئمة 

فيه أبو عبيده القاسم بن سالم 

- رحمه اهللا - .

: ¬ª°SG-7

علم القراءات.

: √OGóªà°SG -8

من النقول املتواترة عن علماء 
الذين  الصحابة  إلى  القراءات 
بكل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رســول  شافهوا 

حرف منه .

: ¬ªµM -9. فرض كفاية تعلمًا وتعليمًا
: ¬∏FÉ°ùe -10

هي فروعه وقواعده الكلية .

: ¬JóFÉah ¬JôªK -3 النطق في  اخلطأ  من  العصمة 
وصيانتها  القرآنية  بالكلمات 

عن التحريف والتغيير، والعلم 
مبا يقرأ به كل من أئمة القراءة 

به وما ال  يقرأ به .والتمييز بني ما يقرأ  : Ωƒ∏©dG øe √ÒZ ≈dEG ¬àÑ°ùf -5

التباين . فهو علم يختلف عن 
غيره مبسائله وقواعده.

äGAGô≤dG º∏©d Iô°û©dG ÇOÉÑŸGäGAGô≤dG º∏©d Iô°û©dG ÇOÉÑŸG

L   وقول اهللا تعالى LI    H  UM؟ ما هما؟ M هل هناك فرق في املعنى بني قول اهللا تعالى



٢٠

 :            

    

 

 



١: عرف علم القراءات.

٢: ما فائدة علم القراءات؟

٣: ما حكم تعلم وتعليم علم القراءات؟ 

 ∞jô©J

 äGAGô≤dG º∏Y

 äÉª∏µdÉH ≥£ædG á«Ø«c ¬H ±ô©j º∏Y

kÉaÓàNGh kÉbÉØJG É¡FGOCG ¥ôWh ,á«fBGô≤dG

. ¬∏bÉæd ¬Lh πc hõY ™e 

 ¬∏°†a
¬≤∏©àd ,á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG ±ô°TCG øe

.ˆG ÜÉàµH 

 ¬ª°SG.äGAGô≤dG º∏Y

¬©°VGh

¬«a ¿hO øe ∫hCGh ,äGAGô≤dG áªFCG

ΩÓ°S øH º°SÉ≤dG ó«ÑY ƒHCG 

. - ˆG ¬ªMQ - 

 ¬JóFÉa

 ¬ªµM. kÉª«∏©Jh kÉª∏©J ájÉØc ¢Vôa ¬∏FÉ°ùe. á«∏µdG √óYGƒbh ¬Yhôa »g

 ¬Yƒ°Vƒe
∫GƒMCG  å«M øe ËôµdG ¿BGô≤dG äÉª∏c

. É¡FGOCG á«Ø«ch ,É¡H ≥£ædG 

 ¤EG ¬àÑ°ùf

 Ωƒ∏©dG øe √ÒZ

,á¡L øe ¿BGô≤dG Ωƒ∏Y óMCGƒg

.√óYGƒbh ¬∏FÉ°ùÃ √ÒZ øY ∞∏àîjh 

 √OGóªà°SG

12

34

56

78

910

 äÉª∏µdÉH ≥£ædG ‘ CÉ£ÿG ÜÉæàLG

 ∞jôëàdG øY É¡àfÉ«°Uh á«fBGô≤dG

 øe πc ¬H CGô≤j ÉÃ º∏©dGh ,Ò«¨àdGh

 ¬H CGô≤j Ée ÚH õ««ªàdGh IAGô≤dG áªFCG

. ¬H CGô≤j ’ Éeh

 AÉª∏Y øY IôJGƒàŸG ∫ƒ≤ædG øe

 Gƒ¡aÉ°T øjòdG áHÉë°üdG ¤EG äGAGô≤dG

.¬æe ±ôM πµH ملسو هيلع هللا ىلص ˆG ∫ƒ°SQ

1
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م�ص�در

١- منجد املقرئني ومرشد الطالبني، حملمد بن محمد اجلزري.
٢- سراج القارئ، البن القاصح.

حي�تية
ä

Gم¡�ر

الإلق�ء 

املتميز يت�صم 

مبجموعة من ال�صم�ت منه�: 

ف�ص�حة الن£ق, وو�صوì ال�صوت, 

وتن�غم¬ مع احلدç, وحرك�ت اجل�صد 

 k�ووقوف k�Ä£خف��ص�, و�صرعة وبfارتف�ع� وا

وا�صÎ�ص�ل, وهكòا ج�ءت كل قراءات 

القراBن من�صجمة ومتك�ملة مع الن�س 

واحلدç لأfه� من لدن حكيم 

.Òخب

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.



Iô`````ªãdG ºK ó ƒ`````````°VƒŸGh tó n◊G          I nô````` n°û nY mº``````∏ pY uπ````c nÇ pOÉÑe s¿EG

´QÉ°ûdG oº rµ oM oOGóªà°S’G oº°S’Gh           ™``````°VGƒdGh lá nÑ`````°ù pfh o¬```````o∏`°† nah

(1) Éa nôn`` q°ûdG nRÉM n™«ª÷G i nQ nO rø neh           ≈ nØ nàcG p¢†©ÑdÉH o¢†©ÑdGh lπFÉ°ùe   

هذه األبيات حملمد بن علي الصبان  في حاشيته على شرح السّلم ص ٣٣.  (١)



٢٢
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 kاأول

القراءات العشر متواترة (١)، وقد نقلها أئمة القراءات عن مثلهم إلى الصحابة  عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
عن جبريل  عن اهللا عز وجل. 

ومجيء األسانيد املشهورة عند أئمة القراءات من طرق محصورة ال ينفي نقل القراءات عن غيرهم، فإنه مازال 
العلماء على كثرتهم زمن السلف الصالح يحفظون القرآن، ولكل منهم قراءة فاألكثر يقرأ بها،  وهؤالء لم 

يخل منهم مصر من أمصار املسلمني، وال عصر من العصور على َمرِّ تاريخ اإلسالم.

الدر�س

٣

مف�هيم اأ�ص��صية يف علم القراءات

مف�هيم اأ�ص��صية يف علم القراءاتمف�هيم اأ�ص��صية يف علم القراءات

املراد باملتواتر: ما رواه جماعة كثيرون عن مثلهم إلى آخر اإلسناد، وميتنع تواطؤهم على الكذب.  (١)

علم القراءات من العلوم الشرعية التي حافظت األمة على بلوغ النهاية في ضبطه وذلك لتعّلقه املباشر بكالم 

[احلجر: ٩]. Lmlkjihg M :اهللا تعالى القائل

 مفاهيم أساسية في علم القراءات.

لكل علم مفاهيم أساسية من أتقنها ضبط أصول العلم، ومن املفاهيم األساسية لعلم القراءات، ما يأتي:
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 � kيf�ث

تنقسم القراءات من حيث الكلمة املقروء بها إلى قسمني، أصوٍل وفرٍش:  
ويتحد حكمها  دورها  يكثر  والتي  القاعدة  جزئيات  على  تنطبق  التي  املطردة  القواعد  هي  األصول:   (١

وتسمى عند بعض العلماء الكليات.
مثاله: املد والقصر والهمز املفرد وصلة ميم اجلمع. 

٢) الفرش:  هي الكلمات التي يقل دورها وتكرارها، وال يتَّحد ُحْكمها.
وسماها بعض العلماء (الفروع) ألنها ضدَّ التي قبلها (األصول).   

مثاله: قوله تعالى: L´  ³  ²  ± M   [البقرة: ١٨٩] قرئت بكسر النون دون تشديد ورفع الراء  
اء فرشًا،  ي الكالم على كل حرف في موضعه من احلروف املختلف فيها بني الُقرَّ وُسمِّ (١) L´  ³ t pÈdG pø pµ nd nh  M

النتشار هذه احلروف في مواضعها من سور القرآن، فكأنَّها انفرشت في السور.
 � kث�لث

النقل  هو  القراءات  الوحيد الختالف  املصدر  بل  املصحف،  رسم  هو  القراءات  اختالف  مصدر  ليس   
احملض؛ ألن القراءات هي كالم اهللا تعالى، والرسم تابع للنقل، وكم من كلمة مرسومة حتتمل أكثر من قراءة، 

ومع ذلك ال يصح فيها إال قراءة واحدة.
  � kرابع

ة ُمتَّبعة يأخذها اآلِخُر عن األول، ألنها كالم اهللا تعالى، ومبناها على التلّقي واملشافهة فهي توقيفية.  القراءة ُسنَّ
� kخ�م�ص

ال يوجد حرف من القراءات العشر يخالف لغة العرب، وما حصل لبعض العلماء أو النحاة من إنكار لبعض 
وجوه القراءات فاجتهاد منهم أخطؤوا فيه، وقد أنكر عمر  على هشام بن حكيم  بعَض وجوه القراءات. 
عن عمر بن اخلطاِب : سِمعت ِهشام بن حِكيم بن حزام، يقرأ سورة الفرقاِن على غير ما أقرؤها، وكان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: إني سمعت 
هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: «أرسله»، ثم قال له: «اقرأ»، فقرأ، قال: «هكذا أنزلت»، ثم قال لي: «اقرأ»، 

فقرأت، فقال: «هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما تيسر»(٢).
فإذا جاز أن يخفى على عمر الفاروق  شيء من القراءات فغيره أولى. 

(١) قراءة نافع املدني وابن عامر الشامي.
أخرجه البخاري في كتاب اخلصومات  باب كالم اخلصوم لبعضهم في بعض  برقم (٢٤١٩) واللفظ له، ومسلم في كتاب صالة  (٢)

املسافرين وقصرها  باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف  برقم (٨١٨). 
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� kص�د�ص�

من املفاهيم معرفة الفرق بني املقرئ والقارئ :
- فاملقرئ: من علم بالقراءات أداًء، ورواها مشافهة.
- القارئ املبتدئ: من أفرد قراءة إلى ثالث قراءات.

- القارئ املتوسط: من أفرد إلى أربع أو خمس أو ست أو سبع ونحو ذلك.
- القارئ املنتهي: من عرف القراءات العشر الصغرى والكبرى.

شروط املقرئ:
١. أن يكون عاملا بالقراءات.

٢.أن يكون قد روى القراءات مشافهة.
٣.أن يكون عنده علم بالنحو يوجه به القراءات.
٤.أن يكون عنده من الفقه ما يصلح به دينه (١).

:          

املف�هيم الأ�ص��صية  يف علم القراءات

1
 



. منجد املقرئني ومرشيد الطالبني البن اجلزري ص ٥٠ و٥١ و٥٢  (١)
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م�ص�در

1 النشر في القراءات العشر، حملمد بن محمد اجلزري.

2 جامع البيان في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني.

حي�تية
ä

Gم¡�ر


 

   
     

       
    , 

    

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.


١: ما الفرق بني األصول والفرش؟

٢: ِمبَ ترد على من أنكر بعض وجوه القراءات من النحاة؟

٣: ما الفرق بني املقرئ والقارئ؟


 »HC’L   ÌM h Lj M ¿Éµ°SEG ôcP ó©H z¿É«ÑdG ™eÉL{ ¬HÉàc ‘ ÊGódG hôªY ƒHCG ßaÉ◊G ∫Éb
 òNCGh √QÉàNCG …òdG ƒgh AGOC’G ‘ ÌcCGh π≤ædG ‘ í°UCG ¿Éµ°SE’Gh :∫É≤a ¬d ¬jƒÑ«°S QÉµfEG ájÉµMh hôªY
 ,á«Hô©dG ‘ ¢ù«bC’Gh á¨∏dG ‘ ≈°ûaC’G ≈∏Y ¿BGô≤dG ±hôM øe A»°T ‘ πª©J ’ AGô≤dG áªFCGh :∫Ébh ,¬H
;á¨d ƒ°ûa ’h á«HôY ¢SÉ«b ÉgOôj ⁄ º¡æY âàÑK GPEG ájGhôdGh π≤ædG ‘ í°UC’Gh ôKC’G ‘ âÑKC’G ≈∏Y πH

 .`g.G .É¡«dEG Ò°üŸGh É¡dƒÑb Ωõ∏j á©Ñàe áæ°S IAGô≤dG ¿C’
10 ¢U 1 ê …Qõ÷G øH’ ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ ô°ûædG
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قيل هي: وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة.
كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يتخيــر بإقــراء الصحابة من احلروف حســبما يرى 

من أحوالهم واستعدادتهم ولغاتهم ولهجاتهم.
القراءات  ومن  فيه،  الــواردة  األحاديث  معنى  من  مستفاد  وهو 

القرآنية الثابتة املتواترة، بناًء على ما يأتي:
أنَّ احلرف يراد به الوجه املتعلق بالقراءة، وأنها كيفيات لتالوة 
الكلــمة القرآنية الواحــدة، بدليــــل اختــالف هشام بـن حكيــم 

وعمر بن اخلطاب   واختصامهما عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

الدر�س

4

معنى الأحر± ال�صبعة “هيد

الأحر± ال�صبعةالأحر± ال�صبعة

نقــرأ فـي الكتب ونسمـع فــي اخلطـب 
ووسائل اإلعالم أنَّ القرآن الكرمي ُأنزل 

على سبعة أحرف.
ما معنى األحرف السبعة الواردة في • 

احلديث؟
ــع مــرتــبــطــة •  ــســب ــل الــــقــــراءات ال هـ

باألحرف السبعة؟

 معنى األحرف السبعة.

 أمثلة لألحرف السبعة.
 أهم األحاديث الواردة في األحرف السبعة.

 هل األحرف السبعة هي القراءات السبع؟
 هل نصَّ النبيُّ � أو أحٌد من ُرواة احلديث على معنى األحرف السبعة؟

 احلكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف.
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لقد تواترت عند احملدثني األحاديُث الواردُة في أنَّ القرآن الكرمي نزل على سبعة أحرف. 
وهذه بعض روايات احلديث: 

1 عن عمر بن اخلطاب  قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما 

تيسر»(١).
2 عن ابن عباس  أنه قال: «قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده 

ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»(٢).
٣ عن ُأبيِّ بن كعب : أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان عند أضاة (٣) بني غفار قال: فأتاه جبريل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: «إن اهللا يأمُرك أن 

ُتك القرآن على حرف، فقال: أسأل اهللا معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال:  َتْقَرأ أمَّ
إنَّ اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفني، فقال: أسأل اهللا معافاته ومغفرته، وإن أمتي ال تطيق ذلك، ثم 
ُتك القرآن على ثالثة أحرف، فقال: أسأل اهللا معافاته ومغفرته، وإن  جاءه الثالثة فقال: إن اهللا يأمُرك أن َتْقرَأ أمَّ
ا حرٍف  ُتك القرآن على سبعة أحرف، فأميُّ أمتي ال تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال: إنَّ اهللا يأُمرك أْن َتْقرَأ أمَّ

قرؤوا عليه فقد أصابوا»(٤).

اأهم الأح�ديث الواردة يف الأحر± ال�صبعة 

L  [األنبياء: ٤]،  R Q P   O   NM   L    K  J    I   H  G M :قوله تعالى :∫hC’G ∫ÉãŸG
فيه قراءاتان متواترتان:

L H  G بفتح القاف والالم واأللف بينهما. M :القراءة األولى
L بضم القاف وسكون الالم دون ألف. 

 H  G
M :القراءة الثانية

L  [البقرة: ٢٧١] CA@?>   = <  ;  :M  :قوله تعالى :ÊÉãdG ∫ÉãŸG
فيه ثالث قراءات متواترة:

L بالياء والرفع. A@M :القراءة األول
L بالنون والرفع. M :القراءة الثانية

L بالنون واجلزم. M :القراءة الثالثة

أخرجه البخاري في كتاب اخلصومات  باب كالم اخلصوم لبعضهم في بعض  برقم (٢٤١٩) واللفظ له، ومسلم في كتاب صالة املسافرين  (١)
وقصرها  باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف  برقم (٨١٨).

(٢) أخرجه البخاري، في فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، برقم (٤٩٩١)،  ومسلم في كتاب صالة املسافرين، بيان أن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف برقم (٩١٨). 

(٣) واألضاءة: هي املاء الستنقع كالغدير.
(٤) أخرجه مسلم، في كتاب صالة املسافرين، باب: بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف برقم (٨٢١)، واألضاءة: هي املاء املستنقع كالغدير.

اأمثلة لالأحر± ال�صبعة 



٢٨

 األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ليست هي القراءات السبع التي اشُتهرت في األمصار، بل مجموع القراءات 
اء. التي جاءت في القرآن وهي متواترة حتتوي على بعض األحرف السبعة، وهذا باتفاق الُقرَّ

لم ينص النبي ملسو هيلع هللا ىلص على معنى األحرف السبعة، وال نص على معناها أحٌد من ُرواة احلديث. قال ابن العربي: «لم 
يأت في معنى هذه السبع نٌص وال أثٌر، واختلف الناس في تعيينها».

 ومعنى هذه األحرف السبعة واضح عند الصحابة  مـما جعلهم غير محتاجني للبيان والتفسير ولذلك لم 
يرد في شيء من روايات احلديث على تعددها وكثرتها أنَّ أحداً سأل عن معناها. 

هل الأحر± ال�صبعة هي القراءات ال�صبع?

اء. التي جاءت في القرآن وهي متواترة حتتوي على بعض األحرف السبعة، وهذا باتفاق الُقرَّ

واة احلديث على معنى الأحر± ال�صبعة?  oمن ر lملسو هيلع هللا ىلص اأو اأحد tسَّ النبي�f هل

احلكمة من fزو∫ القراBن على �صبعة اأحر± 

(١) أخرجه الترمذي، في كتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم (٢٩٤٤). وقال: حديث حسن صحيح.               

ميكن تلمس احلكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف بالنظر في األحاديث النبوية الشريفة الواردة في معناها،
ومبا تتضمنه من اختالف أوجه القراءة على النحو اآلتي: 

áeC’G، ومناقبها التي امتازت بها عن غيرها من األمم، وقد تكفل اهللا  √òg ¢üFÉ°üN øe á©Ñ°ùdG ±ôMC’G  1

[احلجر: ٩]. Lmlkjihg M بحفظها؛ ألن كل حرف منها مبنزلة اآلية قال اهللا تعالى
áeC’G. ودليل هذا قول ملسو هيلع هللا ىلص: «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميني، منهم العجوز،  ≈∏Y ßØ◊Gh IAGô≤dG Ò°ù«J 2

والشيخ الكبير، واجلارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط»(١)، فقد كانت العرب قبائل متعددة، وكان بينها 
اختالف وتباين في اللهجات واللغات وطريقة األداء، فلو ُألزمت األمة بكيفية واحدة من كيفيات القراءة 

 t s r q p o n M  :لشق ذلك على مجموع األمة وهو حتقيق لقول اهللا عز وجل
L u  [القمر: ١٧]. 

QÉKóf’Gh، فقد تضمنت خالصة ما في لغات القبائل العربية  ´É«°†dG øe Üô©dG á¨d â¶ØM á©Ñ°ùdG ±ôMC’G  ٣

من فصيح وأفصح. 
eÉµMCGh¬، مثال ذلك:  ¬«fÉ©e ‘ ¿BGô≤dG RÉéYEG  4

 ML K J I H GF E D C B A @ ?> = < M قوله تعالى
[يوسف: ٢٤]. L R Q P O N
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.        

L بكسر الالم.  M قرئت -
- وقرئت L Q M بفتح الالم.

توحيدنا  أخلصوا  الذين  عبادنا  من  أنه  أّي   L  M الالم  بكسر  قرأ  من  تفسير  فيكون 
وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئا.

ويكون تفسير من قرأ بفتح الالم   L Q M  أّي أنه من عبادنا الذين اصفيناهم واخترناهم لنبوتنا.
واملعنيان وإن اختلفا فإنهما يجتمعان في يوسف  فقد كان مخِلصا في طاعة اهللا عز وجل، ومستخَلصا 

لرسالته.
BGô≤dG¿، فمع كثرة وجوه االختالف والتنوع لم يتطرق  ¥ó°U ≈∏Y ™WÉb π«dOh í°VGh ¿ÉgôH á©Ñ°ùdG ±ôMC’G  ٥

إليه تضاد، وال تناقض، وال تخالف، واألحرف السبعة يصدق بعضها بعضًا، ويفسر بعضها بعضًا. 

 (5)

 í°VGh ¿ÉgôH

 ≈∏Y á©WÉb ád’Oh

¿BGô≤dG ¥ó°U

 (3)

 ‘ ¿BGô≤dG RÉéYEG

¬eÉµMCGh ¬«fÉ©e

 (4)

 á«Hô©dG á¨∏dG ßØM

QÉKóf’Gh ´É«°†dG øe

øe áªµ◊G

¿BGô≤dG ∫hõf

 á``©Ñ``°S ≈∏Y

±ô``MCG

 (2)

 IAGô≤dG Ò°ù«J

áeC’G ≈∏Y ßØ◊Gh

 (1)

 √òg ¢üFÉ°üN øe

áeC’G

1
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م�ص�در

حي�تية
ä

Gم¡�ر

من 

مه�رات التوا�صل 

والت�أثÒ يف الBخرين; 

اختي�ر الكلم�ت والعب�رات 

 iوفهم� لد k�و�صوح Ìالأك

امل�صتم```ع.. ولòا اأf```ز∫ اˆ 

عزَّ وجل القراBن على �صبعة 

اأحر±.

١- النشر في القراءات العشر، البن اجلزري.
٢- حديث األحرف السبعة، د. عبدالعزيز قارئ.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (نور).



١: ما معنى األحرف السبعة مع التمثيل؟

٢: هل األحرف السبعة هي القراءات السبع؟

٣: ملاذا لم ينص الصحابة على معنى األحرف السبعة؟

٤: اذكر حديثًا ينص على األحرف السبعة.

٥: ما احلكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف؟
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:É¡ªgCG øe ,∫GƒbCG ≈∏Y á©Ñ°ùdG ±ôMC’G ≈æ©e ‘ AÉª∏©dG ∞∏àNG

لفظي  مشترك  (احلرف)  ألنَّ  وذلك   ,√Éæ©e º∏©oj ’ …òdG ¬HÉ°ûàŸG πµ°ûŸG øe É¡sfCG :∫hC’G ∫ƒ≤dG

يصدق على معاٍن كثيرة، وهذا القول ُينسب إلى ابن سعدان النحوي. 

أنَّ حقيقة العدد ليست مرادة؛ ألنَّ لفظ السبعة ُيطلق في لسان العرب وُيراد به  :ÊÉãdG ∫ƒ≤dG

الكثرة في اآلحاد، وهذا القول ُينسب إلى القاضي عياض. 

أنَّ املراد سبع لغات ِمْن لغات العرب الفصحى ُأنزل القرآن بها، فهي متفرقة  :ådÉãdG ∫ƒ≤dG

فيه، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وهو 
قول أبي عبيد القاسم بن سالم. 

الواحد  احلرف  في  الواحدة  الكلمة  في  تكون  سبع  لغات  أنها  هو  املراد  أنَّ   :™HGôdG ∫ƒ≤dG

باختالف األلفاظ واتفاق املعاني، كقول القائل: هلم، وأقبل، وتعال، وإلي، وقصدي، وقربي، 
ونحوي، فهذه األلفاظ السبعة: معناها واحد هو: الطلب واإلقبال، وهو منسوب جلمهور أهل 

الفقه واحلديث، منهم: سفيان الثوري، وابن وهب، وهو قول ابن جرير الطبري.

في  واالختالف  التغاير  بها  يقع  التي  األنواع  السبعة  باألحرف  املراد  أنَّ  :¢ùeÉÿG ∫ƒ≤dG

الكلمات القرآنية، وال يخرج عنها ثم اختلفوا في تعيينها وحصرها، وهو قول أبي الفضل 
الرازي وابن اجلزري مع اختالفهما في األنواع احملصورة.

هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة. :¢SOÉ°ùdG ∫ƒ≤dG



٣٢

ماPا �صنتعلمماPا �صنتعلمماPا �صنتعلم

 انتقاء املقرئ وجهًا من بني مرويات القراءات املتواترة. 

انتشر علم القراءات في البالد انتشاراً عظيمًا فخشي أئمة األداء 
أن تشتبه القراءات املتواترة بالشاذة، فتصّدر في كل بلٍد أئمة 
ضابطون أخذ الناس عنهم هذا العلم، وهم أصحاب االختيار 

في القراءات.

الدر�س

٥

املراد ب�لختي�ر يف القراءات

م� قبل الختي�ر يف القراءات

الختي�ر يف القراءاتالختي�ر يف القراءات

 املراد باالختيار في القراءات.
 ما قبل االختيار في القراءات.

 من هم أصحاب االختيار في القراءات؟
 مهّمات في االختيار.

“هيد

يأمر  وكان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  القرآن  نزل 
كتاب الوحي بكتابته.

القرآن  نزول  إكمال  بعد  توفي ملسو هيلع هللا ىلص  فلما 
في  الــقــرآن    الصديق  بكر  أبــو  جمع 
 عثمان  جمعه  ثم  واحــد،  مصحف 

ــا إلــى  ــه ونــســخــه فــي مــصــاحــف وأرســل
األنصار.
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قون في البلدان، ولذا عمد العلماء إلى جماعة منهم،وملا تقّدم   أصحاب االختيار من القراء كثيرون ومتفرِّ
الزمان بدأ ينحصر في عشرة من األئمة، وُيعتنى بقراءتهم أكثر من غيرهم، وهم:

من هم اأ�صÜ�ë الختي�ر يف القراءات?

م� ال�صبÖ يف القت�ص�ر على هوDلء العûصرة? 

اء َمن هو أجلُّ منهم قدًرا أو مثلهم، هو أن الرواة عن  السبب في االقتصار على هؤالء العشرة مع أنه في أئمة القرَّ
ا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مبا يوافق خط املصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة  األئمة كثروا جّدً
به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة واألمانة، وطول العمر في مالزمة القراءة، والتصّدر لإلقراء، واالتفاق على األخذ 

عنه.

1

٣

2

٥

٨

4

٧
٦

10
٩

عبد اهللا بن كثير املكي.

علي بن حمزة الكسائي الكوفي. حمزة بن حبيب الزيات الكوفي.

عبد اهللا بن عامر الشامي. أبو عمرو بن العالء البصري.

 نافع بن أبي ُنعيم املدني.

أبوجعفر يزيد بن القعقاع املدني.

عاصم بن أبي النجود الكوفي.

خلف بن هشام البزار الكوفي يعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري.



٣٤

�ت يف الختي�ر  qمهم

(١) جمال القراء للسخاوي. 
ْبَعة البن مجاهد ص٧٥.  (٢) كتاب السَّ

إضافة القراءة للقارئ
القارئ أضبط لقراءته من غيره ألنه مالزم لها حتى اشتهر وُعِرَف بها، وُأِخَذت 
عنه؛ فلذلك أضيفت إليه دون غيره من القراء، وهذه اإلضافات إضافة اختيار ودوام 

ولزوم، ال إضافة اختراع ورأي واجتهاد. 

ه للقراءات الباقية املتواترة. اختيار بعض األئمة بعض القراءات ال يعني ردَّ

أئمة القراء متَّبعون ال مبتدعون 
َقاَل ُشَعْيب بن َحْرب: َسِمعت َحْمَزة َيُقول َما َقَرأت حرفا قّط ِإالَّ بأثر.(١)

َقاَل  َقاَم  ا  َفَلمَّ َفَكلمُه،  َحْمَزة،  َفَجاَءُه  ْورّي،  الثَّ ُسْفَيان  ِعْند  ا  ُكنَّ عقَبة:  بن  َقبيَصة  وَقاَل 
ُسْفَيان: َأَتَرْوَن َهَذا َما َقَرَأ حرفا من كتاب اهللا ِإالَّ بأثر.(٢)

1

2

٣
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٣٦

م�ص�در

١- النشر في القراءات العشر، حملمد بن محمد اجلزري.
٢- املوضح، البن أبي مرمي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• موقع  معهد اإلمام الشاطبي حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ 
القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم)



١: ما املقصود مبصطلح االختيار في القراءات؟

٢: ما سبب االقتصار على قراءة القراء العشرة؟

حي�تية
ä

Gم¡�ر
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 ¿BGô≤dÉH ΩÉ«≤∏d GhOôŒ äÉ≤K áªFCG äGAGôb ≈∏Y Gƒ©ªéj ¿CG ¿ƒª∏°ùŸG iCGQ :ˆG ¬ªMQ …Qõ÷G øHG ∫Éb
 ø°ùMh π≤ædG ‘ áfÉeC’Gh á≤ãdÉH øjQƒ¡°ûe káªFCG l∞ë°üe ¬«dEG ¬ uL oh ô°üe πc øe GhQÉàNÉa º«¶©dG
 ≈∏Y ºgô°üe πgCG ™ªLCGh ºgôeCG ô¡à°TGh AGôbE’Gh IAGô≤dG ‘ ºgôªY GƒæaCG º∏©dG ∫Éªch ,øjódG
 §N øY º¡JAGôb êôîJ ⁄h ,¿ƒFô≤j ÉÃ º¡ª∏Yh GhhQh GhDhôb Éª«a º¡≤«KƒJh Gƒ∏≤f Éª«a º¡àdGóY
 êôYC’G ¢ù«b øH ó«ªMh Òãc øH ˆGóÑY áµÃh ,™aÉfh áÑ«°Th ôØ©L ƒHCG áæjóŸÉH º¡æªa ,º¡Øë°üe
 ΩÉ°ûdÉHh ,QGõÑdG ∞∏Nh »FÉ°ùµdGh IõªMh ¢ûªYC’Gh º°UÉYh ÜÉsKh øH ≈«ëj áaƒµdÉHh ,ø°ü«fi øHGh
 AÓ©dG øH hôªY ƒHCG Iô°üÑdÉHh ,…QÉeòdG çQÉ◊G øH ≈«ëjh »HÓµdG ¢ù«b øH á«£Yh ôeÉY øH ˆG óÑY
 ó©H ºeCG º¡Ø∏Nh OÓÑdG ‘ GƒbôØJ ∂dP ó©H AG sô o≤dG ¿EG ºK .»eô°†◊G Üƒ≤©jh …Qóë÷G º°UÉYh
 ≈∏Y GƒØdCGh Gƒ©ªLh Gƒ£Ñ°Vh GhQôMh OÉ≤ædG äÉ≤ãdG áªFC’G ΩÉ≤a §Ñ°†dG sπ nbh ±ÓÿG º¡æ«H Ìch ºeCG
 áªFC’G äGAGôb ¬H É kYƒ£≤e É kë«ë°Uh G kôJGƒàe Ωƒ«dG Éæ«dEG π°Uh …òdÉa ,º¡jód í°Uh º¡«dEG π°Uh Ée Ö°ùM
 ¥Gô©dGh  ΩÉ°ûdÉH  Ωƒ«dG  ¢SÉædG  ¬«∏Yh ,AÉª∏©dG  ∫GƒbCG  øe Qô– …òdG  Gòg ;øjQƒ¡°ûŸG  º¡JGhQh  Iô°û©dG

.RÉé◊Gh ô°üeh



٣٨

ماPا �صنتعلمماPا �صنتعلمماPا �صنتعلم

الدر�س

٦

Ëن الكرBل القرا tمعنى –م “هيد

كيفية –مل القراBن الكرË (العر�س وال�صم�´)

لقد ُعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص بإقراء أصحابه القرآن 

كما عني بتلقيه وقراءته على جبريل 

القرآن وإقراؤه سنة  ، وأصبح تعليم 

متبعة في هذه األمة.

 • كيف وصل إلينا القرآن الكرمي منذ 

عصر النبوة إلى عصرنا هذا؟

ل القرآن الكرمي.  معنى حتمُّ
ل القرآن الكرمي.  أدلة حتمُّ

 مراتب حتمل القرآن الكرمي.

 Ëن الكرBل القرا tم n– لَّة pاأد

ى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص القرآَن عن جبريل  َعْرضًا وسماعًا،  تلقَّ
ودلَّ على هذا أِدلَّة كثيرة، منها: 

 &  %$  #  "  !  M تعــالى:  قــــــال   :∫hC’G π```«dódG
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '
ي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص َتَلقِّ [طه: ١١٤] دلَِّت اآلية على  L 4 3 2

يه. القرآن من جبريل ، والنهي عن الَعَجلة في َتَلقِّ

يه عن شيوخ اإلقراء. هو بيان طرق أخذ القرآن الكرمي وتَلقِّ
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L Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê M  :عن ابن عباس  في قوله تعالى :ÊÉãdG π«dódG
[القيامة: ١٦-١٧] قال: «كان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل اهللا تعالى:

 Ö  M وتقرأه  في صدرك  لك  قال: جمعه   L  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê  M
× L Ú Ù Ø قال: فاستمع له وأنصت، قال اهللا تعالى:  L ß Þ Ý Ü Û M ثم إن علينا أن 
نقرأه. فكان رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك إذا أتاه جبريل  استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما 

قرأه»(١). 
ر ابُن عبَّاس  قوله LÞ M بتجويد القراءة(٢).  فسَّ

، قالت: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ جبريل كان يعارضني القرآَن كلَّ سنٍة  ådÉãdG: حديث فاطمة  π«dódG
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ثم  َيْسَمع،  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآَن  َيْعِرض  أنَّ جبريل  تني»(٣) ومعنى هذا  َمرَّ العاَم  وإنه عارضني  ة،  مرَّ

َيْعِرض القرآَن وجبريل َيْسَمع.

ي القرآن الكرمي، وهي التي َجَرْت  فدلَّت مجموع هذه األدلَّة من الكتاب والسنة على الطريقة النَّبويَّة في تلقِّ
 ى القرآَن من جبريل َماع، حيث إنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تلقَّ ى الَعْرض والسَّ اء وسنُتهم، وُتسمَّ عليها عادُة الُقرَّ
مة، وَعْرضًا  ُمشافهًة، سماعًا منه أوًال كما دلَّت عليه آياُت سورة القيامة، وكما دلَّ عليه بعُض األحاديث املتقدِّ

على جبريل كما هو واضٌح ِمْن بقيَّة األحاديث.

َماع  السَّ من  الــقــراءة  في  البدء  قبل  البــد  إذ  بالقراءة؛  النطق  تصحيح  الكرمي  القرآن  ــراءة  ق بطالب  يجدر  ما  ل  وأوَّ
R      Q      P    ONM  M تــعــالــى:  قــال  ــي  بــالــَتــَلــقِّ إال  ُيــؤَخــُذ  ال  الــُقــرآن  ألنَّ  ــٍن؛  ــِق ــْت ُم ــٍد  جــيِّ لــقــارئ 

َماع. ل القرآن الكرمي: الَعْرض والسَّ L   [النحل: ٦٥]، ويكون بذلك َجَمَع بني رتبتي حتمُّ S

(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا �، رقم (٥).
(٢) تفسير الطبري (٥٠٤/٢٣). 

(٣) أخرجه البخاري في كتاب املناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم، رقم (٣٤٢٦). قال اإلمام الشاطبي: وكل عاٍم على جبريل يعرضه وقيل آخر 
عام عرضتني قرأ.



٤٠

Ëن الكرBل القرا tم– Öمرات

:´� nم املرتبة الأو¤: ال�صَّ

• Éæ©e√: سماع القرآن من الشيخ.
• à≤jôW¬: أْن يقرأ الشيخ شيًئا ِمْن القرآن والطالب َيْسَمع قراءته، سواء قرأ الشيخ ِمْن حفظه أو ِمْن مصحفه. 

ماع أول خطوات التعليم في اإلقراء؛ لرسوخ قراءة الشيخ في ذهن الطالب قبل قراءة املقطع  • àÑJQ¬: ُيَعدُّ السَّ
ِمَن القرآن، وهو أقل ُرتبة في أداء القرآن ِمْن الَعْرض؛ إذ ليس كل َمْن َسِمَع ِمْن لفظ الشيخ يقدر على األداء 

والنقل كهيئته.
�س: rر nية: العf�املرتبة الث 

• Éæ©e√: تالوة القرآن على الشيخ.
• à≤jôW¬: أْن يقرأ الطالب شيًئا ِمَن القرآن والشيخ َيْسَمع، سواء قرأ ِمْن حفظه أو ِمْن مصحفه. 

َماع، وهو ِمْن حيث النَّْقل والتأدية أعلى ُرتبة  • àÑJQ¬: ُيَعدُّ الَعْرض ثاني خطوات التعليم في اإلقراء بعد السَّ
َماع؛ألن تعلم قراءة القرآن مبنيَّ على املشافهة. في أداء القرآن ِمْن السَّ

َماع: توجد طريقتان لتطبيق الَعْرض والسَّ
:� kس مع� rر nوالع ´� nم ال£ريقة الأو¤: ال�صَّ

يبدأ املعلم بقراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها، مع مراعاة ترديد الطالب معه آية آية بترديدهم فرًدا فرًدا، 
ر الوقف احلسن في كل آية طويلة، والتأكد من صحة قراءة الطالب أثناء َعْرضهم ملا قرأه تصويًبا  وكذا تخيُّ

وتصحيًحا.
 � kيf�س ث� rر nثم الع , kاأول ´� nم ال£ريقة الث�fية: ال�صَّ

ماع، ويأمر الطالب حينها باالستماع واإلنصات •  يبدأ املعلم بقراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها وهو السَّ
إليه مع املتابعة لقراءته.

ب، •  ثم يقرأ أحد الطالب ثم يأمر املعلم الطالب بتصويب وتصحيح خطأ زميلهم واملعلم يتابع القارئ واملصوِّ
م اجلميع. ويقوِّ
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:      

¬FGOCGh ¿BGô≤dG π≤æd ÖJGôŸG ô¡°TCG¬FGOCGh ¿BGô≤dG π≤æd ÖJGôŸG ô¡°TCG

¢Vô```````©dG ´Éª``````°ùdG

معناه :

رتبته : 

معناه :

طريقته : 

رتبته : 

معناه :

رتبته : 

معناه :

طريقته : 

رتبته : 

1



١: ما معنى حتمل القرآن الكرمي؟

٢: اذكر دليًال على حتمل القرآن الكرمي.

 :             
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٤٢

م�ص�در

١- جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي.
٢- التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي.

حي�تية
ä

Gم¡�ر

 �‡

يعني على التفو¥ 

الدرا�صي ا�صتخدام امله�رات 

املن��صبة يف املòاكرة ح�صW Öبيعة 

 Ëن الكرBاملو�صو´ وامل�دة.. ف�لقرا

يëت�ê اإ¤ مه�رة احلفß ب�لدرجة 

الأو¤ ف�لفهم والتدبر 

وهكòا.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.



 IAGô≤∏d ¢SÉædG ™ªàLG ≥°ûeO ™eÉL ‘ IGó¨dG ≈∏°U GPEG AGOQódG ƒHCG ¿Éc :õjõ©dG óÑY øH ójƒ°S ∫Éb 
 √ô°üÑH º¡≤eôj ÜGôëŸG ‘ ƒg ∞≤jh É kØjôY Iô°ûY πc ≈∏Yh Iô°ûY Iô°ûY º¡∏©éj ¿Éµa ¬«∏Y
 ¿Éch ,∂dP øY ¬dCÉ°ùj AGOQódG »HCG ≈dEG ™LQ º¡ØjôY §∏Z GPEÉa ¬ØjôY ≈dEG ™LQ ºgóMCG §∏Z GPEÉa
 º∏°ùe øYh ,ôeÉY øHG o¬ nØn∏ nN AGOQódG ƒHCG äÉe Éª∏a ,ójƒ°S ∫Éb Gòc ,Iô°ûY ≈∏Y É kØjôY ôeÉY øHG
 ÉØ«fh áÄe â°Sh ÉØdCG º¡JOó©a ¿BGô≤dG …óæY CGô≤j øe OóYG AGOQódG ƒHCG ‹ ∫Éb ∫Éb ºµ°ûe øHG
 ∫ƒ– º¡æe πLôdG ºµMCG GPEGh ÉªFÉb º¡«∏Y ¿ƒµj AGOQódG ƒHCG ¿Éch ,Çô≤e º¡æe Iô°ûY πµd ¿Éch

. AGOQódG »HCG ≈dEG
19-18/1 »Ñgò∏d QÉÑµdG AGô≤dG áaô©e 



2

á«fÉãdG IóMƒdG

äGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCGäGAGô≤dG ´GƒfCG



IOhOôŸG äGAGô≤dG :™°SÉàdG ¢SQódG 

 ádƒÑ≤ŸG äGAGô≤dG ¿ÉcQCG :øeÉãdG ¢SQódG 

IóMƒdG ¢ShQOIóMƒdG ¢ShQO



IóMƒdG ±GógCG

:á«JB’G ±GógC’G ≥≤ëj ¿CG IóMƒdG ájÉ¡f ‘ ÖdÉ£dG øe ™bƒàj

.ádƒÑ≤ŸG IAGô≤dG ¿ÉcQCG ±ô©j 

.ÉgÒZ øe ádƒÑ≤ŸG IAGô≤dG õ«Á 

.É¡ªµMh IOhOôŸG IAGô≤dG ±ô©j 



٤٦

(١) طيبة النشر البن اجلزري.

 ádƒÑ≤ŸG IAGô≤dG ¿ÉcQCG

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

لغة:
 القراءات جمع قراءة، وهي مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا.

اصطالحًا:
 كل قراءة متواترة، وافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماًال، 

ووافقت العربية ولو بوجٍه. 

قال ابن اجلزري رحمه تعالى:
فكل ما وافق وجه نحوي * * *  وكان للرسم احتماال يحوي

وصــح إسنـاداً هو القــرآن * * *  فهــذه الثــالثــــة األركــــــــــان  (١)

¢SQódG

٨

ádƒÑ≤ŸG äGAGô≤dG ∞jô©J

ádƒÑ≤ŸG äGAGô≤dG ádƒÑ≤ŸG äGAGô≤dG 

 تعريف القراءات املقبولة.
 أركان القراءات املقبولة.

 ما الذي يترتب على القراءة املقبولة؟.

ó«¡“

ما عالقة الصورة مبوضوع الدرس

٣

2
1

  موافقة رسم املصحف. موافقة لغة العرب.

التواتر.
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٤٧

يترتب على ذلك مسائل:
É¡à«fBGôb äÉÑKEG 1، أي: أنها من القرآن، وأن اهللا تعالى تكلم بها. وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد عّلمها الناس 

اِب َأْن َيْجَمَع اْلُقْرآَن،  طَّ ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب: َأَراَد ُعَمُر ْبُن اْخلَ فيما عّلمهم من الوحي، ولذا قال َيْحَيى ْبُن َعْبِد الرَّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا ِمَن اْلُقْرآِن َفْلَيْأِتَنا ِبِه، َوَكاُنوا َكَتُبوا َذِلَك ِفي  ى ِمْن َرُسوِل اهللاَّ اِس َفَقاَل:  َمْن َكاَن َتَلقَّ َفَقاَم ِفي النَّ

ْلَواِح َواْلُعُسِب، َوَكاَن َال َيْقَبُل ِمْن َأَحٍد َشْيًئا َحتَّى َيْشَهَد َشِهيَداِن.(١) ُحِف َواْألَ الصُّ

 Ég pô pµæe IQƒ£N 2

 H G F E D M  :فإن كان املنِكر عاملًا متعمداً قامت عليه اُحلّجة فقد كفر، قال تعالى   
 ] \ M  :وقال اهللا تعالى L T S R Q P O N ML K J I    [البقرة: ١٢١]
[آل عمران: ١٩] وقال اهللا تعالى: M  | { ~ ے ¡  L d c b a `_ ^
¢ £ L  [هود: ١٧] فإن هذه اآليات عامة في كفر من أنكر شيئًا من القرآن أو حروفه أوأحكامه 

أوشرائعه.
 ولذا قال اْبُن َمْسُعوٍد : ( َمْن َكَفَر ِبَحْرٍف ِمَن اْلُقْرآِن َفَقْد َكَفَر ِبِه َأْجَمَع ) (٢). 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا: هذه القراءات التي يتغاير فيها املعنى كلها حق، وكل قراءة منها مع 
القراءة األخرى مبنزلة اآلية مع اآلية يجب اإلميان بها كلها، واتباع ما تضمنته من املعنى علًما وعمًال، ال 
يجوز ترك موجب إحداهما ألجل األخرى ظنا أن ذلك تعارض بل كما قال عبد اهللا بن مسعود  من 

كفر بحرف منه فقد كفر به كله.(٣)
وإن كان جاهًال ُعلِّم وأقيمت عليه احلجة.

٣ أن الذي توافرت فيه الشروط واألركان للقراءات املقبولة هو القراءات العشر املتواترة.

ن تلّقاها من علماء األداء املتقنني الضابطني. 4 أنه يشترط لصحة اللفظ بها التلّقي واملشافهة َعمَّ

٥ وجوب العمل مبا دلّت عليه، من العقائد واألحكام وغير ذلك.

?ádƒÑ≤e IAGô≤dG √òg ¿EG äGAGô≤dG áªFCG ∫ƒb ≈∏Y Ö qJÎj …òdG Ée

(١) انظر: املصاحف البن أبي داود ص٦٢.
(٢) انظر: املصنَّف لعبدالرزاق الصنعاني ج٨ ص٤٧٢.                

(٣) انظر: مجموع الفتاوى ج١٣ ص٣٩١



٤٨



١: عرف القراءة املقبولة.

٢: ما أركان القراءة املقبولة؟

٣: ما حكم من أنكر القراءات مع الدليل؟

٤: ما حكم العمل مبا دلت عليه القراءة املقبولة؟

1

.ádƒÑ≤ŸG IAGô≤dG ôµæj øe ≈∏Y OôdÉH ∂àYƒª› ™e QhÉ–
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á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 ¿É°ùfEÓd ˆG ≥«aƒJ

 ájÉæ©dG ¬d ˆG ô°ù«j ¿CG

 ¬fƒæ«©j  øjòdG ÜÉë°UC’G QÉ«àNÉH

 ¿hô°ûæjh ¬«∏Y ¬fhóYÉ°ùjh ÒÿG ≈∏Y

 óbh ..Ö«£dG √ÈNh √ôcP ¿ƒ©jòjh √ÒN

 ¢SÉædG ÒN ملسو هيلع هللا ىلص óª ¬«Ñæd ˆG QÉàNG

 ¬æjO Gƒ¨∏Hh ¬æY Gƒ∏≤æa ¬àÑë°üd

.¬“CGh ¬Lh ÒN ≈∏Y

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).

QOÉ°üe

1 التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني.

2 النشر في القراءات العشر، البن اجلزري.

:IôJGƒàŸG ádƒÑ≤ŸG ô°û©dG äGAGô≤dG â©ªL »àdG ÖàµdG ºgCG øe
 √ tÒ pa øH º°SÉ≤dG ΩÉeEÓd ™Ñ°ùdG äGAGô≤dG ‘ á«ÑWÉ°ûdÉH áahô©ŸG ÊÉ¡àdG ¬Lhh ÊÉeC’G RôM .1

 .( `g 590 ä )»ÑWÉ°ûdG
 .( `g 833ä) …Qõ÷G óªfi øH óªfi ÒÿG »HCG ßaÉë∏d ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ Ò°ù«àdG ÒÑ– .2

.( `g 833 ä ) ∂dòc …Qõ÷G øH’ áq«°VôŸG çÓãdG äGAGô≤dG ‘ áq«°†ŸG I qQódG .3
.( `g 1118 ä) »°ùbÉØ°ü∏d á«ÑWÉ°ûdG ≥jôW øe ™Ñ°ùdG äGAGô≤dG ‘ ™ØædG å«Z .4

.…Qõ÷G øH’ ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ ô°ûædG .5
.…Qõ÷G øH’ ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ ô°ûædG áÑq«W .6
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هي كل قراءة اختل فيها أحد ضوابط القراءة املقبولة.
ومن أمثلة القراءات املردودة:

قوله  املقبولة  والــقــراءة  أســاء)  من  به  (قــال عذابي أصيب  1

تعالى: L 3 2 1 0 /. M    [األعراف: ١٥٦].
(والنهار إذا جتلى(٢) والذكر واألنثى) والقراءة املقبولة قوله  2

[الليل: ٢-٣]. L r q p o n m l k j M :تعالى

¢SQódG

٩

 IOhOôŸG IAGô≤dÉH OGôŸG ó«¡“

IOhOôŸG äGAGô≤dGIOhOôŸG äGAGô≤dG

ضوابط القراءة املردودة هي عكس ضوابط القراءة املقبولة وهي:
عدم التواتر: فكل قراءة كانت غير متواترة فهي قراءة مردودة، ومن األمثلة على ذلك؛ قراءة أنس بن  1

مالك : ( َملَك يوَم الدين ) بدل L   1  0    /  .  M    [الفاحتة: ٤].

قال الكسائي: (لو قرأت على قياس 
العربية لقرأُت (ُكْبَرُه) يعني بالضم، 
ــرأت  ق لكني  ــه،  ــُم ــَظ ِع مــعــنــاه  ألن 

باألثر).
• ملاذا لم يقرأ الكسائي بهذا الرأي 

الذي قاله؟ 
• ماذا لو قرأ الكسائي بهذه القراءة 

التي قالها؟

 املراد بالقراءة املردودة.
 ضوابط القراءة املردودة.
 أقسام القراءة املردودة.
 حكم القراءة املردودة.

 IOhOôŸG IAGô≤dG §HGƒ°V
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مخالفتها لرسم املصحف: فكل قراءة خالفت رسم املصاحف العثمانية فهي مردودة 2

      Ë  Ê  É  M َزْقَيًة واحدة ) بدل  إال  : ( إن كانت  ابن مسعود  قراءة  ومن األمثلة على ذلك؛ 
[يس: ٣٥]. L  Í   Ì

مخالفتها للغة العرب: فكل قراءة خالفت أوجه العربية فهي مردودة، ومن األمثلة على ذلك؛ ما رواه  ٣

  {  z  M :ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء ( أدرَي َأقريب ) في قوله تعالى
|  {    ~     ے  ¡  ¢   L   [األنبياء: ١٠٩].

أو  العربية،  أو  العثمانية،  املصاحف  التي صح سندها، وخالفت رسم  القراءة  القراءة اآلحادية: هي  1

كليهما.
ومن أمثلة ما صح سنده وخالف الرسم: «متكئني على رفارف خضٍر وَعَباقريَّ حسان»

ومن أمثلة ما صح سنده وخالف العربية: «ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم فيها معائش» بالهمز 
بدل الياء في كلمة «معايش»

القراءة الشاذة: هي القراءة التي لم يصح سندها، أو خالفت الرسم، أو ال وجه لها في العربية، ومثال  2

ْيك ببدنك ) باحلاء بدل اجليم. ذلك ( فاليوم ُنَنحِّ
القراءة املدرجة: هي العبارة التي زيدت بني الكلمات القرآنية على وجه التفسير ٣

ومن أمثلة ذلك قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من أم) بزيادة من (من أم)

- القراءة املردودة ال تعد قرآنا، وال يقرأ بها في الصالة وال في غيرها تعبداً.
إذا كانت مقبولة من  النصوص واستنباط األحكام،  العلماء في تفسير  - يجوز قبولها على رأي جمهور 

حيث السند، ولكن كان ردها من جهة املنت.
- يجوز قبولها في القضايا اللغوية أو األدبية.

IOhOôŸG äGAGô≤dG ΩÉ°ùbCG

IOhOôŸG IAGô≤dG ºµM
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١: ما املراد بالقراءة املردودة؟

٢: اذكر أقسام القراءة املردودة؟

٣: ما حكم القراءة بالقراءة املردودة؟

1

 .IOhOôŸG äGAGô≤dG ΩÉ°ùbC’ á«ægP á£jôN º°SQG 
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QOÉ°üe

1 سراج القارئ البن القاصح.

2 إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر للبّنا.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 ôeCG

 ôµØàdÉH √OÉÑY ˆG

 ∫ÉªYEGh ôHóàdGh ô°üÑàdGh

 ..IÉ«◊Gh ¿ƒµdGh ¢ùØædG ‘ ..π≤©dG

 ’ kGOhóMh kGQƒ°üb π≤©∏d π©Lh

 í°ùe ¿CG :É¡æeh ´QÉ°ûdG ÉgOóM ..É¡cQój

 ¿CGh ..πØ°SCG øe ¢ù«dh ≈∏YCG øe ÚØÿG

 ¢ù«dh ôJGƒàdÉH òNDƒJ äGAGô≤dG

.§≤a á¨∏dG ¢SÉ«≤H
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:kÉ©e IOhOôŸGh ádƒÑ≤ŸG ô°û©dG äGAGô≤dG â©ªL »àdG ÖàµdG ºgCG øe
 äGAGô≤dG ™ªL ó≤a ( `g 1117 ä ) »WÉ«eódG ÉæÑ∏d ô°ûY á©HQC’G äGAGô≤dÉH ô°ûÑdG AÓ°†a ±É–EG
 .¢ûªYC’Gh ø°ù◊Gh …ójõ«dGh ø°ü«fi øHG IAGôb »gh IPÉ°ûdG ™HQC’G äGAGô≤dGh ,ádƒÑ≤ŸG ô°û©dG

:IOhOôŸG äGAGô≤dG â©ªL »àdG ÖàµdG ºgCG øeh 
.(`g 370 ä) ¬jƒdÉN øH’ qPGƒ°ûdG ô°üàfl .1

 .( `g 392 ä ) »æL øH íàØdG »HC’ É¡æY ìÉ°†jE’Gh äGAGô≤dG PGƒ°T √ƒLh Ú«ÑJ ‘ Ö°ùàëŸG .2
.( `g 636 ä ) …hGôØ°ü∏d ¿BGô≤dG qPGƒ°T áaô©e ‘ ¿É«ÑdGh Öjô≤àdG .3

.23 ¢U 1 ê …Qõ÷G øH’ ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ ô°ûædG
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IóMƒdG ¢ShQOIóMƒdG ¢ShQO

 º°SôdG º∏Y : ô°ûY …OÉ◊G ¢SQódG 

§Ñ°†dG º∏Y :ô°ûY ÊÉãdG ¢SQódG 

…B’G óY º∏Y :ô°ûY ådÉãdG ¢SQódG 

äGAGô≤dG ¬«LƒJ º∏Y :ô°ûY ™HGôdG ¢SQódG  

äGAGô≤dG ±ÓàNG :ô°ûY ¢ùeÉÿG ¢SQódG 

ájƒ¨∏dGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dÉH äGAGô≤dG º∏Y ábÓY :ô°ûY ¢SOÉ°ùdG ¢SQódG 



IóMƒdG ±GógCG

:á«JB’G ±GógC’G ≥≤ëj ¿CG IóMƒdG ájÉ¡f ‘ ÖdÉ£dG øe ™bƒàj

.º°SôdG º∏Y ÇOÉÑe ≈∏Y ±ô©àdG 

.§Ñ°†dG º∏Y ÇOÉÑe ≈∏Y ±ô©àdG 

.…B’G óY º∏Y ÇOÉÑe ≈∏Y ±ô©àdG 

.äGAGô≤dG ¬«LƒJ º∏Y ÇOÉÑe ≈∏Y ±ô©àdG 

.äGAGô≤dG ±ÓàNG ´ƒf 

.ájƒ¨∏dGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dÉH äGAGô≤dG º∏Y ábÓY 
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

كان القرآن ينزل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيأمر زيد بن ثابت  وغيره من الصحابة  بكتابته، فكتبوه  1

كله ولم يتركوا منه حرفًا، حتى جاءت خالفة أبي بكر  فأمر زيداً بكتبه في مصحف واحد.

فلما كان خالفة عثمان نقلت الصحف التي كانت عند حفصة وُجِمع إليها سائر ما كتبه الصحابة  2

ة. زمن النبوَّ

º°SôdG ∞jô©J

 ∞ë°üŸG º°SQ á s°üb

ó«¡“

L-  ,  +* M 1

كم حذف من األلفات هنا؟
MLKJM 2

LN ما الذي حذف هنا؟
اكتب هاتني اآليتني باإلمالء • 

احلديث لتعرف الفرق بني 
الرسم العثماني والرسم 

اإلمالئي؟

 تعريف الرسم.
 قصة رسم املصحف.

 حترمي تغير رسم املصحف.

العالقة بني الرسم العثماني واألحرف السبعة.
 فوائد علم الرسم.

 قواعد الرسم.

¢SQódG

11º°SôdG º∏Yº°SôdG º∏Y

:á¨d

األثر واخلط والكتابة.
:kÉMÓ£°UG

هو خط املصحف الذي انتخبه الصحابة بأمر عثمان بن 
عفان  مما كتب بني يدي رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
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 ∞ë°üŸG º°SQ  Ò«¨J Ëô–

الواجب على املسلم اتباع الرسم في القرآن وعدم مخالفته بإجماع العلماء.
قال اإلمام أحمد بن حنبل: حترم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أوياء،أو ألف،أو غير ذلك. وقد 

نقل اجلعبري وغيره إجماع األئمة األربعة على وجوب اتباع مرسوم املصحف.
وقال ابن اجلزري: أجمع أهل األداء وأئمة اإلقراء على لزوم مرسوم املصاحف.

 á©Ñ°ùdG ±ôMC’Gh  ÊÉªã©dG º°SôdG ÚH ábÓ©dG

الذي عليه اجلماهير من السلف واخللف أن املصحف مشتمل على ما يحتمله الرسم من األحرف 
السبعة، جامع للعرضة األخيرة التي عرضها النبي ملسو هيلع هللا ىلص على جبريل �، ولم يترك حرفًا منها.

º°SôdG º∏Y óFGƒa

:É¡æe IÒãc óFGƒa ≈∏Y ∫ój º°SôdG

النص على بعض اللغات الفصيحة والصحيحة، وهذا كثير جداً في الرسم، مفيد في معرفة لغة العرب،  1

[الزخرف: ٣٢]، على لغة طّيئ، وكحذف ياء املضارع  L¬    « M ككتابة هاء التأنيث تاًء في مثل
لغير جازم في Lª©      ¨   §¦  ¥    ¤ M  [هود: ١٠٥] على لغة هذيل.

�Lo   [البقرة: ٩]. ��nm�l M :أخذ القراءات املختلفة من اللفظ املرسوم برسم واحد. نحو 2

L~     }  |  {  z M   [األنعام: ١١٥]. فلو كتبت (وما يخادعون) لفاتت قراءة يخدعون. 
ولو كتبت ألف على قراءة اجلمع (كلمات) لفاتت قراءة اإلفراد.

اتصال السند، فالرسم العثماني يؤدي إلى اتصال السند إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه لو كان مكتوبًا على  ٣

الرسم القياسي الستغنى الناس عن التلقي واألخذ عن املشايخ، واكتفوا بالقراءة في املصاحف، ومن 
.L<  M ،L!  M ،L$#"!  M ،L!  M :ذلك مثال نطق قوله تعالى

أن توحيد الكتابة على رسم واحد يحفظ على األمة اختالفها في كتاب رّبها، ألن أمناط الكتابة  4

وطرقها تختلف عند العرب كاختالف اللغات واللهجات، كما أنه يحفظ القرآن من جهة أخرى وهو 
حفظه من العبث واآلراء التي ال تنتهي، وال سيما في التطّور احلضاري والتاريخي ألمناط اخلط في العالم. 



٦٠

حصر القراء قواعد الرسم في ست قواعد هي:
احلذف: ومن أنواعه:حـــــــذف اإلشـــارة، وهو أن يكــون موافقًا لبعض القراءات مثل قوله تعالى:  1

L DC B  A @ M  [البقرة: ٥١]   قرئ بحذف األلف التي بعد الواو من «واعدنا» كما قرئ 
بإثباتها، فحذفت األلف إشارة إلى قراءة احلذف، والقراءة الثانية جاءت على األصل وهي املواعدة، فاهللا 

تعالى وعد موسى الوحي، وموسى وعد اهللا تعالى املجيء.

L;:M :الزيادة: والذي يزاد في املصاحف من حروف الهجاء ثالثة األلف والواو والياء.مثل 2

Le d    c  [طه: ١٣٠]. M .[يونس: ١٥]

الهمز: األصل فيه التحقيق الذي هو لغة قيس ومتيم. وقد يخفف على لغة قريش بتسهيله بني بني  ٣

 .Lُموِمٌن M-   LX M :أو بإبداله أو بحذفه (بإسقاط أو نقل)، مثل

.L    j      Mو L    n      Mو L    l      M :جعل حرف مكان آخر مثل البدل: وهو 4

قطع الكلمة عما بعدها أو وصلها بها. القطع والوصل: وهو ٥

[النساء: ١٠٩].  L b a ` _ ^ M :مثال القطع:  قطع (أم) عن (من) في قوله تعالى
  L²  ± ° ¯ ® ¬ « M :مثال الوصل: وصل (أم) مع (من) نفسها في مثل قوله تعالى

[امللك: ٢١].

ما فيه قراءتان، ورسم على إحداهما: مثل L* ) M  [البقرة: ٣٨٢]، بدون ألف بعد الهاء.  ٦

.Lَفِرَهاٌن Mو    L) M فقرئ

º°SôdG óYGƒb
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1

.kÉÑ°SÉæe √GôJ É‡ »eôg πµ°T ≈∏Y º°SôdG óYGƒb º°SQG



١: عرف الرسم؟

٢: ما حكم تغيير رسم املصحف؟

٣: ما العالقة بني الرسم العثماني واألحرف السبعة؟

٤: رتب فوائد الرسم حسب قوتها في نظرك؟

٥: اذكر قواعد الرسم مع التمثيل؟



٦٢

QOÉ°üe

1 املصاحف، ألبي بكر بن أبي داوود.

2 احملكم في نقط املصاحف، ألبي عمرو الداني.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 á÷É©e äGQÉ¡e

 ≈∏Y IQó≤dG ..äÉeƒ∏©ŸG

 äÉeƒ∏©ŸG QÉ°üàNGh πjƒ–

 äÉeƒ°SôdÉc ájô°üH äÉª¶æÃ

 ƒëfh á«fÉ«ÑdG äÉ££îŸGh ∫Éµ°TC’Gh

 óYÉ°ùjh º¡ØdG Üô≤j ∑Gòa ..∂dP

 ¿É≤JEG π¡°ùjh ßØ◊G ≈∏Y

.áeƒ∏©ŸG QÉ°üàNGh
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 :…Qõ÷G øHG ∫Éb
 »g »àdG Ú°ùdG øY GƒdóYh ,Ú°ùdG øe ádóÑŸG OÉ°üdÉH ¿hô£«°üŸGh •Gô°üdG GƒÑàc ∞«c ô¶fG
 IAGôb ¿ƒµJh ,¿’óà©«a π°UC’G ≈∏Y âJCG ób ¬Lh øe º°SôdG âØdÉN ¿EGh Ú°ùdG IAGôb ¿ƒµàd π°UC’G
 áØdÉfl Ú°ùdG ÒZ IAGôb äóYh ,∂dP äÉØd π°UC’G ≈∏Y Ú°ùdÉH ∂dP Öàc ƒdh ,á∏ªàfi ΩÉª°TE’G
 ¿ƒµd  ,Iô≤ÑdG  á£°ùH  ¿hO ±Gô`̀YC’G  á£°ùH  ‘ Qƒ¡°ûŸG  ‘ ±ÓÿG ¿Éc ∂dòdh  ,π°UC’Gh  º°Sô∏d
 ±ôM ‘ º°SôdG  íjô°U ∞dÉfl ¿CG  ≈∏Y ,OÉ°üdÉH  ±GôYC’G  ±ôMh Ú°ùdÉH  Öàc Iô≤ÑdG  ±ôM
 IQƒ¡°ûe äOQhh ¬H IAGô≤dG âàÑK GPEG É kØdÉfl ó©j ’ ∂dP ƒëf hCG ±hòfi hCG âHÉK hCG ∫óÑe hCG ºZóe
 ,∞¡µdG ‘ L¨ M AÉj ±òMh óFGhõdG äGAÉj äÉÑKEG Ghó©j ⁄ º¡fCG iôJ ’CG ,á°VÉØà°ùe
 PEG ,ôØà¨j ∂dP ‘ ±ÓÿG ¿EÉa ,OhOôŸG º°SôdG áØdÉfl øe ∂dP ƒëfh L§ M øe AÉ¶dGh
 ±ÓîH ∂dPh ,∫ƒÑ≤dÉH É¡«≤∏Jh É¡Jô¡°Th IAGô≤dG áë°U ¬« q°û“h óMGh ≈æ©e ≈dEG ™Lôj Öjôb ƒg
 ¿EÉa ,ÊÉ©ŸG ±hôM øe kGóMGh kÉaôM âfÉc ƒdh ≈àM ,ÉgÒNCÉJh É¡Áó≤Jh É¡fÉ°ü≤fh áª∏c IOÉjR
 º°SôdG ´ÉÑJG á≤«≤M ‘ π°UÉØdG ó◊G ƒg Gògh ,¬«a º°SôdG áØdÉfl Æƒ°ùj ’ áª∏µdG ºµM ‘ ¬ªµM

.¬àØdÉflh
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

:á¨d

 بلوغ الغاية في حفظ الشيء. 
 :kÉMÓ£°UG

علم ُيعَرف به ما َيْعِرض للحرف ِمْن حركة أو سكون أو شدٍّ أو مدٍّ 
أو غير ذلك. 

وُيرادفه الشكل. 

§Ñ°†dG º∏Y ∞jô©J ó«¡“
الثالثة: •  احلــروف  هذه  بني  الفرق  ما 

(ج، ح، خ) مع أنها رسمت بشكل 
واحد؟

طًا أول ما ُكِتب؟•  هل كتب القرآن منقَّ

 تعريف علم الضبط.    أقسام علم الضبط.
 موضوع علم الضبط.   فائدة علم الضبط.

 عالمات ضبط احلروف.

¢SQódG
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§Ñ°†dG º∏Y§Ñ°†dG º∏Y

§Ñ°†dG º∏Y ´ƒ°Vƒe

الة على ما َيْعِرض للحرف ِمْن وضع حركة وتركها ومحلها ولونها إلى غير ذلك.  العالمات الدَّ
¬JóFÉa

وال  مفتوح مبكسور  يلتبس مشددٌّ مبخفف، وال ساكن مبتحرك، وال  فال  احلروف  اللَّبس عن  إزالة 
مضموم. 
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:Úª°ùb ¤EG º°ù≤æj §Ñ°†dG º∏Y

أوًال: َنْقُط اإلعراب: وهو العالمات الدالة على ما َيْعِرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد إلى 
آخره.

ثانًيا: َنْقُط اإلعجام: وهو العالمات التي متيز احلروف بعضها من بعض كي ال يلتبس معجم مبهمل.

ÜGôYE’G o§ r≤nf : k’hCG

¬©°VGh

ل َمْن وضعه أبو األسود الدؤلي بأمر زياد بن أبي زياد والي البصرة في خالفة معاوية بن أبي سفيان.  أوَّ
¬©°Vh ÖÑ°S

أنَّ معاوية بعث إلى زياد يطلب منه إرسال ولده عبيد اهللا بن زياد، فلما قدم عليه وكلمه معاوية َوَجَدُه 
ُه إلى أبيه، وبعث إليه كتابًا يلومه فيه على وقوع ابنه في اللحن. فبعث زياٌد إلى أبي  يلحن في الكالم، َفَردَّ
األسود وقال له: إنَّ األعاجم قد أفسدوا لغة العرب، فلو وضعت شيئًا يصلح الناس به كالمهم ويعربون 
به كالم اهللا. فامتنع أبو األسود، فأجلس زياٌد رجًال في طريق أبي األسود وقال له إذا َمرَّ بك أبو األسود 

 IH G F E D M د اللحَن فيه، فلما َمرَّ أبو األسود قرأ الرجل فاقرأ شيئًا من كتاب اهللا وتعمَّ
[التوبة: ٣]. بجرِّ الم (ورسوله)، فقال أبو األسود: معاذ اهللا أن يتبرأ من رسوله، ثم رجع إلى  LJ
زياد وقال له: قد أجبتك إلى طلبك، ورأيت أْن أبدأ بإعراب القرآن، فاختار رجًال من قبيلة عبد القيس 
وقيل من قريش، وقال له: خذ املصحف ومداداً يخالف لوُنه لوَن املصحف، فإذا فتحُت شفتيَّ فانقط فوق 
احلرف نقطة، وإذا ضممُتها فانقط أمامه نقطة. وإذا كسرتهما فانقط حتته نقطة، وإذا أتبعته غنة أي تنوينًا 

فانقط نقطتني حتى أتى على آخر املصحف.

  §Ñ°†dG º∏Y ΩÉ°ùbCG
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احلروف املهملة ثالثة عشر حرفًا وهي
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احلروف املعجمة خمسة عشر حرفًا وهي
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ْقَط، وأدخلوا عليه بعض التحسني، إلى أْن جاء عصر الدولة العباسية وظهر  وعن أبي األسود أخذ العلماُء النَّ
العالم اجلليل: اخلليل بن أحمد فأخذ َنْقَط أبي األسود وأدخل عليه حتسينًا، فجعل عالمة الفتح ألفًا صغيرة 
مبطوحة؛ ألنَّ الفتحة إذا ُأشبعْت تولَّد منها ألٌف، وعالمة الضم واواً صغيرة ألنَّ الضمة إذا أشبعت تولَّد 
ى اآلن بالشكل،  منها واو، وعالمة الكسرة ياء صغيرة ألنَّ الكسرة إذا ُأشبعْت تولَّد منها ياء وهو املسمَّ
وزاد على ذلك فجعل عالمًة للتشديد، وهي رأس شني، وعالمة للسكون وهي رأس خاء، وأخرى للهمز، 

وعالمة لالختالس واإلشمام.

ΩÉéYE’G o§ r≤nf :É k«fÉK

¬©°VGh

ل َمْن وضع َنْقط اإلعجام: نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وذلك بأمر احلجاج بن يوسف الثقفي والي  أوَّ
العراق من قبل أمير املؤمنني عبد امللك بن مروان. 

¬©°Vh ÖÑ°S

اخلون في اإلسالم ِمَن العجم كثر تبعًا لذلك التحريف في لغة العرب  ملا كثرت الفتوحات اإلسالمية، وكثر الدَّ
َأَمَر عبد امللك بن مروان واليه في العراق احلجاج بن يوسف، فاختار احلجاج لتلك املهمة: نصر بن عاصم 
ويحيى بن يعمر، وكانا من أبرز العلماء وقتئذ في فنون القراءات وتوجيهها وعلوم اللغة العربية وأسرارها، 
فوضعا ذلك النَّْقط لتتميز بعض احلروف عن بعضها، وقد جعال هذا النقط بلون مداد املصحف ليتميز عن 

نقط أبي األسود.

1

. m¿É©e IóY É¡æe Gƒéàæà°ù«d ∂FÓeR ≈∏Y É¡°VôYGh π«µ°ûJ ’h §≤f ¿hóH äÉª∏c ÖàcG
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QOÉ°üe

1 احملكم في نقط املصاحف، ألبي عمرو الداني.

2 أصول الضبط، ألبي داوود سليمان بن جناح.

٣ الطراز في شرح ضبط اخلراز، للتنسي.

4 سمير الطالبني في رسم وضبط الكتاب املبني، لعلي الضباع.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).



١: عرف علم الضبط. 

٢: اذكر الفرق بني نقط اإلعراب ونقط اإلعجام.

٣: بني فائدة علم الضبط؟
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:§Ñ°†dGh º°S sôdG » nª∏ pY ÚH ¥ôØdG
 π°UƒdG Iõªg âàÑKoCG ∂dòdh ,É¡«∏Y ∞bƒdGh áª∏µdÉH AóÑdG á¶MÓe ≈∏Y w»æÑe º°S sôdG º∏Y s¿CG .1
 ´ÉªLE’ÉH π°UƒdG ≈∏Y w»æÑe §Ñ°†dG º∏Yh .L# " ! M  ƒëf ‘ øjƒæàdG ¿ƒf âa pò oMh

.Ó°Uh É¡eÉZOE’ LG   F M :ƒëf ‘ ¿ƒµ°ùdG øe ¿ƒædG âjôY Gò¡dh ,»æãoà°SG Ée ’EG
 ¢Vô p© nj ÉŸ ¢Vô©àj ¬fEÉa §Ñ°†dG º∏Y ÉeCG . kÉaòMh kÉJÉÑKEG áª∏µdG ±hôëH ≥s∏©àj º°S sôdG º∏Y s¿CG .2

.∂dP ÒZ hCG xó°T hCG ¿ƒµ°S hCG ácôM øe ±hô◊G ∂∏àd
.(6) ø°ù«fi ⁄É°S óªfi .O ,ÚÑŸG ÜÉàµdG §Ñ°V ≈dEG ÚÑdÉ£dG OÉ°TQEG :ô¶æj

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 ¿CG á«∏≤©dG áfhôŸG

 OÉ¡àLG ≈∏Y ¿É°ùfE’G óªéj ’

 ..í°UCGh ¬æe ÒN kGOÉ¡àLG óLh GPEG

 ∫GƒMC’Gh ™FÉbƒdGh º∏©dG ∫Gõj Óa

 É¡Ñ°SÉæj OÉ¡àL’ êÉà–h Ò¨àJ

 ¿BGô≤dG º°SôH ôe óbh ..É¡d Ö«éà°ùjh

 Ió«Øe äGOÉ¡àLG IóY ¬£Ñ°Vh

.¬d á¶aÉMh á£HÉ°Vh
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

:É¡æe m¿É©e IóY ≈∏Y ≥∏£J á¨∏dG ‘ ájB’G

املعجزة: قال اهللا تعالى: L ()'&  " $M  [البقرة: ٢١١].
¶µ´³²±M :العالمة: قال اهللا تعالى

¸L »º ¹   [البقرة: ٢٤٨].
[البقرة: ٢٤٨].  L ÍÌËÊÉÈÇÆM :العبرة

 :kÉMÓ£°UG

كلمة أو كلمات لها مبدأ وختام في سورة من القرآن.

تطلق اآلية أحيانًا:
L 1  0      /  .  -  ,  +  M أرجى آية في القرآن : ويراد بعضها، نحو قول ابن عباس -

[الرعد: ٦].

 [ Z Y X W M أحكم آية : وقد يراد بها أكثر من آية، نحو قول ابن مسعود -
\ [ ^ _ ` L d c b a  [الزلزلة: ٧-٨]. وهما آيتان.

ájB’G ∞jô©J

تطلق اآلية أحيانًا:

ájB’G äÉbÓWEG

ó«¡“
قال أبو عمرو الداني: ال أعلم • 

كلمة هي وحدها آية إال قوله: 
LÅ M

فهل تستطيع أن تعدَّ أقصر ثالث • 
آيات حتفظها؟

اجلواب:
                -١

-٢
-٣

 تعريف اآلية.    إطالقات اآلية. 
 طريق معرفة اآلي.    فوائد معرفة عد اآلي.

 سبب اخلالف في عد اآلي.

¢SQódG
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٧٠

طريق معرفة اآلية القرآنية هو السماع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال مجال في ذلك للقياس.
د بقراءته مبادئ اآليات وخواتيمها، حتى علم ذلك أصحابه، فنقلوا إلينا عدد اآليات  فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يحدِّ
د هو النبي ملسو هيلع هللا ىلص أدلة  في كل سورة كما وقفوا عليه من قراءته ملسو هيلع هللا ىلص وتعليمه، وتوقيفه، ويدل على أن احملدِّ

كثيرة جداً منها:
َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْلَبْدِريِّ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: اْآلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َمْن َقَرَأُهَما ِفي َلْيَلٍة  1

َكَفَتاُه.(١)
َني ِإَلى اْملِاَئِة آَيًة.(٢) تِّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ ِفي اْلَفْجِر َما َبْنيَ السِّ ْسَلِميِّ َقاَل َكاَن َرُسوُل اهللا َعْن َأِبي َبْرَزَة اْألَ 2

َالِة ُقْلُت َكْم َبْيَنُهَما  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َقاُموا ِإَلى الصَّ ُروا َمَع النَّ َثُه َأنَُّهْم َتَسحَّ َعْن َأَنٍس َأنَّ َزْيَد ْبَن َثاِبٍت َحدَّ ٣

َقاَل َقْدُر َخْمِسَني، َأْو ِستَِّني، َيْعِني آَيًة
ولم  آية   L!  M وعــّدوا  آيــة.   L !  M نظيرها  يعدوا  ولم  آية   L !  M ــّدوا  َع الصحابة  أن  4

L آية. وعدوا L< M آية ولم يعدوا نظيرها L! M آية. وعدوا  ! M يعدوا نظيرها وهو
L آيتني، بل عّدوها آية واحدة،  ! M آيتني، ولم يعدوا نظيرها L$#"!M
ا على القياس لم يفرقوا بني املتماثالت، وحلصل بينهم اختالف عريض، ومع ذلك  فلو كان األمر مبنّيً

لم ينقل عنهم ذلك.

…B’G qóY áaô©e óFGƒa

ملعرفة عّد اآلي فوائد منها:
َم َيْقَرُأ  ْسَلِميِّ َقاَل َكاَن َرُسوُل اهللا َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّ احلاجة إليها في قدر الصالة، فَعْن َأِبي َبْرَزَة اْألَ 1

َني ِإَلى اْملِاَئِة آَيًة.(٣) تِّ ِفي اْلَفْجِر َما َبْنيَ السِّ

(١) أخرجه البخاري ِكَتاب املغازي َباب ُشُهوِد اْملََالِئَكِة َبْدًرا برقم (٤٠٠٨).
َالِة. باب وقت الفجر برقم (٥٧٥) واللفظ له. (٢) أخرجه البخاري ِكَتاب َمَواِقيِت الصَّ

َواِل برقم (٥٤١) ج١ص١٤٣ ومسلم واللفظ له.كتاب الصالة برقم (٤٦١). ْهِر ِعْنَد الزَّ َالِة. باب َوْقِت الظُّ (٣) أخرجه البخاري ِكَتاب َمَواِقيِت الصَّ

…B’G áaô©e ≥jôW
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ُروا َمَع  َثُه َأنَُّهْم َتَسحَّ ا للفارق بني األذان واإلقامة، فَعْن َأَنٍس َأنَّ َزْيَد ْبَن َثاِبٍت َحدَّ اتخاذها مقياًسا زمنّيً 2

َالِة ُقْلُت َكْم َبْيَنُهَما َقاَل َقْدُر َخْمِسَني، َأْو ِستَِّني، َيْعِني آَيًة.(1) ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثمَّ َقاُموا ِإَلى الصَّ النَّ
أنه يحتاج إليها في الوقف، ألن الوقف على رؤوس اآلي سنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جاء هذا عنه في  ٣

، َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اِهللا  أحاديث كثيرة، وهو املنقول عن الصحابة والتابعني. ومن ذلك َعْن ُأمِّ َسَلَمَة 
ُع ِقَراَءَتُه َيْقَرُأ: L) ( ' & M، ُثمَّ َيِقُف، L, + M، ُثمَّ َيِقُف.(2) ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقطِّ

ة ملن يقرأ لبعض القراء السبعة َكَوْرش وأبي عمرو، ألن لهم  احلاجة إلى معرفة اآليات ونهاياتها ماسَّ 4

أحكامًا خاصة في نهايات آيات سور مخصوصة وهي السور اإلحدى عشرة، وهي: (طه، والنجم، واملعارج، 
يقلالن  وأبوعمرو  فورش  والعلق)  والضحى،  والليل،  والشمس،  واألعلى،  والنازعات، وعبس،  والقيامة، 

رؤوس آيها قوًال واحداً على ما فيها من شروط.
العلم بأن كل ثالث آيات قصار معجزة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وفي حكمها اآلية الطويلة، وبيان ذلك أن اهللا عز وجل  ٥

حتدى الناس أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، وهي ثالث آيات قصار، 
فدل على أن كل ثالث آيات قصار معجزة.

…B’G óY ‘ ±ÓÿG ÖÑ°S

 هو أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقف على رؤوس اآلي ليعلمهم أوائلها وأواخرها، فتارة يقف على رأس اآلية، وتارة 
ال يقف عليها، فنقل كلٌّ من الصحابة ما انتهى إليه علمه، وما حفظه من ذلك. فصار فعله ملسو هيلع هللا ىلص في الوقف 

كفعله في الوصل، الكلُّ سنة طريقها االتباع.
واالختالف في العدِّ لم يغيِّر من القرآن شيئًا. إمنا االختالف في عدد اآليات داخل كل سورة فقط، ومن ههنا 
، ال َأن بعضهم يزيد فيه، وبعضهم ينقص، فهذا  صار عند بعضهم آيات القرآن َأكثر، وعند بعضهم َأقلُّ

[احلجر: ٩].  L m l k j i h g M :محال؛ ألن القرآن محفوظ قال تعالى

َالِة. باب وقت الفجر برقم(٥٧٥) واللفظ له. (١) أخرجه البخاري ِكَتاب َمَواِقيِت الصَّ
ِة الِكَتاب برقم(٢٩٢٧). (٢) أخرجه الترمذي َأْبَواُب اْلِقَراَءاِت. َباٌب ِفي َفاِحتَ
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 ¿BGô≤dG …BG OóY

أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آالف ومئتي آية. 
ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من لم يزد ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات. وقيل: وأربع عشرة. 

وقيل: وسبع عشرة. وقيل: وست وعشرون. وقيل: وست وثالثون، وقيل غير ذلك.

uó©dG ‘ ±ÓÿG ≈∏Y »≤«Ñ£J ∫Éãe

:áYQÉ≤dG IQƒ°S

 #"!

  9   8   7   6   5    4   3   2   1   0   /   .   -   ,  M
  F  E  D  C  B   A  @    ?  >  =  <   ;  :
  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G

.L   Z  Y  X  W
وهي ثماني آيات في البصري والشامي وعشر في املدنيني واملكي وإحدى عشرة في الكوفي اختالفها ثالث آيات 
L , M األولى عدها الكوفي ولم يعدها الباقون L D  C   M و L N  MM لم 

يعدهما البصري والشامي وعدهما الباقون.

1

 É ne pô ré nØrdG p‘ oCG nô r≤ nj nºs∏ n°S nh p¬ r«n∏ nY ˆG ≈s∏ n°U ˆG o∫ƒ o°S nQ n¿É nc n∫É nb u» pªn∏ r°S nC r’G nI nR rô nH » pHnCG ∫ƒb øe ÚJóFÉa èàæà°SG

. ká njBG pá nFÉp rŸG n¤pEG nÚuà u°ùdG n rÚ nH

.CG

.Ü
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QOÉ°üe

1 البيان في عدِّ آي القرآن، ألبي عمرو الداني.

2 ناظمة الزهر، لإلمام الشاطبي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 ¢Vô©dG äGQÉ¡e

 Oó©dG ΩGóîà°SG :Ëó≤àdGh

 õ«cÎ∏d ¢ùØædG òë°Th √ÉÑàf’G âØ∏d

 º¡∏¶j á©Ñ°S“..ôcòàdGh ßØ◊G Ò°ù«Jh

 áHÉë°üdG Ωóîà°SG óbh  “..ˆG

 Ée âbhh ôéØdG IÓ°U øeR ôjó≤J

 OóY ôcòH áeÉbE’Gh ¿GPC’G ÚH

.äÉjB’G



١: عرف اآلية.

٢: صحح العبارة اآلتية: طريق معرفة اآلية القرآنية االجتهاد والقياس.

د فوائد معرفة عدِّ اآلي. ٣: عدِّ

٤: بني سبب اخلالف في عدِّ اآلي.
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 ,∫GƒbC’G ô¡°TCG ≈∏Y QÉ°üeC’G ≈dEG É¡H ¬ sLƒŸG ∞MÉ°üŸG OóY ≈∏Y ,áà°S ¥ÉaB’G ôFÉ°S ‘ É¡H ¢SÉædG tó©j »àdG OGóYC’G

(1).Iô°üÑdG πgC’ óMGhh áaƒµdG πgC’ óMGhh ΩÉ°ûdG πgC’ óMGhh áµe πgC’ óMGhh ¿GOóY áæjóŸG πgC’ ¿Éc ∂dòdh

 áÑ«°T øYh ´É≤©≤dG øH ójõj ôØ©L »HCG øY √GhQ óbh ™aÉf ΩÉeE’G øY …hôe ƒgh áæjóŸG πgC’ ƒ¡a :∫hC’G Oó©dG ÉeCÉa

ÑædG êhR áª∏°S ΩCG ≈dƒe ìÉ°ü« ملسو هيلع هللا ىلص. pf øH

 .ájBG Iô°ûY ™Ñ°Sh ¿ÉàFÉeh ±’BG áà°S ¬«a ¿BGô≤dG äÉjBG OóYh

 áÑ«°Th ôØ©L »HCG øY mRÉ sªL øH ¿Éª«∏°S øY ¿ƒdÉbh ôØ©L øH π«YÉª°SEG √GhQ Ée ƒ¡a :áæjóŸG πgC’ ÒNC’G Oó©dG ÉeCGh

. mìÉ°ü pf øH

 .ájBG Iô°ûY ™HQCGh ¿ÉàFÉeh ±’BG áà°S ¬«a ¿BGô≤dG äÉjBG OóYh

.  Ö©c øH »HCG øY ¢SÉÑY øHG øY ógÉ› øY Òãc øH ˆG óÑY øY …hôe ƒ¡a :»µŸG Oó©dG ÉeCGh

.ájBG Iô°ûY ™°ùJh x» nHoCG ÒZ √GhQ Ée ‘h äÉjBG ô°ûYh ¿ÉàFÉeh ±’BG áà°S ¬«a ¿BGô≤dG äÉjBG OóYh

 øY ÊGƒ∏◊G øYh ,¿GƒcP øHG øY ¢ûØNC’G øYh ,…QÉe uòdG çQÉ◊G øH ≈«ëj øY …hôe ƒ¡a »eÉ°ûdG Oó©dG ÉeCGh

 øY √ÒZh »Ñ n°üën«dG ôeÉY øH ˆG óÑY ΩÉeE’G øY …QÉeòdG øY º«“ øH ÜƒjCG øY ΩÉ°ûgh ¿GƒcP øHG ihQh ,ΩÉ°ûg

. ¿ÉØY øH ¿ÉªãY ≈dEG Üƒ°ùæe Oó©dG Gòg ¿EG :π«bh , AGOQódG »HCG

 .ájBG ¿hô°ûYh ™Ñ°Sh π«bh ,ájBG ¿hô°ûYh â°Sh ¿ÉàFÉeh ±’BG áà°S ¬«a ¿BGô≤dG äÉjBG OóYh

 »HCG øH »∏Y øY »ª∏ t°ùdG øªMôdG óÑY »HCG øY ≈∏«d »HCG øHG øY äÉjõdG IõªM øY …hôe ƒ¡a ‘ƒµdG Oó©dG ÉeCGh

. ÖdÉW

 .ájBG ¿ƒKÓKh â°Sh ¿ÉàFÉeh ±’BG áà°S ¬«a ¿BGô≤dG äÉjBG OóYh

 ≈dEG º°UÉY ó©H Iô°üÑdG πgCG ¬Ñ°ùæj …òdG ƒg Oó©dG Gògh,…Q nó rë n÷G º°UÉY øY …hôe ƒ¡a …ô°üÑdG Oó©dG ÉeCGh

 .±ÓN ¬«a º¡æ«H ¢ù«dh ¿B’G º¡ØMÉ°üe ¬«∏Yh πcƒàŸG øH ÜƒjCG

.äÉjBG ™HQCGh ¿ÉàÄeh ±’BG áà°S ¬«a ¿BGô≤dG äÉjBG OóYh

(١) انظر بسط أسانيد العدد عن هؤالء األئمة في: البيان في عّد آي القرآن للداني ص٦٧.
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

لغة: البيان والتوضيح
اصطالحاً: علم يبحث فيه عن معاني القراءات والكشف عن وجوهها في العربية.

ومعاني  القراءات،  ووجــوه  القراءات،  بحجة  ويسمى  أشهرها،  وهو  التوجيه  بعلم  يسمى  العلم  وهذا 
القراءات.

 äGAGô≤dG ¬«LƒJ º∏Y ∞jô©J

ó«¡“
كان محمد يقرأ سورة الفاحتة بالقراءات السبع عند صديقه أحمد فلما وصل إلى اآلية الثالثة قرأها 
يِن L فاستغرب أحمد  L ثمَّ قرأها مرة أخرى M َمِلِك َيْوِم الدِّ 0    /  . M بقراءتني مختلفتني

من ذلك، وسأل محمداً: ما الفرق بني القراءتني؟

 تعريف علم توجيه القراءات.
 أمثلة لتوجيه قراءات قرآنية.
 فائدة علم توجيه القراءات.

¢SQódG

14

äGAGô≤dG ¬«LƒJ º∏YäGAGô≤dG ¬«LƒJ º∏Y
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äGAGô≤dG ¬«LƒJ º∏Y IóFÉa

له فوائد كثيرة منها:
تكثير معاني اآلية الواحدة بقراءتها على وجوه لكٍل منها معنى. 1

االستعانة على تدبر وفهم كتاب اهللا. 2

التعرف على أوجه متعددة من اإلعجاز البالغي للقرآن. ٣

 ¬©°VGh 

الثاني كان  القرن  التدوين في  ا بدأ  القراءات، ولمَّ ورد عن الصحابة رضوان اهللا عليهم توجيهًا لبعض 
التوجيه حاضراً ضمن مؤلفات التفسير واللغة، أما إفراد هذا العلم بالتأليف فيرى بعض الباحثني أن أول 
املؤلفات في هذا العلم كتاب «وجوه القراءات»، ألبي عبد اهللا هارون بن موسى األزدي العتكي، املتوفى 

١٧٠هـ، وهو أول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منها. 

 á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ¢†©H ¬«Lƒàd á∏ãeCG

[البقرة: ٣٦]. L » º M :قال اهللا تعالى 1

القراءات القرآنية: قرئت بطرح األلف وتشديد الالم L M، وقرئت بإثبات األلف وتخفيف 
الالم (َفَأَزاَلُهَما).

التوجيه: توجيه من قرأ L M أنه جعله من الزلل، وتوجيه من قرأ M َفَأَزاَلُهَما L أنه جعله 
من الزوال واالنتقال من اجلنة.

[األعراف: ٦٨]. L # " ! M  :قال اهللا تعالى 2

LُأبِلُغُكمM بالتخفيف  وقــرئــت   ،L  !  M بالتشديد  قــرئــت  القرآنية:  ــقــراءات  ال
LُأبِلُغُكمM من تكرير الفعل ومداومته، وتوجيه من قرأ من L ! M التوجيه: توجيه من قرأ

أنه من التبليغ.
[الرعد: ٤]. L£ ¢ ¡ ے ~ } M  قال اهللا تعالى ٣

Lُل القراءات القرآنية: قرئت بالنون L}M وقرئت بالياء Mَوُيَفضِّ
ُلL معطوف  التوجيه: توجيه من قرأ L}M أنه جعله إخبار اهللا تعالى عن نفسه، Mَوُيَفضِّ

M :على الكالم في أول السورة حيث قال اهللا تعالـــــــــى
[الرعد: ٢].  L                                                         
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QOÉ°üe

1 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، ملكي بن أبي طالب.

2 املوضح، البن أبي مرمي.

٣  الدرر املتناثرة في توجيه القراءات املتواترة، ألبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة.

4  طالئع البشر في توجيه القراءات العشر، حملمد الصادق قمحاوي.

1
 ô°ùµdÉHh L¥ M º°†dÉH ó«éŸG á¶Ød âFôb L¥ ¤ £M ¤É©J ∫Éb  [البروج: ١٥].

 CGôb øe áéMh º°†dÉH CGôb øe áéM uÚH äGAGô≤dG ¬«LƒJ Öàc óMCG ¤EG ´ƒLôdÉH L$M
.ô°ùµdÉH



١: عرف علم توجيه القراءات؟

٢: اذكر مثاًال على توجيه قراءات قرآنية؟

٣:  ما فوائد علم توجيه القراءات؟
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:äGAGô≤dG ¬«LƒàH â«æ oY »àdG ÖàµdG ΩÉ°ùbCG
 ,Ò°ùØàdG Ö∏°U øe É¡fC’ ,≈æ©ŸÉH á£ÑJôŸG äGAGô≤dG ¬«LƒJ πØ¨oj ’ É¡æe Òãch ,Ò°ùØàdG Öàc .1
.…È£dG  ôjôL  øHG  øjô°ùØŸG  ΩÉ`̀eE’  ¿BGô≤dG  Ò°ùØJ  ‘  ¿É«ÑdG  ™eÉL  Ò°ùØJ  :É¡à∏ãeCG  øeh

:É¡à∏ãeCG øeh ,¿BGô≤dG ÖjQÉYCG Öàc .2
¢SÉëædG ôØ©L »HC’ ¿BGô≤dG ÜGôYEG 

 ób É¡°†©H øµd É¡¡«LƒJ ¿hO äGAGô≤dG á«Ø«c ôcP É¡«a π°UC’G ¿CG  º∏©dG ™e .äGAGô≤dG Öàc .3
.»°Só≤ŸG áeÉ°T »HCG ìô°ûc á«ÑWÉ°ûdG ìhô°T kÉ°Uƒ°üN IAGô≤dG ôcP ™e ¬«LƒàdÉH ≈æ©oj

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 Iƒéa ≥««°†J äGQÉ¡e

 ƒg AGQB’G ‘ ´GõædGh ±ÓàN’G

 á≤aGƒŸG ô¶ædG á¡Lƒd »≤«≤◊G ´Éªà°S’G

 Qó°üe ≥«bO ƒëf ≈∏Y ÚÑJh áØdÉîŸG hCG

 í«LÎd Oƒ≤j ∂dòa..ájDhôdG √òg QÈeh

 QÉÑàY’ hCG  É¡æ«H ™ªé∏d hCG ôNBG ≈∏Y …CGQ

 ÉjGhR øe øµdh Úë«ë°U ÚjCGôdG ¿CG

.áØ∏à
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

äGAGô≤dG ±ÓàNG øe »Yô°ûdG ∞bƒŸG

 املوقف الشرعي من اختالف القراءات.
 أنواع اختالف القراءات.

عن عبد اهللا بن مسعود  قال: " ال تختلفوا في القرآن 
وال تتنازعوا فيه، فإنه ال يختلف وال يتساقط، أال ترون أن 
شريعة اإلسالم فيه واحدة، حدودها وقراءتها وأمر اهللا فيها 
عنه  ينهى  بشيء  يأمر  احلرفني حرف  من  كان  ولو  واحد، 
اآلخر كان ذلك االختالف، ولكنه جامع ذلك كله، ومن 

قرأ على قراءة فال يدعها رغبة عنها، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله ".
 وإلى ذلك أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: ألحد املخَتِلَفْني: " أحسنَت "، وفي احلديث اآلخر: " أصبَت "، 
وفي اآلخر: " هكذا ُأنزلْت ". فصوب النبي ملسو هيلع هللا ىلص قراءة كل من املختلفني، وقطع بأنها كذلك أنزلت من 

عند اهللا.
ه حقٌّ وصواٌب نزل من عند   وبهذا افترق اختالف القراء عن اختالف الفقهاء، فإن اختالف القراء كلٌّ
اهللا، وهو كالمه ال شك فيه، واختالف الفقهاء اختالف اجتهادي واحلق في نفس األمر فيه واحد، 
فكل مذهب بالنسبة إلى اآلخر صواب يحتمل اخلطأ، وكل قراءة بالنسبة إلى األخرى حق وصواب 

في نفس األمر نقطع بذلك ونؤمن به.

¢SQódG

1٥
äGAGô≤dG ±ÓàNG äGAGô≤dG ±ÓàNG 

• هل ميكن أن تتعارض القراءات؟
• وإذا تعارضت القراءات في فهمك 

هها؟ فكيف توجِّ

ó«¡“



٨٠

 :´GƒfCG áKÓK øe ƒ∏îj ’ äGAGô≤dG ±ÓàNG

 .LِسَراٍطMو   LِصَراٍطM اختالف في اللفظ واملعنى واحد، نحو :∫hC’G

ÆÅÄ M اختالف في اللفظ واملعنى، لكنهما يجتمعان في شيء واحد، نحو قوله :ÊÉãdG

L بالزاي. وM ُنْنِشُرَهاL  بالراء. ÈÇ
واملعنى فيهما أن اهللا أنشر العظام أي أحياها. وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت، فضمن اهللا 

تعالى املعنيني في القراءتني. 
ådÉãdG: اختالف اللفظ واملعنى، مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر اليقتضي 

التناقض. 
½¼»º¹¸¶µ´³²±° M  كقول موسى لفرعون

°LL بضم التاء.  M فقد قرأ الكسائي L¾
L `_^] [Z M وتوجيه قراءة الضم: أنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون حيث قال
°LL فأخبر عن نفسه  M فقال موسى عن نفسه .L¬«ª©¨§M وقال

بالعلم بذلك، أي أن العالم بذلك ليس مبجنون وال مسحور. 
ووجه قراءة الفتح: أنه أسند هذا العلم لفرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته 

للحق بعد علمه. 
وهذه األحوال كلها منتظمة متناسقة. 

 äGAGô≤dG ±ÓàNG ´GƒfCG

1

وهذه األحوال كلها منتظمة متناسقة. 


:»JB’G ∫hó÷G Ö°ùM ¬àª∏©J Ée ¢üÿ

التوجيهنوعهاملثال
 ÇÆ  Å  Ä  M

Lُنْنِشُرَها M -L  È
LِسَراٍطM -   LِصَراٍطM

LL M - L±° M
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 äGAGô≤dG ±ÓàNG óFGƒa

الختالف القراءات وتنوعها فوائد عظيمة منها:
١. التسهيل والتخفيف على األمة.

٢. غاية البالغة ونهايتها، وكمال اإلعجاز، وجمال اإليجاز، إذ كل قراءة مبنزلة اآلية، إذ كان تنوع 
اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات.

وال  تضاد  إليه  يتطرق  لم  وتنوعه  االختالف  هذا  كثرة  مع  هو  إذ  الداللة،  وواضح  البرهان  عظيم   .٣
تناقض وال تخالف، بل كله يصدق بعضه بعًضا، ويبني بعضه بعًضا، ويشهد بعضه لبعض على منط واحد 

وأسلوب واحد.

٤. إعظام أجور هذه األمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك واستنباط 
احلكم واألحكام من داللة كل لفظ، واألجر على قدر املشقة.



٨٢

QOÉ°üe



١: ما الفرق بني اختالف القراء واختالف الفقهاء؟

٢: اذكر فائدتني من فوائد  اختالف القراءات؟

1 الكامل في القراءات العشر واألربعني الزائدة عليها، ألبي القاسم الهذلي.

2 النشر في القراءات العشر، البن اجلزري.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 É‡

 ¥ƒØàdG ≈∏Y óYÉ°ùj

 Oƒ°ü≤ŸG Æƒ∏Hh »°SGQódG õ«ªàdGh

 È°üdGh º∏©àdG ‘ ¢ùØædG ∫ƒW º∏©àdG ‘

 É¡Ø«æ°üJh äÉeƒ∏©ŸG º«°ù≤àH ájÉæ©dGh ∂dP ≈∏Y

 øeh ..É¡¶ØMh É¡£Ñ°V ≈∏Y óYÉ°ùj ÉÃ É¡ª«¶æJh

 AÉª∏Y Oƒ¡L É kë°VGh kÉbƒØJ â≤≤M »àdG º∏©àdG á∏ãeCG

 •ÉÑæà°SGh äÉjB’G ÊÉ©e ™ÑàJ ‘ äGAGô≤dG √ƒLh

 º¡fÉ©eEGh ,ßØd πc ád’O øe ΩÉµMC’Gh ºµ◊G

 ¬«LƒàdG øY ∞°ûµdG ‘ ô¶ædG

.í«LÎdGh π«∏©àdGh



ä
GA

Gô
≤

dG
 º

∏©
Há

∏°
ü

àŸ
G 

Ω
ƒ

∏©
dG

 :
á

ãd
Éã

dG
 I

ó
M

ƒ
dG

٨٣

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

أدرك املفسرون رحمهم اهللا تعالى أنَّ القراءات القرآنية أثر في التفسير، ومن ذلك أنها تعطي لآليات القرآنية 
معاني جديدة، وقد تعاملوا مع هذه القراءات وكأنها آيات مستقلة حتى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: «أن 

كل قراءة مستقلة من حيث داللتها على املعنى»(١)
 Ò°ùØàdG ‘ á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ôKCG á∏ãeCG øeh

 Ò°ùØàdG ‘ á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ôKCG

ó«¡“
القراءات هي أهم املصادر التي تستقي منها العلوم الشرعية وكذا العربية علومها وفنونها، بل هي أوثق 
الطرق لالستدالل على األحكام، وعلى شواهد لغة العرب. إذا علم هذا فإن للقراءات عالقة وثيقة بالعلوم 
الشرعية واللغوية، وال غرو أن يؤثِّر كالم اهللا تعالى فيها، وسنبنيِّ هذا التأثير مع التمثيل بإيجاز. ومن ذلك:

 مدى ارتباط علم القراءات بالعلوم الشرعية واللغوية.
 أثر القراءات القرآنية في التفسير.

 أثر القراءات القرآنية في الفقه.

 أثر القراءات القرآنية في اللغة.

 ML K J I H GF E D C B    A @ ?> = <  M قوله تعالى 
[يوسف: ٢٤]. L R Q P O N

L  بكسر الالم. اْلـُمْخِلِصَني M قرئت •
• وقرئت LQM بفتح الالم.

(١) مجموع الفتاوى ٣٩١/١٣

¢SQódG

1٦
ájƒ¨∏dGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dÉH äGAGô≤dG º∏Y  ábÓYájƒ¨∏dGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dÉH äGAGô≤dG º∏Y  ábÓYájƒ¨∏dGh á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dÉH äGAGô≤dG º∏Y  ábÓY



٨٤

L أي أنه من عبادنا الذين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم  اْلـُمْخِلِصَني M فيكون تفسير من قرأ بكسر الالم
يشركوا بنا شيئًا.

ويكون تفسير من قرأ بفتح الالم LQM أي أنه من عبادنا الذين اصفيناهم واخترناهم لنبوتنا.
وجل،  عز  اهللا  طاعة  في  مخِلصًا  كان  فقد   � يوسف  في  يجتمعان  فإنهما  اختلفا  وإن  واملعنيان 

ومستخَلصًا لرسالته.

لقد كان األئمة الفقهاء رحمهم اهللا على علم كبير بالقراءات، وكانوا يهتمون بها اهتمامًا عظيمًا، وذلك 
لكونهم يبحثون عن وجوهها لالستدالل بها على األحكام الشرعية، وقد جمع بعضهم بني علمي الفقه 

والقراءات ومن هؤالء اإلمام احلسن البصري واإلمام القرطبي وغيرهما.

  ¬≤ØdG ‘ á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ôKCG á∏ãeCG øeh

قوله تعالى  L ¹ ¸ ¶ µ ´ M   [البقرة: ١٢٥].

L بكسر اخلاء. ´ M قرئت •

• وقرئت M واتََّخُذوا L بفتح اخلاء.

أنهم  إبــراهــيــم �  ولـــد  عــن  اهللا  مــن  ــار  إخــب أنـــه   LC  M ــاء  اخلـ بفتح  قـــرأ  مــن  تفسير  فــيــكــون 

ــم اخلــلــيــل �. ــي ــراه ــن أبــيــهــم إب ــدي ــيــل عــلــى متسكهم ب ــذا دل ــ ــم مــصــلــى وه ــي ــراه ــقــام إب اتـــخـــذوا م

ــوجــوب. ال يقتضي  ــر  ــ واألم ــر،  ــ األم تفيد  أنــهــا   L  ´  M اخلـــاء  بكسر  قـــرأ  ــن  م تفسير  ــكــون  وي

استدل باآلية على أن  LC M والفقهاء قد اختلفوا في االستدالل بهذه اآلية، فمن قرأ بصيغة اخلبر

استدل على وجوب الصالة خلف املقام. L ´ M الصالة خلف املقام سنة، ومن قرأ بصيغة األمر

 ¬≤ØdG ‘ á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ôKCG
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Lu   t   s M تعتبر القراءات القرآنية أصًال ال يستغني عنه أهل اللغة كيف ال وهو الذي نزل بلسانهم
والقراءات القرآنية تكون أحيانًا سببًا في اختالف أهل اللغة في توجيه اآلية القرآنية من حيث إعرابها. 

 á¨∏dG ‘ á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ôKCG á∏ãeCG øeh

[البقرة: ١٧٧]. L H   G   F M قوله تعالى 
• قرئت بإثبات الياء فيها وقفًا ( هادي ).

.L H M وقرئت بحذفها وصًال ووقفًا •
فعلى قراءة إثبات الياء ُبنيت قاعدة في اللغة جواز الوقف على االسم املنقوص بإثبات الياء.

وعلى قراءة حذف الياء يجوز الوقف على االسم املنقوص.

 á¨∏dG ‘ á«fBGô≤dG äGAGô≤dG ôKCG

1

وعلى قراءة حذف الياء يجوز الوقف على االسم املنقوص.



 ™e ¿hÉ©àdÉH .AÉª∏©dG øe ™ªL Úª∏©dG øjòg ÚH ™ªL óbh ,»¡≤ØdG ºµ◊G ‘ ôKCG É¡d äGAGô≤dG

.kÉãjóMh kÉÁób Úª∏©dG øjòg ÚH Gƒ©ªL øjòdG AÉª∏©dG ¢†©Ñd á∏ãeCG á°ùªN ôcPG ∂àYƒª›



١: بنيِّ عالقة علم القراءات بالعلوم الشرعية.

٢:  اذكر مثاًال ألثر القراءات القرآنية في:

أ-  التفسير:  

ب-  الفقه:  

ج-  اللغة:



٨٦

QOÉ°üe

1  احلجة في القراءات السبع، لـ أبي عبداهللا احلسني بن أحمد بن خالويه ٣٧٠هـ.

2 القراءات وأثرها في التفسير واألحكام، حملمد بن عمر بازمول.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.

á«JÉ«M

ä
GQÉ¡e

 øe

 ÒµØàdG äGõØ

 ÚH §HôdG ..»YGóHE’G

 QÉµaCG êGôîà°S’ Ú∏KÉªàŸG ÒZ

 º∏Y ÚH §HôdGh ..IójóL ÊÉ©eh

 ¬≤ØdGh Ò°ùØàdG º∏Yh äGAGô≤dG

 …òdG π«Ñ≤dG Gòg øe ƒg á¨∏dGh

 ÊÉ©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ º¡°SCG

.IójóL ΩÉµMCGh




á©HGôdG IóMƒdG





IóMƒdG ¢ShQOIóMƒdG ¢ShQO













 



  

 



٩٠




اسمه نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وكنيته أبو ُرَوْمي.


ولد سنة٧٠هـ.


ى القراءة عن سبعني من التابعني، منهم: أبو جعفر، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان،  تلقَّ

ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعبد الرحمن بن هرمز األعرج.


• كان نافع حسن اخللق، وسيم الوجه، وفيه ُدعابة، وكان إمام الناس في القراءة باملدينة.
ى لإلقراء والتعليم أكثر من سبعني سنة انتهت إليه  • أجمع الناس على قراءته واختياره بعد التابعني، تصدَّ

رياسة اإلقراء بها.

   ترجمة اإلمام نافع املدني.

 ترجمة رواة اإلمام نافع املدني.







َمْن القارئ الذي اختار املدينة منزًال؟• 















٩١


ملا حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا، فقال لهم: 

وتوفي سنة ١٦٩هـ.  [األنفال: ١]


روى القراءة عنه سماعًا وعرضًا كثير من أهل العلم من املدينة والشام ومصر وغيرها من بالد اإلسالم.

ى عنــه: اإلمامان مالك بن أنس، والليــث بن سعد. ومنهـــم: أبو عمـــرو بن العـــالء، واملسيبي،  وممن َتَلقَّ
وعيسى بن وردان، وسليمان بن مسلم بن جماز، وإسماعيل ويعقوب ابنا جعفر.


ها.  اسمه عيسى بن ِمينا بن وردان، وكنيته أبو موسى، ويلقَّب بقالون، وهو قارئ املدينة وَنْحِويُّ

وهو ربيُب اإلمام نافع املدني -ابن زوجتِه- وقد الزم نافعًا كثيراً، وهو الذي لقبه بقالون، جلودة قراءته. 
ومعنى قالون باللغة الرومية جيد. 


ولد سنة ١٢٠هـ.


•  قرأ على نافع سنة خمسني ومئة قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال ما 

ال أحصيه كثرة إال أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة، وعرض القراءة أيضًا على عيسى بن وردان.
• أجازه اإلمام نافع باإلقراء، وقال له: كم تقرأ علي ! اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك. 











٩٢

َمِم ال يسمع الُبوق فإذا قرئ عليه القرآن سمعه،  •  قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصمَّ شديد الصَّ
اء، ويفهم خطأهم وحلنهم بالَشَفِة ويردهم إلى الصواب.  وكان ُيقرئ الُقرَّ

•  تالميذه ولداه أحمد وإبراهيم، وأحمد بن يزيد الُحْلواني.


توفي سنة ٢٢٠هـ. 


اسمه عثمان بن سعيد بن عبد اهللا، وكنيته أبو سعيد، ولقبه َوْرش.


 ولد سنة ١١٠هـ.


• رحل إلى اإلمام نافع باملدينة. فعرض عليه القرآن عدة ختمات سنة خمس وخمسني ومئة.
ف فقيل َوْرش، ولزمه  • لقبه نافع بالَوَرشان (بفتح الواو والراء طائر يشبه احلمامة) خلفة حركته، ثم ُخفِّ

اني به.  هذا اللَّقب حتى صار ال ُيعرف إال به، ولم يكن شيٌء أحبَّ إليه منه. فيقول: أستاذي َسمَّ
•  انتهت إليه رياسة اإلقراء مبصر.

• كان حسن الصوت جيد القراءة، ال ميله سامعه.
• قرأ على نافع أربع ختمات في شهر ثم رجع إلى بلده. 


توفي سنة ١٩٧هـ. 

  



















٩٣







اء، البن اجلزري. 1  غاية النهاية في طبقات الُقرَّ
اء الكبار، للذهبي. 2 معرفة الُقرَّ



١: من شيوخ اإلمام نافع املدني في القراءة؟

٢: بنيِّ سبب تلقيب قالون وورش بهذين اللقبني؟

٣: بنيِّ ثالث صفات لإلمام نافع املدني؟

صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
نافع

قالون

ورش







٩٤

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• كرسي القرآن الكرمي وعلومه  في جامعة امللك سعود كلية التربية.
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٩٥




اسمه عبد اهللا بن كثير بن عمرو، وكنيته أبو معبد. 


ولد مبكة سنة ٤٥هـ. 


لِقَي ِمَن الصحابة مبكة عبد اهللا بن الزبير، وأبا أيوب األنصاري، وأنس بن مالك، ومجاهد بن جبر، وِدْرباًسا 

. وروى عنهم. مولى عبد اهللا بن عباس 


هًا، عليه السكينة والوقار، وكان قاضًيا مبكة. • كان فصيحًا بليغًا ُمَفوَّ
• كان إمام أهل مكة في القراءة، لم ينازعه فيها منازع.

• قال ابن مجاهد: ولم يزل عبد اهللا بن كثير هو اإلمام املجتمع عليه في القراءة مبكة حتى مات، وهو أحد 
القراء السبعة، وتابعي جليل.

• نقل اإلماُم الشافعيُّ قراءَة ابن كثير وأثنى عليها وقال: قراءتنا قراءة عبد اهللا بن كثير، وعليها وجدتُّ أهَل مكة.



 ترجمة اإلمام ابن كثير املكي.
 ترجمة رواة اإلمام ابن كثير املكي.





يلتبس علــى بعض النـــاس التفــــريق بيـن 
إسماعيل بن كثير وعبد اهللا بن كثير فما 

الفرق بينهما؟



٩٦


توفي سنة ١٢٠هـ مبكة رحمه اهللا. 


اُد بن سلمة، واخلليُل بن أحمد،  روى عنه القراءَة إسماعيُل بن عبد اهللا القسط، وإسماعيُل بن مسلم، وحمَّ
وسليمـــاُن بن املغيـــرة، وِشبُل بن عباد، وعبُد امللـــك بـــن جريـــج، وابــُن أبـــي مليكة، وسفيـــاُن بـــن عيينة. 

وأبو عمرو بن العالء. وغيرهم كثير.


ة، وكنيته اسمه أحمد بن محمد بن أبي بزَّ

أبو احلسن. 


ولد سنة ١٧٠هـ مبكة.


•يعتبر من أشهر َمْن روى قراءة ابن كثير وأميزهم وأعدلهم.
•كان إمامًا في القراءة متقنًا ضابطًا للقراءة ثقة.

• انتهت إليه اإلمامة في  اإلقراء مبكة.
زِّي اإلمام ابن كثير، وإمنا أخذ قراءته بواسطة. • لم يلق البَّ

• كان مؤذن املسجد احلرام أربعني سنة.



  

وكنيته

•يعتبر من أشهر َمْن روى قراءة ابن كثير وأميزهم وأعدلهم.



















٩٧

• قرأ عليه كثيرون، منهم: احلسن بن احلباب، ومحمد بن هارون، ومحمد بن عبد الرحمن الشهير بُقْنُبل 
وهو الراوي الثاني لقراءة ابن كثير. 


توفي مبكة سنة ٢٥٠هـ. 


اسمه محمد بن عبد الرحمن بن املكي، ولقبه ُقْنُبل.


ولد مبكة سنة ١٩٥هـ.


• أخذ القراءة عرضًا عن أحمد بن محمد بن عون النبال، وأحمد البَّزِّي، وغيرهم.

• كان إمامًا في القراءة متقنًا ضابطًا.
• انتهت إليه اإلمامة في اإلقراء باحلجاز.

• قال أبو عبد اهللا القصاع: وكان ُقْنُبل على الشرطة(١) مبكة؛ ألنه كان ال يليها إال رجل من أهل الفضل 
واخلير والصالح، ليكون على حق وصواب فيما يباشره من احلدود واألحكام. فولوها ُقْنُبًال لعلمه وفضله 

عندهم. وكان ذلك في وسط عمره فحمدت سيرته. 
أجلِّ أصحابِه،  إسحاق، وهو من  بن  ربيعة محمد  أبو  منهم:  أناس كثيرون،  عنه عرضًا  القراءة  روى   •

وأحمد بن موسى بن مجاهد، مؤلف كتاب «السبعة»، وعبد اهللا بن جبير وهو من أقرانه.
وُقْنُبل قرأ على البزي. ا كبر في السن قطع اإلقراء قبل موته بسبع سنين، وقيل بعشر سنين، •  لمَّ

   



توفي مبكة سنة 





(١) من يقوم بتنفيذ األحكام واحلدود آنذاك.



٩٨



١: من شيوخ ابن كثير املكي في القراءة؟

٢: ماذا قال اإلمام الشافعي عن قراءة اإلمام ابن كثير املكي؟

٣: ما الصفات املشتركة بني البزي وقنبل؟


توفي سنة ٢٩١هـ مبكة. 



توفي سنة 









صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
ابن  كثير

البزي

قنبل
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  سير أعالم النبالء، للذهبي.
 تهذيب الكمال، للمزي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (نور).

áeó≤ŸG ,á«ÑWÉ°ûdG Ïe (1)



١٠٠





 ترجمة اإلمام أبي عمرو البصري.
 ترجمة رواة اإلمام أبي عمرو البصري.


ار التميمي، كنيته اسمه َزبَّان بن العالء بن عمَّ

أبو عمرو املازني البصري.


ولد مبكة سنة ٧٠هـ.





َمْن القارئ الذي ليس في القراء السبعة • 

أكثر شيوخًا منه؟
َمْن القارئ الذي اختار البصرة منزًالً؟• 















١٠١


قرأ بالكوفة والبصرة على جماعات كثيرة، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخًا منه، سمع أنس بن مالك 
وغيره من الصحابة، فلذلك ُعدَّ من التابعني، وقرأ على احلسن بن أبي احلسن البصري،، وحميد بن قيس 
األعرج املكي، وأبي العالية، وشيبة بن نصاح، وعاصم بن أبي النَّجود، وعبد اهللا بن كثير، وعبد اهللا بن أبي 
إسحاق احلضرمي، وعطاء بن أبي رباح. وعكرمة مولى بن عباس، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن محيصن، 

ونصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وسعيد بن جبير.


• كان أعلَم الناس بالقرآن والعربية، وأيام العرب والشعر.
• قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان إذا دخل شهر رمضان لم ينشد فيه بيت شعر حتى ينسلخ إمنا كان 

يقرأ القرآن.
الهوى إال أربعة فإنهم كانوا  العربية منهم أصحاب  البصرة يعني أهل  إبراهيم احلربي: كان أهل  • قال 
أصحاب سنة: أبو عمرو بن العالء، واخلليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، واألصمعي قال أبو بكر بن 
مجاهد: كان أبو عمرو مقدمًا في عصره عاملًا بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة العربية، إمام 
الناس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه في العربية متمسكًا باآلثار ال يكاد يخالف في اختياره 
ما جاء عن األئمة قبله، متواضعًا في علمه، قرأ على أهل احلجا، وسلك في القراءة طريقهم، ولم تزل 
العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأمت في القراءة مبذاهبه، وكان حسن االختيار سهل 

القراءة غير متكلف، ُيؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل.


مات أبو عمرو بالكوفة سنة ١٥٤هـ. 


روى عنه القراءَة َعْرضًا وسماعًا أناٌس كثيرون، منهم أبوزيد سعيد بن أوس، وسالم بن سليمان. والعباس بن 

الفضل، وعبد اهللا بن املبارك، ويحيى بن املبارك اليزيدي، وسيبويه، ويونس بن حبيب. 



مات أبو عمرو بالكوفة سنة 







١٠٢


وري. اسمه حفص بن عمر بن عبد العزيز الدُّ


ولد سنة ١٥٠هـ. 


• روى عن اإلمامني أبي عمرو البصري وعلي الكسائي. 

• كان إمام القراء في عصره، خصوصًا أهل العراق. 
• طال عمره في القراءة واإلقراء، واألخذ والتلقني. وانتفع الناس بعلمه في سائر اآلفاق.

• روى القراءة عنه أناس كثيرون منهم أحمد بن حرب شيخ املطوعي، وأبو جعفر أحمد بن فرح املفسر، 
وأحمد بن يزيد الُحْلواني. 

• هو أول من جمع القراءات وصنف فيها. قال األهوازي: إنه رحل في طلب القراءات، وقرأ بسائر احلروف 
لعلو سنده وسعة  اآلفاق  الناس من  وقصده  متواترها وصحيحها وشاذها وسمع من ذلك شيئًا كثيراً 
علمه ومن مصنفاته: ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن، أحكام القرآن والسنن، فضائل القرآن، أجزاء 

القرآن. 


توفي سنة ٢٤٦هـ.



 



 















١٠٣


وسي، وكنيته أبو شعيب. اسمه صالح بن زياد بن السُّ


ولد سنة ١٩٠هـ.


•  كان إمامًا في القراءة متقنًا ضابطًا.

• أخذ القراءة عرضًا وسماعًا على أبي محمد يحيى بن املبارك اليزيدي، وهو من أجلِّ أصحابه وأكبرهم.
•  روى عنه القراءة ابنه محمد، وموسى بن جرير النحوي، وأبو احلارث محمد بن أحمد الطرسوسي الرقي، 

ومحمد بن سعيد احلراني وآخرون. 


توفي سنة ٢٦١هـ.

 



 



١٠٤



ز به أبو عمرو البصري عن القراء؟ ١: اذكر بعض ما متيَّ

٢: َمن ِمن رواة أبي عمرو الذي روى عن اإلمام علي الكسائي؟





صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
أبو عمرو

الدوري

السوسي
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  الطبقات الكبرى، البن سعد.

 تهذيب التهذيب، البن حجر.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).
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áeó≤ŸG ,á«ÑWÉ°ûdG Ïe (1)
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عبد اهللا بن عامر بن عامر اليحصبي وكنيته أبو عمران 


ولد سنة ٢١هـ. 


قرأ على أبي هاشم املغيرة املخزومي، وعلى أبي الدرداء 
عومير بن زيد بن قيس وقرأ املغيرة على عثمان بن عفان، 

وقرأ أبو الدرداء وعثمان   على رسول ملسو هيلع هللا ىلص.

 

 ترجمة اإلمام ابن عامر الشامي.
 ترجمة رواة اإلمام ابن عامر الشامي.


  


وهو •  الصحابَة  لقي  الــذي  القارئ  َمــْن 

تابعٌي جليٌل؟

قرأ على أبي هاشم املغيرة املخزومي، وعلى أبي الدرداء 
عومير بن زيد بن قيس وقرأ املغيرة على عثمان بن عفان، 















١٠٧


•  كانت له جاللة في العلم واإلتقان، تولى القضاء واإلمامة ومشيخة اإلقراء بدمشق، ودمشق حينئذ دار 

اخلالفة ومحط رجال العلماء والتابعني وهم الصدر األول وأفاضل املسلمني.
• ثبت سماعه القرآن واحلديث عن جماعة من الصحابة منهم النعمان بن بشير، ومعاوية بن أبي سفيان، 

وَفضالة بن ُعبيد.
•  أمَّ املسلمني باجلامع اُألَمِوي سنني كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان عمر َيْأَتمُّ به 

وهو أمير املؤمنني. 
•  أعلى القراء السبعة سنداً.


توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ١١٨هـ.


روى القراءة عنه عرضًا يحيى بن احلارث الذماري، وأخوه عبد الرحمن بن عامر، وربيعة بن يزيد وغيرهم.


ار بن نصير الدمشقي، وكنيته أبو الوليد.  اسمه هشام بن عمَّ







توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ١١٨هـ.







١٠٨


 ولد سنة ١٥٣هـ.


• قرأ على عراك الُمرِّي وأيوب بن متيم وغيرهما عن يحيى الذماري عن عبد اهللا بن عامر بسنده إلى رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

• إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم. 
ما أعددت  يقول:  األهوازي: سمعته  قال عبدان  والدراية،  والرواية  العلم  واسَع  مة  • كان فصيحًا عالَّ

خطبة منذ عشرين سنة. 
• قال أبو علي أحمد بن محمد األصبهاني: ملا توفي أيوب بن متيم كانت اإلمامة في القراءة إلى رجلني 
هشام وابن ذكوان، وقال األصبهاني أيضًا ُرِزَق هشام كبر السن وصحة العقل والرأي فارحتل الناس إليه 

في القراءات واحلديث.
م وأحمد بن يزيد الُحْلواني. وموسى بن جمهور، والعباس بن  • روى القراءة عنه أبوُعبيد القاسم بن سالَّ

الفضل. وأحمد بن النضر. وهارون بن موسى األخفش. 
• روى عنه احلديث البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم وحدث عنه الترمذي. 

قال يحيى بن معني ثقة. 


توفي سنة ٢٤٥هـ.
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اسمه عبداهللا بن أحمد بن بشر  ابن ذكوان. 


ولد سنة ١٧٣هـ.


• أخذ القراءة عرضًا على أيوب بن متيم.
• يقول ابن ذكوان عن نفسه: أقمت عند الكسائي سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غير مرة. 

• إمام شهير ثقة شيخ اإلقراء بالشام وإمام جامع دمشق. 
• انتهت إليه اإلمامة في اإلقراء بدمشق بعد هشام. 

• قال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق وال بالشام وال باحلجاز وال مبصر وال بخراسان في زمن ابن ذكوان 
أقرأ عندي منه، وألَّف كتاب «أقسام القرآن وجوابها»، وكتاب «ما يجب على قارئ القرآن عند حركة 

لسانه».
عمرو  بن  الرحمن  عبد  زرعة  وأبو  داود،  بن  وإسحاق  أنس،  بن  وأحمد  أحمد،  ابنه  القراءة  عنه  روى   •

الدمشقي وآخرون. 
•  بني ابن عامر وراوييه، أكثر من راٍو، ولم يرويا عن ابن عامر مباشرة.


توفي سنة ٢٤٢هـ.







١١٠



؟ ١: على من قرأ ابن عامر الشامي من الصحابة 

٢: أين توفي ابن عامر الشامي؟

٣: ما الصفات املشتركة بني هشام وابن ذكوان؟





صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
ابن عامر

هشام

ابن ذكوان
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  البداية والنهاية، البن كثير.
 تذكرة احلفاظ، للذهبي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• موقع  معهد اإلمام الشاطبي  حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ 
القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم).


(1):ˆG ¬ªMQ t»ÑWÉ°ûdG ΩÉeE’G ∫ƒ≤j

mô`̀ peÉ`̀ nY oø``` rHG  oQG nO pΩÉ`̀ s°`̀û`̀dG  o≥`̀ r°`̀û`̀ ne pO É`̀ `̀ ` senCG nh
o¬`̀``̀ oHÉ`̀``̀ n°`̀ù`̀``̀ pà`̀ rfG  nƒ```` rg nh  p̂ G  oó`̀ ` rÑ`̀ ` nY nh  lΩÉ`̀ ``̀ n°`̀û`̀ pg
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***

nÓ`̀ `s∏`̀ ` n ofi  râ`̀ `̀ nHÉ`̀ `̀ nW  p̂ G  pó`̀ ` rÑ`̀ ` n©`̀ ` pH  n∂`̀ ` p∏`̀ ` rà`̀ ` na
nÓ`` s≤`` næ`` nJ o¬``` ræ``` nY pOÉ`̀ `̀ næ`̀ `̀ r°`̀ `̀ SpE’É`̀ `̀ pH n¿G nƒ````` rc nò````` pd
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 ترجمة اإلمام عاصم بن أبي النجود.
 ترجمة رواة اإلمام عاصم بن أبي النجود.


اسمه عاصم ابن أبي النَُّجود وكنيته أبو بكر. 


ولد سنة ٢٠هـ.


قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب بن 
 وأقرأ بذلك  َلمي عن علي بن أبي طالب  السُّ ربيعة 

حفص بن سليمان، وقرأ على أبي مرمي ِزرِّ بن ُحبيش بن خباشة األسدي عن ابن مسعود  وأقرأ 
بذلك شعبة بن عيَّاش.






ما الرواية التي نقرأ بها في بالدنا؟• 

قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب بن 
 وأقرأ بذلك 















١١٣


ث عن أبي رمثة رفاعة التميمي، واحلارث بن حسان البكري، وكان لهما صحبة.  • يعد من التابعني فقد حدَّ
• انتهت إليه رياسة اإلقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، ورحل إليه الناس للقراءة من شتى اآلفاق.

• جمع بني الفصاحة والتجويد، واإلتقان والتحرير، وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن. 
ِبيعي يقول: ما رأيُت أحداً أقرأ للقرآن  • قال أبو بكر شعبة بن عياش ال أحصي ما سمعت أبا إسحاق السَّ

من عاصم بن أبي النجود، وكان عاملًا بالسنة لغويًا نحويًا فقيهًا. 
ٌر ثقة وحديثه مخرج في الكتب الستة. • سئل أحمد بن حنبل عن عاصم فقال: رجل صالح َخيِّ


توفي عاصٌم سنة ١٢٧هـ  بالكوفة. قال شعبة: دخلت على عاصم وقد اُْحُتِضَر فجعلت أسمعه يردد هذه اآلية 

 يحققها كأنه في الصالة، ألن جتويد القراءة صار له سجية.


روى القراءة عنه حفص بن سليمان، وأبو بكر شعبة بن عياش، وهما أشهر الرواة عنه، وَأَبان بن تغِلب، وحماد 

بن سلمة، وسليمان بن ِمهران األعمش وخلق ال يحصون.


اسمه شعبة بن عيَّاش الكوفي، وكنيته أبو بكر.











١١٤


ولد سنة ٩٥هـ.


• عرض القرآن على عاصم أكثر من مرة وعلى عطاء بن السائب، وأسلم املنقري. 

َر دهراً طويًال إال أنه قطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني.  • ُعمِّ
• كان إمامًا كبيراً عاملًا حجة من كبار أهل السنة. 

• عرض علــــيه القــــرآن أبو يوسف يعقـــوب بن خليـــفة األعشى، 
وعبــد الرحمــن بن أبي حمـــاد، ويحيى بن محـمد العليــمي، 

وعروة بن محمد األسدي، وسهل بن شعيب وغيرهم.
• ملا حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى 
تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن ثماني عشرة ألف ختمة. 


توفي سنة ١٩٣هـ. 


اسمه حفص بن سليمان الكوفي.


ولد سنة ٩٠هـ.



• عرض علــــيه القــــرآن أبو يوسف يعقـــوب بن خليـــفة األعشى، 
الرحمــن بن أبي حمـــاد، ويحيى بن محـمد العليــمي، 

• ملا حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى 
تلك الزاوية فقد ختمت فيها القرآن ثماني عشرة ألف ختمة. 



توفي سنة 



















١١٥


• أخذ القراءة عرضًا وتلقينًا عن عاصم، وكان ربيَبه -ابَن زوجته-.

• قال الداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تالوة، ونزل بغداد فأقرأ بها، وجاور مبكة فأقرأ بها. 
• قال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم. 

• قال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط. 
• روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم إن أبا بكـر شعبـة يخالفـني في القـراءة، فقـال أقرأتك مبا أقـرأني به 

. وأقرأت أبا بكر مبا أقرأني به ِزرُّ بن ُحبيش عن عبد اهللا بن مسعود أبو عبد الرحمن السلمي عن علي
• روى القراءة عنه عرضًا وسماعًا أناس كثيرون، منهم حسني بن محمد املروزي، وعمرو بن الصباح، وعبيد 

بن الصباح، والفضل بن يحيى األنباري وأبو شعيب القواس. 


توفي سنة ١٨٠هـ.







١١٦



١: رتب السند اآلتي لرواة عاصم: شعبة، حفص، زر بن حبيش، ابن مسعود ، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 

. جبريل �، أبو عبدالرحمن السلمي، علي بن أبي طالب

٢: ما عالقة حفص بعاصم؟





صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
عاصم

شعبة

حفص
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  اجلرح والتعديل، البن أبي حامت.
 التاريخ الكبير، للبخاري.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.
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اسمه حمزة بن حبيب بن ِعَمارة الكوفي، وكنيته أبو ِعَمارة.


ولد سنة ٨٠هـ. 


قرأ على أبي محمد سليمان بن ِمهران األعمش، وعلى أبي حمزة ُحْمران بن أعني، وعلى أبي عبداهللا جعفر 

الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب وآخرين.



 ترجمة اإلمام حمزة الكوفي.
 ترجمة رواة اإلمام حمزة الكوفي.





ــْن الــقــارئ الــذي كــان إمــامــًا للناس في •  َم

القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش؟















١١٩


• كان حمزة إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش، وكان ثقة حجة َقيِّمًا بكتاب اهللا تعالى 

بصيراً بالفرائض، عارفًا بالعربية حافظًا للحديث. 
• قال أبو حنيفة في حمزة: شيئان غلْبَتَنا فيهما ال ننازعك في واحد منهما: القرآن والفرائض.  

• كان شيخه األعمش إذا رآه مقبًال يقول: هذا حبر القرآن، وكان خاشعًا متضرعًا، مثًال يحتذى به في 
الصدق والورع، والعبادة والزهد في الدنيا، وال يأخذ على تعليم القرآن أجراً.

• جاءه رجل قرأ عليه من مشاهير الكوفة فأعطاه جملة دراهم فردها إليه وقال له: أنا ال آخذ أجراً على 
القرآن، أرجو بذلك الفردوس. 


توفي سنة ١٥٦هـ. 


روى عنه القراءَة ُأناٌس ال يحصيهم العد، منهم: إبراهيم بن أدهم، واحلسني بن علي اجلعفي، وسليم بن 
عيسى وهو أضبط أصحابه، وسفيان الثوري، وعلي بن حمزة الكسائي، وهو أجلُّ أصحابه، ويحيى بن 

زياد الفراء، ويحيى بن املبارك اليزيدي. 


اسمه َخَلف بن هشام البغدادي. 


ولد سنة ١٥٠هـ.

زياد الفراء، ويحيى بن املبارك اليزيدي. 



 



توفي سنة 







١٢٠


• حفظ القرآن وهو ابن عشر سنني، وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثالث عشرة سنة.

• أخذ القراءة عرضًا عن سليم بن عيسى، وعبد الرحمن بن حماد بن حمزة، وعن أبي زيد سعيد بن أوس 
بِّي.  ل الضَّ األنصاري عن املفضَّ

• اختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العشرة. 


توفي ٢٢٩هـ.


د بن خالد الكوفي. اسمه َخالَّ


ولد سنة ١١٩هـ. 


• أخذ القراءة عرضًا عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم.
د إمامًا في القراءة ثقًة عارفًا محققًا أستاذاً مجوداً ضابطًا متقنًا. • كان َخالَّ

ار، وعلي بن حسني الطبري وآخرون. • روى عنه القراءَة عرضًا أحمد بن يزيد الُحْلواني، وإبراهيم بن علي القصَّ
د وحمزة واسطة رجل واحد، ولم يأخذا عن حمزة. •  بني َخَلف وَخالَّ


د سنة ٢٢٠هـ. توفي َخالَّ

  



















١٢١



١: ما العلمان اللذان برعا فيهما حمزة؟

٢: اذكر القارئ الذي قرأ على حمزة؟








صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
حمزة

خلف

خالد
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nÓ``` u°```ü``` n ofinh  kÉ`̀`æ`̀` p≤`̀` rà`̀```̀` oe  lº`̀` r«`̀` n∏`̀ ` o°`̀ `S  o√G nh nQ

  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي.
 تاريخ اإلسالم، للذهبي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.















١٢٣




اسمه علي بن حمزة اَألَسدي، ولقبه الكسائي. 


ولد سنة ١١٩هـ.


أخذ القراءة عرضًا عن حمزة أربع مرات وعليه اعتماده، وعن محمد بن أبي ليلى، وعيسى بن عمر الهمذاني، 

وعن أبي بكر بن عيَّاش «شعبة». 


• كان إمام الناس في القراءة في زمانه، وأعلمهم بها، وأضبطهم لها.
• انتهت إليه رياسة اإلقراء بالكوفة بعد اإلمام حمزة. 

• قال أبو بكر بن األنباري: اجتمعت في الكسائي أمور: كان أعلَم الناس بالنحو، وأوحَدهم في الغريب، 
وأوحَد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عنده فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى 

آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى املقاطع واملبادئ. 



 ترجمة اإلمام علي الكسائي.
 ترجمة رواة اإلمام علي الكسائي.





َد أهل  َمْن القارئ الذي َبَرَع في النَّْحو وتسيَّ

ُقْطره؟

  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي.
 تاريخ اإلسالم، للذهبي.



١٢٤

• كان يؤدب ولدي الرشيد األمني واملأمون. 
• أخذ الكسائي عن اخلليل صناعة النحو فسأله يومًا عمن أخذت هذا 
العلم فقال له اخلليل من بوادي احلجاز، فرحل الكسائي إلى هناك 
فكتب عن العرب شيئًا كثيراً، ثم عاد إلى اخلليل فوجده قد مات، 
وتصدر مكانه يونس بن حبيب النحوي، فجرت بينهما مناظرات، 

أقر يونس للكسائي فيها بالفضل وأجلسه في موضعه.


 توفي سنة ١٨٩هـ. 


اسمه الليث بن خالد البغدادي وكنيته أبو احلارث. 


• ثقة حاذق ضابط القراءة، محقق لها، قال أبو عمرو الداني: كان الليث من جلة أصحاب الكسائي. 


توفي سنة ٢٤٠ هـ. 

• أخذ الكسائي عن اخلليل صناعة النحو فسأله يومًا عمن أخذت هذا 
العلم فقال له اخلليل من بوادي احلجاز، فرحل الكسائي إلى هناك 
فكتب عن العرب شيئًا كثيراً، ثم عاد إلى اخلليل فوجده قد مات، 
وتصدر مكانه يونس بن حبيب النحوي، فجرت بينهما مناظرات، 







 توفي سنة 
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م الكالُم عليه في ترجمة أبي عمرو بن العالء البصري، ألنه روى عنه وعن الكسائي.  تقدَّ







وفاته أهم صفاته مولده نسبه





صفاته أهم عمره وفاته سنة والدته سنة كنيته لقبه اسمه
علي الكسائي

الليث



١٢٦
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nÓ`` nH rô` n°ù`` nJ  p¬```«`` pa  pΩG nô`` rMpE r’G  ‘  n¿É`c  É` nª` pd
nÓ nN  ró nb  pô rc uòdG  p‘ nh  t… pQh tó`̀dG  nƒ og  l¢ü rØ nM nh

  معجم األدباء، لياقوت احلموي.
 بغية الوعاة في طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.



١: على َمن ِمن القراء السبعة قرأ الكسائي؟

٢: اذكر صفات الليث وكنيته؟ 
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe
 التعريف مبنت الشاطبية وناظمها.

¢SQódG

2٦
á«ÑWÉ°ûdG Ïeá«ÑWÉ°ûdG Ïe

á«ÑWÉ°ûdG ÏÃ ∞jô©àdG

ÉgÉª°ùe

حرز األماني ووجه التهاني.

É¡∏°UCG

ملخصة من كتاب التيسير في القراءات السبع لإلمام عثمان 
اني. بن سعيد الدَّ

É¡JÉØ°U

منظومة من البحر الطويل على َرِويِّ الالم، اشتملت على فوائد 
قيمة كآداب حامل القرآن ومخارج احلروف وصفاتها، فهي تعدُّ 
من القصائد الفريدة التي جمعت بني العلم واألدب؛ ملا امتازت 
به من براعة االستهالل، وحسن االنتقال، وروعة اخلتام في سبك 

محكم، وألفاظ بديعة، ومقاصد سامية.

É¡JÉ«HCG

بيتًا. ١١٧٣

ó«¡“

اعتنى العلماء بتدوين القراءات منذ بدء 
التأليف في العلوم اإلسالمية، وقد درج 
ُنوا كتبهم ما تلقوه  املؤلفون أن ُيضمِّ
من القراءات عن شيوخهم باألسانيد 
املتصلة بأئمة القراء إلى رسول اهللا � 
، عن اهللا  كما تلقاها من جبريل 
عز وجـــل، ولذلك تنوعــت مؤلفـــاتهم 
وتعددت األوجه بحسب اختالف الرواة 

وتعدد الطرق.
وتعــــد منظومـــة الشاطبي املعــــروفة بـ 
(الشــاطبية) من أشــهر املؤلفات التي 
حظيــت بعنايــة أهــل القــراءات قدميًا 

وحديثًا.



١٣٢

É¡ªXÉæH ∞jô©àdG

¬Ñ°ùfh ¬ª°SG

ه الشاطبي. نسبة إلى شاطبة شرقي قرطبة أبو محمد بن القاسم بن ِفيرُّ
√ódƒe

ولد بشاطبة سنة ٥٣٨هـ.
¬JÉØ°Uh √QÉÑNCG

قرأ القراءات وأتقنها على شيخه محمد بن أبي العاص النَّْفزي، وقرأ على مشايخ آخرين في القراءات واحلديث 
والتفسير واللغة واألدب.

وكان رحمه اهللا عالمة حافظًا ذكيًا، واسع العلم، وكان زاهداً عابداً متواضعًا خاشعًا، كثير الوقار، 
وال يتكلم فيما ال يعنيه.

√ò«eÓJ

خاوي.  تتلمذ عليه عدد كثير، منهم: علي بن محمد السَّ
¬JÉØdDƒe

١) منت الشاطبية املسمى: حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع.    
٢) عقيلة أتراب القصائد، وهي في علم رسم املصحف.

٣) ناظمة الزهر في علم عدِّ اآلي. 
¬JÉah

توفي رحمه اهللا سنة ٥٩٠هـ.

1
.∂ª∏©e ≈∏Y É¡©ª°Sh á«ÑWÉ°ûdG Ïe øe äÉ«HCG á°ùªN ßØMG
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١: اذكر نبذة مختصرة عن اإلمام الشاطبي.

٢: ما هي أبرز صفات منظومة الشاطبي من وجهة نظرك؟ 

QOÉ°üe

1  الشمعة املضيئة بنشر قراءات السبعة املرضية، للطبالوي.

2  إرشاد املريد إلى مقصود القصيد، لعلي الضباع.

٣  اإليضاح ملنت الدرة، للناشري.

4  البهجة املرضية شرح الدرة املضية، للضباع.

َبِة، ألحمد بن محمد اجلزري. يِّ ٥  شرح الطَّ

َبِة، للنويري. يِّ ٦  شرح الطَّ

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• كرسي القرآن الكرمي وعلومه في جامعة امللك سعود كلية التربية.



١٣٤

IQódG ÏÃ ∞jô©àdG

ÉgÉª°ùe

الدرة املضيئة في القراءات الثالث املرضية.
É¡JÉØ°U

املدني  أبي جعفر  قراءة  وهي  الثالث،  القراءات  في  المية  قصيدة   (١
ار الكوفي. ويعقوب احلضرمي البصري وخلف البزَّ

٢) ألفها ابن اجلزري بعد الشاطبية التي هي في القراءات السبع، فأمتَّ 
ى بالعشر الصغرى. بها القراءات العشر املتواترة، وتسمَّ

٣) نظمها في جند سنة (٨٢٣ هـ) 
É¡JÉ«HCG

٢٤٠ بيتًا.

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe
 التعريف مبنت الدرة وناظمها.      التعريف مبنت الطيبة وناظمها.

¢SQódG

2٧
áÑ«£dGh IQódG ÏeáÑ«£dGh IQódG Ïe
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áÑ«£dG ÏÃ ∞jô©àdG

ÉgÉª°ùe

طيبة النشر في القراءة العشر
É¡JÉØ°U

١) أهم قصيدة في تاريخ القرآن بالقراءات العشر املتواترة، ألنها جمعت 
كل ما صح من القراءات التي أجمع عليها الصحابة  في مصحف 

. عثمان
سنة  نظمها  الكبرى،  العشر  الــقــراءات  في  َجز  الرَّ بحر  من  منظومة   (٢

٧٩٩هـ.
٣) تسمى بالعشر الكبرى ألنها زادت على القراءات العشر الصغرى _ التي من طريق الشاطبية والدرة _ 

أضعاف ما فيهما من الطرق والوجوه في القراءات.
٤) قد اختصر ابن اجلزري منظومته هذه اختصاراً شديداً، حتى 
صار فيها مواضع كثيرة ال تفهم إال مبراجعة الشروح، وصارت 

على قلة حجمها شاملة جلميع ما تواتر من القراءات العشر.
É¡JÉ«HCG

١٠١٥ بيتًا.

áÑ«£dGh IQódG »æàe ºXÉæH ∞jô©àdG

¬ª°SG

هو محمد بن محمد املعروُف بابن اجلزريِّ 
√ódƒe

ولد بدمشق سنة ٧٥١ هـ.

قد اختصر ابن اجلزري منظومته هذه اختصاراً شديداً، حتى 
صار فيها مواضع كثيرة ال تفهم إال مبراجعة الشروح، وصارت 



١٣٦

¬JÉØ°Uh √QÉÑNCG

١) حفظ القرآن وهو ابن ثالثة عشر عامًا.
٢) أفرد القراءات وجمعها وهو ابن سبعة عشر عامًا.

اء، وسمع احلديث، وأخذ الفقه، وأجازه باإلفتاء أبو الفداء  ٣) رحل إلى مصر والتقى باألئمة الُقرَّ
إسماعيل بن كثير وغيره.

٤) ولَي مشيخة اإلقراء الكبرى في اجلامع األموي.
٥) ولي قضاء دمشق سـنة ٧٩٣هـ

¬JÉØdDƒe

١) كتاب (النشر في القراءات العشر)، ونظمه في (طيبة النشر)، واختصره في (تقريب النشر).
٢) نظم (الدّرة املُضية في القراءات الثالث املرضية)، وألَّف (حتبير التيسير)، و (غاية املهرة في الزيادة 

على العشرة).
٣) نظم أيضًا (منظومة املقدمة اجلزريَّة) وألَّف (التمهيد في علم التجويد)

¬JÉah

توفي رحمه اهللا سنة ٨٣٣هـ.

1

.( pá nÑ u« s£dG - pI sQ tódG - á«ÑWÉ°ûdG ) çÓãdG äÉeƒ¶æŸG ÚH ¥hôØdG ôcPG ∂FÓeR ™e ¿hÉ©àdÉH
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QOÉ°üe

1  الشمعة املضيئة بنشر قراءات السبعة املرضية، للطبالوي.

2  إرشاد املريد إلى مقصود القصيد، لعلي الضباع.

٣  اإليضاح ملنت الدرة، للناشري.

4  البهجة املرضية شرح الدرة املضية، للضباع.

َبِة، ألحمد بن محمد اجلزري. يِّ ٥  شرح الطَّ

َبِة، للنويري. يِّ ٦  شرح الطَّ

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• كرسي القرآن الكرمي وعلومه  في جامعة امللك سعود كلية التربية.


١: اذكر نبذة مختصرة عن ابن اجلزري؟

٢: ما هي أبرز صفات منت الدرة؟

٣: ما هي أبرز صفات منت الطيبة؟  



١٣٨



:ô°û©dG äGAGô≤dG ‘ ô°ûædG ط»بة Ïe áeó≤e ‘ …Qõ÷G øHG ΩÉeE’G ∫Éb

ــــَزرِي ــُن اْجلَ ــٌد ُهـــَو اْبـ ــاَل ُمــَحــمَّ ١ - َقـ
ــَرْه ـ ــسَّ َيـ َمـــا  َعـــلـــَى  ِهللا  ــــْمــــُدِ  اْحلَ  -  ٢
ْرَمِدي السَّ ــالُم  والــسَّ ــَالُة  الــصَّ ُثــمَّ   -  ٣
ــَال َتـ ــْن  ــ ــ َوَمـ ــِه  ــ ــِب ــ ــْح ــ َوَص َوآِلـــــــِه   -  ٤
٥ - َوَبْعــــــــُد: َفاْإلْنَساُن َلْيَس َيْشُرُف
ــرآِن ــُق ــو اْل ــُل ــَذاَك َكـــــــــــاَن َحــاِم ـــ ـــ ٦ - ِل
ــُل اِهللا ــ َأْه ــاِس  الــنَّ ِفــي  َوإنَّــُهــــــــــــــْم   - ٧
٨ - َوَقـاَل ِفي اْلُقـــــــرآِن َعْنُهْم َوَكَفــى
ُع َشــاِفــٌع ُمَشفَّ ــَرى  اُالْخـ ِفــي  َوْهــَو   - ٩
ْلــــِد ِإَذا ١٠ - ُيْعَطى ِبِه املُْلــــَك َمـــَع اْخلُ
اِجلنـــاِن َدَرَج  َوْيرَقــــــى  َيْقـــــــَرا   -  ١١
ِصْيِلِه َحتْ ِفي  ِعيُد  السَّ َفْلَيِحرِص   -  ١٢

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

ــُه َواْســُتــر َواْغــِفــِر َيـــاَذا اَجلـــالِل اْرَحــْم
الَعَشَره ــُروِف  ُحـ َمــْنــُقــوِل  َنــْشــِر  ــْن  ِم
ــِد ــى ُمــَحــمَّ ــَف ــَط ــْص ــىِّ املُ ــِب ــنَّ ــَى ال ــل َع
ِكــــَتــــاَب َربِّــــَنــــا َعـــَلـــى َمــــا َأْنــــــَزال
َوَيـــْعـــــــــــِرُف ــُه  ــُظ ـــ ـــ ــَف ــْح َي ــا  ـــ ـــ ِمبَ ِإالَّ 
ــاِن ــَسـ ــِي اإلْحـ ــ ـــــِة ُأولـ َأْشــــــَراَف اُالمَّ
ــي ــاِه ـــ ـــ ــَب ُي ِبــِهـــــــــــْم  َربَّـــنـــــــــــا  َوإنَّ 
ــَى ــفـ ــَطـ ــِن اْصـ ــ ــ ــُه ْأَورَثـــــــــــُه َم ــ ـــ ــ ــأنَّ ــ ِب
ــُع ــَمـ ــْسـ ــِه ُيـ ــْيـ ــلـ ــِه َوَقــــــْولُــــــُه َعـ ــ ــْي ــ ِف
َجـــــُه َتــــــاَج اْلــــَكــــراَمــــِة َكــــَذا َتـــــوَّ
ــاِن ــ ــَي ــ ــَس ــ ــْك ــ َوأَبــــــــــــــــَواُه ِمـــــْنـــــُه ُي
ــِه ــِلـ ــْيـ ــْرِتـ َتـ ِمـــــــــــْن  ــطُّ  ــــ َقـ َميَــــــلَّ  َوال 

IQódG Ïe áeƒ¶æe ΩÉàN ‘ ∫Ébh

َها ِة اْحِسْب ِبَعــــدِّ رَّ ٢٣٥ - َوَمتَّ ِنَظاُم الـــــدُّ
َنَظْمُتـــَها ِبَنْجـــٍد  َأْوَطـــــــاٍن  َغِرْيَبُة   -  ٢٣٦
َراِم َوَزْوِرَي* اْلـ ٢٣٧ - ُصِدْدُت َعِن اْلَبْيِت اْحلَ
ْيـــِل َغْفَلًة َقِني اَألْعـــــَراُب ِباللَّ ٢٣٨ - َوَطـــوَّ

ــيْ ِن َوَردَّ ِفيُّ  اْخلَ ْطُف  اللُّ َفَأْدَرَكِنْي   -  ٢٣٩
٢٤٠ - ِبَحْمـــِلي َوِإْيَصاِلي ِلَطْيَبَة آِمًنــــــــــا
ُذَنوَبَنا َواْغِفْر  ْمِل  الشَّ ِبَجْمِع  َوُمنَّ   -  ٢٤١

***

***

***

***

***

***

***

َال ــي َفــَأْحــِســْن َتــَفــؤُّ ــاَم َأَضـــا َحــجِّ َوَعـ
اْلَباِل َواٍف َوَكْيَف َال َوُعْظُم اْشِتَغاِل 
اْملََال َأْشَرَف  اْملُْصَطَفى  ِرْيَف  الشَّ َمَقاَم 
ــَتــَال ــْدُت ُألْق ــ ــوا َشــْيــًئــا َوِك ــَرُك َفــَمــا َت
َال َتَكفَّ ــْن  َم َجـــــاَءِنــي  ــى  َحــتَّ ــَزَة  ــْي ُعــَن
ــَال ــهِّ َوَس ُمـــــَراِدْي  ــْغــِنــي  َبــلِّ ــا َربِّ  ــَي َف
َوَصلِّ َعَلــــى َخْيِر اَألَنــــــــاِم َوَمـــْن َتل

* املراد زيارة مسجد النبي  والتعبير بزيارة املقام الشريف فيها نظر
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe.رموز الشاطبية 
 طريقة الشاطبي في استعمال الرموز.

¢SQódG

2٨
á«ÑWÉ°ûdG RƒeQ á«ÑWÉ°ûdG RƒeQ 

 á«ÑWÉ°ûdG RƒeQ

تعريف الرمز: احلرف أو الكلمة التي جعلت دالة على إمام أو أئمة سواء كانوا قراء، أو رواة عن القراء. 
وقد استعمل في الشاطبية رموز فردية تدل على كل إمام من األئمة السبعة وراوييه، ورموز جماعية تدل 

على أكثر من قارئ أو راٍو.

ó«¡“

اعتمد الشاطبي في منظومته على اصطالحات تسهل معرفة القراءات بأسلوب 
مبتكر وطريقة سهلة، من خالل استخدامه للرموز.



١٤٠

ájOôØdG RƒeôdG :k’hCG

وهي مجموعة في سبع كلمات موزعة على األئمة السبعة ورواتهم حسبما وقع ترتيبهم في نظم الشاطبية، 
ويوضح ذلك اجلدول اآلتي: 

™aÉf

 ¿ƒdÉb

أبج
¢TQh

دهز

 øHG

Òãc

…õبdGπÑæb

كلم

 øHG

ôeÉY

 øHG

¿GƒcP ΩÉ°ûg

نصع

º°UÉY

¢üØM áÑ©°T

فضق

IõªM

OÓN ∞∏N

رست

»FÉ°ùµdG

…QhódG
ƒHCG

çQÉ◊G

حطي

 ƒHCG

hôªY

…QhódG»°Sƒ°ùdG

الرموز الفردية
الحرفية

أ

د

طزهـ

ح

ي

ك

ل

ص

ض

س

ر

ت

ف

ق

ن

ع

م جب
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á«YÉª÷G RƒeôdG :É k«fÉK

وهي نوعان: رموز حرفية، ورموز كلمية، وفيما يأتي بيانها: 
 :á«aô◊G á«YÉª÷G RƒeôdG :∫hC’G ´ƒædG

واملقصود بها ما تبقى من حروف (أبجدهوز)، وهي الثاء واخلاء والذال والظاء والغني والشني، املجموعة في: 
(ثخذ ظغش)، وفيها يقول الشاطبي: 

ــلـــــث  ومـــنـــهـــن لـــلـــكـــــــوفـــي ثـــــــاٌء مــثـــ
ــم بــعــد نــافـــــع ــهـــ ــت ــب ــيــت اُألولـــــــى أث عــن
ــاء مــعــجــمــا ــظـ ــالـ ــي بـ ــكـ ــع املـ ــ وكــــــوف م
وحــمــزة لــلــكــســائــي  ــني  شـ ــقــط  ــن ال وذو 

***

***

***

***

ــس بـــأغـــــــفـــال ــ ــي ــ وســـتـــتـــهـــم بـــــاخلـــــاء ل
ــم لـــيـــس مــغــفــال ــ ــه ــ وكــــــوف وشــــــام ذال
لــيــس مهمال غــيــنــهــم  ــر  وبـــصـ وكـــــوف 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثاء

الخاء º°UÉY

¿ƒ«aƒµdG

IõªM

»FÉ°ùµdG

الشين

IõªM»FÉ°ùµdG

الذال

º°UÉY

IõªM

»FÉ°ùµdG

™aÉf :GóY á©Ñ°ùdG AGô≤dG

الرموز الجماعية
الحرفية

¿ƒ«aƒµdG

ôeÉY øHG

الظاء

º°UÉY

IõªM

»FÉ°ùµdG

¿ƒ«aƒµdG

Òãc øHG

الغين

º°UÉY

IõªM

»FÉ°ùµdG

¿ƒ«aƒµdG

ôªY ƒHCG

…ô°üبdG



١٤٢

 :á«ª∏µdG á«YÉª÷G RƒeôdG :ÊÉãdG ´ƒædG

وقد أشار إليها الشاطبي بقوله: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــم نــافــع ــع حــفــصــهــم عـ صـــحـــاب هــمــا مـ
ــه وابـــــــن الــــعــــالء قــل ــيـ ومـــــك وحـــــق فـ
ــه ونــــافــــع ــ ـــ ــ ــي ــ ــي املــــكـــــــــي ف ــ ــرمـ ــ ــــ ــ وحـ

***

***

***

***

ــة تــال ــة صــحــب ــب ــع ــع ش ــ ــهــمــا م ــي وقـــــل ف
ــال ــع ــا فــــي نـــافـــع وفـــتـــى ال ــمـ وشــــــام سـ
ــهــمــا والـــيـــحـــصـــبـــي نـــفـــر حــال ــي وقـــــل ف
ــم عال ــه ــع ــاف وحـــصـــن عـــن الـــكـــوفـــي ون

™aÉf

عّم صحاب

»FÉ°ùµdG

IõªM¢üØM

سما

 øHG

Òãc

ƒHCG

hôªY

 øHG

Òãc

 øHG

Òãc

ƒHCG

hôªY

ƒHCG

hôªY

™aÉf

حق

øHG

Òãc

نفر

حرمي

صحبة

»FÉ°ùµdG

IõªMعبة°T

الرموز 
الجماعية
الكلمية

øHG

ôeÉY

øHG

ôeÉY

™aÉf

¿ƒ«aƒµdG

حصن
™aÉf
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¿ƒ«aƒµdG:ç

»FÉ°ùµ
dG I

õªM:ÜÉë°U
¢ü`Ø`M

Òãc øHGh ™aÉf:»eôM

¿ƒ«a
ƒµd

Gh ™
aÉf:

ø°üM

Òãc øHGh ™aÉf :É
ª°S

hôªY ƒHCGh

hôª
Y ƒHCGh

 Òãc ø
HG :ô

Øf
ôeÉY

 øHGh

¿ƒ````dÉ`b:Ü

…õ```ÑdG:`g ¢TQh :ê…Qhó
dG :
• π`Ñ`æ

`b :
R

ΩÉ`
`°û

`g 
:∫

á`Ñ
`©`°

T :
¢U

»°
Sƒ°

ùdG
 :…

¿GƒcP øHG :Ω

¢ü`Ø``M :´
∞`∏``N :¢V

OÓ``N :¥

çQÉ◊GƒHCG :¢S

…QhódG :ä

á©Ñ°ùdG AGô≤dG:ñ

™`aÉf Gó`Y»FÉ°ùµdGh IõªM:¢T»FÉ°ùµdG  IõªM:áÑë°U

áÑ`©`°T

ôeÉY øHGh ™aÉf:ºY
hôªYƒHCGh Òãc øHG:≥M ¿ƒ`«`aƒµdG:®

Òãc øHGh

¿ƒ`«`aƒµdG:P

ôeÉY øHGh

¿ƒ`«`aƒµdG:Æ

hôªY ƒHCGh

¿ƒ«aƒµdG
¿ƒ«aƒµdG:ç:ç:ç

»FÉ°ùµ
dG I

õªM

»FÉ°ùµ
dG I

õªM

»FÉ°ùµ
dG I

õªM

»FÉ°ùµ
dG I

õªM:ÜÉë°U
:ÜÉë°U
:ÜÉë°U

¢ü`Ø`M

Òãc øHGh ™aÉfÒãc øHGh ™aÉf:»eôM:»eôM

¿ƒ«a
ƒµd

Gh ™
aÉf

¿ƒ«a
ƒµd

Gh ™
aÉf

¿ƒ«a
ƒµd

Gh ™
aÉf

¿ƒ«a
ƒµd

Gh ™
aÉf:

ø°üM
:ø°üM

Òãc øHGh ™aÉf 

Òãc øHGh ™aÉf 

Òãc øHGh ™aÉf :É
ª°S:Éª°S:Éª°S

hôªY ƒHCGh
hôªY ƒHCGh

hôª
Y ƒHCGh

hôª
Y ƒHCGh

hôª
Y ƒHCGh

hôª
Y ƒHCGh

 Òãc ø
HG 

 Òãc ø
HG :ô

Øf:ôØ
f

ôeÉY
 øHGh

¿ƒ````dÉ`b
¿ƒ````dÉ`b:Ü:Ü

…õ```ÑdG…õ```ÑdG:`g:`g ¢TQh 
¢TQh :ê:ê…Qhó

dG 
…Qhó

dG :
•:• π`Ñ`æ

`b 
π`Ñ`æ

`b :
R:RΩÉ`

`°û
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ΩÉ`
`°û

`g 
:∫:∫
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`©`°

T 
á`Ñ

`©`°
T :

¢U :¢
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»°
Sƒ°

ùdG
 

»°
Sƒ°

ùdG
 

¿GƒcP øHG 

¿GƒcP øHG 

¿GƒcP øHG 

¿GƒcP øHG :Ω:Ω

¢ü`Ø``M 
¢ü`Ø``M :´:´

∞`∏``N ∞`∏``N :¢V:¢V
OÓ``N OÓ``N :¥:¥

çQÉ◊GƒHCG 
çQÉ◊GƒHCG :¢S:¢S

á©Ñ°ùdG AGô≤dG
á©Ñ°ùdG AGô≤dG
á©Ñ°ùdG AGô≤dG
á©Ñ°ùdG AGô≤dG:ñ:ñ:ñ

™`aÉf Gó`Y
™`aÉf Gó`Y
™`aÉf Gó`Y»FÉ°ùµdGh IõªM

»FÉ°ùµdGh IõªM

»FÉ°ùµdGh IõªM

»FÉ°ùµdGh IõªM:¢T:¢T:¢T:¢T»FÉ°ùµdG  IõªM

»FÉ°ùµdG  IõªM

»FÉ°ùµdG  IõªM

»FÉ°ùµdG  IõªM:áÑë°U
:áÑë°U
:áÑë°U
:áÑë°U

áÑ`©`°T
áÑ`©`°T

ôeÉY øHGh ™aÉf

ôeÉY øHGh ™aÉf

ôeÉY øHGh ™aÉf

ôeÉY øHGh ™aÉf:ºY:ºY
hôªYƒHCGh Òãc øHG
hôªYƒHCGh Òãc øHG
hôªYƒHCGh Òãc øHG
hôªYƒHCGh Òãc øHG:≥M:≥M ¿ƒ`«`aƒµdG

¿ƒ`«`aƒµdG:®:®:®

Òãc øHGh
Òãc øHGh
Òãc øHGh
Òãc øHGh

¿ƒ`«`aƒµdG
¿ƒ`«`aƒµdG:P:P:P

ôeÉY øHGh
ôeÉY øHGh
ôeÉY øHGh

¿ƒ`«`aƒµdG

¿ƒ`«`aƒµdG:Æ:Æ:Æ:Æ:Æ

hôªY ƒHCGh
hôªY ƒHCGh
hôªY ƒHCGh

á«ÑWÉ```°ûdG Rƒ```eQ

Rƒ````eôdG
ájOôØdG

Ò
ãc øHG :O

hô
ªY

ƒH
CG :

ì

ôe
ÉY

 ø
HG 

:∑

º``°UÉY :¿

Iõ``ªM :±»FÉ`°ùµdG :Q

™aÉf :CG

á«aô◊G á«YÉª÷G RƒeôdG
á«ª∏µdG á«YÉª÷G RƒeôdG



١٤٤

١) أن يذكر اللفظ القرآني املختلف فيه.
٢) ثم يتبعه قراءة املرموز لهم في أوائل كلمات متضمنة معاني صحيحة وجليلة.

٣) إذا انقضت هذه الرموز أتى بالواو فاصلة بني املسألة التي انتهى منها واملسألة التي سيشرع في بيانها، 
مثال ذلك قوله: 

بسنة ــســورتــني ال ــني  ب وبــســمــل  ــة وحتمال ***    دريـ منــوهــا  ــال  رجـ
بالراء من  بالباء من بسنة وهو قالون عن نافع، واملرموز له  أي قرأ بالبسملة بني كل سورتني املرموز له 
رجال وهو الكسائي، واملرموز له بالنون من منوها وهو عاصم، واملرموز له بالدال من درية وهو ابن كثير، 
انتهى من هذه  بالرموز فلما  أتبعه  السورتني، ثم  البسملة بني  الكلمة املختلف فيها، وهي  حيث ذكر 

املسألة شرع في مسألة أخرى وفصل بينهما بالواو. 
وقد يستغني عن ذكر الواو إذا َأِمَن اللبس. 

وقد بني ذلك الشاطبي في مقدمته، حيث قال رحمه اهللا: 
ــرف أســمــي رجــالــه ــري احلـ ومـــن بــعــد ذكـ
ــهــا ــة فـــي اتــصــال ــبـ ســــوى أحـــــرف ال ريـ

***

***

فيصال ــواو  ــ ــال ــ ب ــيـــك  آتـ تــنــقــضــي  مــتــى 
..........................

RƒeôdG ∫Éª©à°SG ‘ »ÑWÉ°ûdG á≤jôW

1

.¬FQÉb ≈∏Y ¿BGô≤dG π°†a á«ÑWÉ°ûdG áeó≤e ‘ äÉ«HC’G øe êôîà°SG
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١: إالم ترمز إليه الرموز اآلتية.

çáÑë°U`gºYÆ¥

٢: بني كيفية استعمال الشاطبي للرموز.

QOÉ°üe

1  إبراز املعاني من حرز األماني، ألبي شامة.

2  فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي.

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (نور).



١٤٦



:á«ÑWÉ°û∏d áYƒÑ£ŸG ìhô°ûdG ºgCG
.…hÉî°ùdG óª°üdGóÑY øH óªfi øH »∏Y ,ó«°ü≤dG ìô°T ‘ ó«°UƒdG íàa .1

.ÊGòª¡dG õ©dG »HCG øH Ú°ùM øjódG Öéàæe ,Ió«°ü≤dG ìô°T ‘ IójôØdG pI sQ tódG .2
.»°SÉØdG ∞°Sƒj øH óªfi ˆGóÑYƒHCG ,Ió«°ü≤dG ìô°T ‘ IójôØdG ÅdBÓdG .3

.(á∏©°T) `H ±hô©ŸG »∏°UƒŸG óªfi øH óªMCG øH óªfi ,ÊÉ©ŸG õæc .4
.»°Só≤ŸG øªMôdGóÑY áeÉ°TƒHCG øjódG ÜÉ¡°T ,ÊÉeC’G RôM øe ÊÉ©ŸG RGôHEG .5

.…È©÷G ôªY øH º«gGôHEG ¥Éë°SEGƒHCG ,ÊÉeC’G RôM ìô°T ‘ ÊÉ©ŸG õæc .6
 í°UÉ≤dG øHÉH ±hô©ŸG ,¿ÉªãY øH óªfi øH »∏Y ,»¡àæŸG Çô≤ŸG QÉcòJh ÇóàÑŸG ÇQÉ≤dG êGô°S .7

.…Qò©dG
.´ÉÑ°†dG óªfi øH »∏Y ,ó«°ü≤dG Oƒ°ü≤e ≈dEG ójôŸG OÉ°TQEG .8
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeمصطلحات الشاطبية 

¢SQódG

2٩
á«ÑWÉ°ûdG äÉë∏£°üeá«ÑWÉ°ûdG äÉë∏£°üe

á«ÑWÉ°ûdG äÉë∏£°üe

OGó°VC’G

وهي: القيود التي تقيد بها ألفاظ القرآن املختلف فيها، مثل 
اإلدغام ضده اإلظهار، واإلظهار ضده اإلدغام. 

وعادة القراء إذا ذكروا أحد الضدين لقارئ أو أكثر استغنوا 
به عن ذكر الضد اآلخر للباقني. 

º«`î`ØàdG≥«``bÎdGäÉ``ÑKE’G±ò```◊G

ó```````ŸGô````°ü≤dGójó`°ûàdG∞«Ø`îàdG

¿ƒ````ædGAÉ`````«dGÜÉ`£`ÿGÖ`«``¨dG

ΩÉ``ZOE’GQÉ```¡XE’GOGô``aE’G™```ª`÷G

å«fCÉ``àdGÒ``còàdG

º«`î`ØàdG≥«``bÎdGäÉ``ÑKE’G±ò```◊G

ó```````ŸGô````°ü≤dGójó`°ûàdG∞«Ø`îàdG

¿ƒ````ædGAÉ`````«dGÜÉ`£`ÿGÖ`«``¨dG

ΩÉ``ZOE’GQÉ```¡XE’GOGô``aE’G™```ª`÷G

å«fCÉ``àdGÒ``còàdG

ó«¡“
قال اإلمام الشاطبي:

وما كان ذا ضد فإني بضده فزاحم 
بالذكاء لتفضال.



١٤٨

واألمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها قوله رحمه اهللا (وكوفيهم تساءلون مخففًا) حيث ذكر التخفيف، 
فتكون قراءة املسكوت عنهم بضد التخفيف وهو التشديد، فتجده هنا قد اكتفى بذكر التخفيف عن 
ضده وهو التشديد؛ ألنه إذا كانت قراءة الكوفيني بالتخفيف لزم أن تكون قراءة من لم يذكرهم بالتشديد، 

فال يلزمه حينئذ أن يصرح بالقراءة األخرى، املذكورة تدل عليها داللة الضد على ضده. 
¥ÓWE’Gh ó«≤dG

هذا املصطلح متفرع من املصطلح السابق، وهو أبلغ في االختصار، حيث تذكر الكلمة القرآنية مطلقة 
دون أن تقيد بأحد الضدين، وذلك ما أشار إليه الشاطبي رحمه اهللا بقوله: 

ــغــيــب جملة ــتــذكــيــر وال الــرفــع وال ــي  ــد الــعــال***وفـ ــي ــن ق ــقــت مـ ــى لــفــظــهــا أطــل ــل ع
ح رحمه اهللا أنه إذا ذكر الكلمة خالية من القيد وهي حتتمل الرفع وضده فمراده حينئذ الرفع، وإذا أتت  وضَّ
كلمة حتتمل التذكير والتأنيث ولم يقيدها بأحدهما كان املراد التذكير، وإذا أتت كلمة حتتمل الغيبة 
ال صحاب) يعني بالرفع في (أربع)،  واخلطاب ولم يقيدها بأحدهما كان املراد الغيب، كقوله: (وأربع أوَّ

فتكون قراءة املسكوت عنهم بضد الرفع وهو النصب. 

ó«≤dG øY ßØ∏dÉH AÉæ¨à°S’G

قال الشاطبي رحمه اهللا: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الــقــيــد إن جال***. وبــالــلــفــظ أســتــغــنــي عـــن 

القرآنية وال  بالكلمة  بالتلفظ  قد يكتفي  فإنه  القيد،  القرآنية كاشفًا عن  بالكلمة  لفظه  الشاطبي  اعتبر 
يقيدها بكيفية معينة، وذلك إذا كان اللفظ داًال على املقصود، كقوله في سورة الفاحتة (ومالك يوم الدين 
راويه ناصر)، حيث لم يقيد (مالك) باملد؛ التضاح املعنى وظهوره من اللفظ، وكقوله: (وحمزة أسرى 

في أسارى) فلفظ بالقراءتني. 
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™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).



١: وضح مصطلحات الشاطبية باختصار.

٢: اذكر أضداد القيود اآلتية:

اإلثبات

التفخيم

املـد



٦

á°SOÉ°ùdG IóMƒdG

OƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdG



.OƒésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©uàdG :¿ƒKÓãdGh …OÉ◊G ¢S rQ sódG

.OƒésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhôH ∞jô©sàdG :¿ƒKÓãdGh ådÉãdG ¢S rQ sódG

.OƒésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhQ ∞MÉ°üÃ ∞jô©sàdG :¿ƒKÓãdGh ¢ùeÉÿG ¢S rQ sódG

:IóMƒdG ¢ShQO:IóMƒdG ¢ShQO



IóMƒdG ±GógCG

:á«JB’G ±GógC’G ≥≤ëj ¿CG IóMƒdG ájÉ¡f ‘ ÖdÉ£dG øe ™bƒàj

.OƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeEÓd ºLÎj

.º°UÉY ΩÉeE’G IAGôb ICÉ°ûf ±ô©j

.º°UÉY ΩÉeE’G IAGôb QÉ°ûàfG øcÉeCG ±ô©j

.OƒéædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhôd  ºLÎj
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، حلق من الصحابة أربعة وعشرين، وروى احلديث عن  • تابعيٌّ جليٌل، من الطبقة الثالثة، بعد الصحابة 
بعة، ِمْن أجلِّ مشايخ الكوفة، وأعظمهم شأنا، وأكبرهم سنا، وأقدمهم هجرة،  اء السَّ بعضهم. وأحد الُقرَّ

وأفصحهم كالما، وأحسنهم حديثا وصوتا، وأعلمهم، ومن املجتهدين في العبادة.



¢SQódG

٣1
Oƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdGOƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’ÉH ∞jô©sàdG

ترجمة اإلمام عاصم بن أبي النَُّجود.• 
نشأة قراءة اإلمام عاصم.• 
رواة قراءة اإلمام عاصم.• 
أماكن انتشار القراءات في العالم اإلسالمي.• 
أسباب انتشار قراءة عاصم من رواية حفص عنه في العالم كثيرة منها.• 
إسناد قراءة اإلمام عاصم.• 

اسمه: عاصم. وكنيته: أبو بكر.
ا َنَسُبه: فهو مولى لبني جذمية بن مالك بن النَّضر.  وأمَّ

ُيقال له: عاصم الكوفي األسدي اخليَّاط.

¬Ñ°ùfh ¬ª°SG

¬JCÉ°ûfh √ódƒe

¬Jô¡°Th ¬JÉØ°U 

َمْن القارئ الذي روى عنه حفُص بن سليمان • 
القراءَة؟

َمْن القارئ الذي اختار الكوفة منزال؟• 
ملاذا برز اإلمام عاصم من بني أقرانه واشتهر في • 

رأيك؟
العالم •  في  عاصم  اإلمام  قراءة  اشتهرت  ملاذا 

أكثر من سائر القراءات؟



ة بني سليم بن مضر بن عكرمة. • ُوِلَد بحرَّ
ر لإلقراء  ل َمْن َتصدَّ • ونشأ عاصٌم بالكوفة واشُتهر بها، وهو أوَّ

حابة رضوان اهللا عليهم. فيها بعد الصَّ



١٥٤

• ُعِرَف باإلتقان، ورواية احلديث، وكان الناس يحبون استماع قراءته، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالكوفة بعد 
أبي عبد الرحمن السلمي، ورحل إليه الناس للقراءة ِمْن شتى اآلفاق. 

• َجَمَع بني الفصاحة والتجويد، واإلتقان والتَّحرير، وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن. 
أقرأ للقرآن من  بيعي يقول: ما رأيت أحداً  • قال أبو بكر بن عياش «ال أحصي ما سمعت أبا إسحاق السَّ

نَّة لغويًا نحويًا فقيهًا. عاصم بن أبي النجود»، وكان عاملًا بالسُّ
• قال أبو بكر بن عياش: قال لي عاصم: مرضت سنتني فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفًا، وقال حماد 
بـــن سلمة: رأيت حبيب بن الشهيد، ورأيـــت عاصم بن بهـــدلة يعقد أيضًا ويصنع مثــــل صنيع شيخــه 

عبد اهللا بن حبيب السلمي.
• ُسِئل أحمد بن حنبل عن عاصم فقال: رجل صالح خيرِّ ثقة، ووثقه أبوزرعة وجماعة. وقال أبو حامت: محله 

دق، وحديثه ُمَخرَّج في الكتب الستة. الصِّ

ــــاُد بن سلمة،  • روى القــــراءَة عنه حفُص بُن سليمــان، وأبو بكــر شعبُة بن عيـــاش، وأبــاُن بن تغلب، وحمَّ
وسليماُن بن مهران األعمُش، وأبو املنذر سالُم بن سليمان، وسهُل بن شعيب، وشيباُن بن معاوية... وَخْلٌق 

ال ُيْحَصون.
• وروى عنه حروفًا من القرآن أبو عمرو بن العالء، واخلليُل بن أحمد، وحمزُة الزيات. 

واة عن عاصم: شعبة بن عياش، وحفص بن سليمان. وأشهر الرُّ

- مات عاصٌم آخر سنة سبع وعشرين ومئة بالكوفة. 
  P  O  N  M  L M ُد هذه اآلية - قال شعبة: دخلُت على عاصم وقد احُتِضر فجعلُت أسمعه ُيردِّ

ُقها كأنه في الصالة، ألنَّ جتويد القراءة صار فيه سجية. [األنعام: ٦٢] ُيَحقِّ L  Q

¬JGhQh ¬HÉë°UCG 

¬JÉah 
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الضبط.  ٣ الثقة.     2 العلم التام بالقرآن.      1

التصّدر لإلقراء. ٥ التلّقي عن األئمة املتقنني.    4

والتحق بذلك أوصاف جليلة، كالتعّبد، والورع، والقيام بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، وطول املالزمة 
لإلقراء، وغير ذلك.

وقد توافرت هذه الصفات في اإلمام عاصم، فانتشرت قراءته في بلده الكوفة، ثم انتشرت في أنحاء العالم 
اإلسالمي مع مرور الزمن. 

قرأ على اإلمام عاصم بن أبي النجود الكوفي علماء كثر، اقتصر أئمة القراءات على اثنني هما: أبو بكر بن 
عياش املشهور بــ (شعبة)، وحفص بن سليمان.

وسبب اختيار األئمة لهذين الراويني هو ما تقدم في سبب اختيارهم لإلمام عاصم.

ملّا أرسل أمير املؤمنني عثمان بن عفان  املصاحف إلى األمصار كان منها املصحف املرسل إلى الكوفة، 
القراء إلى من اجتمعت فيه عدة  التابعني عمد  َتَلّقاه من تابعي  َكُثَر من  الناس وأخذوا به، فلما  فتلقاه 

صفات وهي: 

º°UÉY ΩÉeE’G IAGôb ICÉ°ûf

º°UÉY ΩÉeE’G IAGôb IGhQ



١٥٦

º°UÉY IAGôb من üØM ájGhQ¢ عنه تنتشر في معظم الدول اإلسالمية ال سيما في شرق العالم اإلسالمي.

ƒdÉb ájGhQh¿ في ليبيا وتونس وأجزاء من اجلزائر.

TQh ájGhQh¢ في اجلزائر واملغرب وموريتانيا ومعظم الدول اإلفريقية.

QhódG ájGhQh… عن أبي عمرو في السودان والصومال وحضرموت في اليمن، ثم إن رواية حفص عن عاصم 

بدأت تنتشر اليوم في هذه البلدان.

١. مجموع ما ذكرناه من سبب اختيار القراء لقراءته.
٢. أن قراءته من أسهل القراءات، لقلة قواعدها.

٣. ُبْعد قراءته عن التقسيمات التفصيلية في اإلماالت والهمزات ونحوها.
٤. أن حفصًا قرأ عليه أئمة كبار نشروا روايته في البلدان. 

٥. دور مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف وتوزيعه في العالم اإلسالمي بقراءة عاصم من روايةحفص عنه.

قرأ حفص وشعبة على:
َلمّي وعلى ِزّر بن   عاصم بن أبي النَُّجود األسدي الكوفي وهو على أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب السُّ

. َلمّي وِزّر على عبد اهللا بن مسعود ُحَبْيش األسدي وقرأ السُّ
. َلمّي وِزّر أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وقرأ السُّ

. َلمّي أيضا على ُأَبّي بن كعب وزيد بن ثابت وقرأ السُّ
وقرأ عثمان وعلّي وابن مسعود وُأَبّي وزيد على رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو قرأ على جبريل  ختمات كثيرة، 

وهو تلّقى من اهللا تعالى.

»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ äGAGô≤dG QÉ°ûàfG øcÉeCG

É¡æe IÒãc Gòg ÉææeR ‘ ¬æY ¢üØM ájGhQ øe º°UÉY IAGôb QÉ°ûàfG ÜÉÑ°SCG

 º°UÉY ΩÉeE’G IAGôb OÉæ°SEG
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١:  برع اإلمام عاصم في علوم كثيرة. اذكرها.

٢: مباذا أجاب اإلمام أحمد بن حنبل عندما سئل عن اإلمام عاصم؟

٣:  ِمْن أي طبقة اإلمام عاصم؟

٤: اذكر أشهر رواة اإلمام عاصم.

٥: متى توفي اإلمام عاصم؟ وما هي اآلية التي كان يرددها؟ وماذا يدل عليه ذلك؟

٦: َمن شيوخ اإلمام عاصم؟

٧: حتدث عن نشأة قراءة اإلمام عاصم.

٨:  أكمل الفراغات اآلتية:
١- انتشرت قراءة اإلمام عاصم من رواية حفص في ..............

٢- انتشرت رواية ورش في ......................

٩: علل: انتشار قراءة عاصم من رواية حفص عنه في زمننا هذا؟



.º°UÉY ΩÉeE’G QÉÑNCG øY kGô¨°üe kÉãëH ™ªLG , uÒ°ùdG Öàc ¤EG ´ƒLôdÉH



١٥٨

QOÉ°üe

اجلرح والتعديل، البن أبي حامت. 1

2 التاريخ الكبير، للبخاري.

٣ السبعة في القراءات، البن مجاهد.

4 التيسير في القراءات السبع، للداني.

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد (موسوعة علوم القرآن).
• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.
• موقع معهد اإلمام الشاطبي حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم).

• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.

á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 π°UGƒàdG äGQÉ¡e

 ádƒ¡°S øjôNB’G ‘ ÒKCÉàdGh

 Égó©Hh É¡d Ú∏eÉ◊G IÌch IôµØdG

 äÓ«°üØàdGh äÉª«°ù≤àdG IÌc øY

 øe ó◊G ‘ É kÑÑ°S ¿ƒµJ ÉÃQ »àdG

 ™°SGhh ™jô°S πµ°ûH ÉgQÉ°ûàfG

≥«ªYh
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(١)  انظر:النشر في القراءات العشر البن اجلزري ج ١ ص ١١٢.

 É kWÉs«N ¿Éc É kª°UÉY s¿EG :∫Éb …PƒÑæ°ûdG óªMCG øH óªfi s¿C’ ;É kWÉæM ¢ù«dh É kWÉ«N lº°UÉY ¿Éc
 ¿Éc  å«M ..áÑ©°T  √ò«ª∏J  ∞«ë°üJ ƒ¡a  Égó©H  ¿ƒfh  á∏ª¡e AÉëH  √GhQ  rø neh  ,áWÉ«ÿG nø pe
 ∫É¨à°TGh ,ôNB’G ≈dEG ÉªgóMCG áÑ r°ù pf º¡°†©H π≤f É sÃ oôa ,É kWÉs«N º°UÉY ¿Éch ,É kWÉ sæM áÑ©°T

.»HGQófC’G IQÉÑY √ó«ØoJ Éªc ,√ôeCG ∫ shCG ‘ ¿Éc áWÉ«ÿÉH º°UÉY
.(431,432) …õª∏d ,QÉ«NC’G á©Ñ°ùdG ø°SÉfi ‘ QÉÑNC’G ø°SÉMCG :ô¶æoj

 πgCG IAGôb :∫Éb ?∂«dEG ÖMCG IAGô≤dG …CG »HCG âdCÉ°S :πÑæM øH óªMCG ΩÉeE’G øH ˆG óÑY ∫Éb
(1).º°UÉY IAGôb :∫Éb .øµJ ⁄ ¿EÉa :â∏b .áæjóŸG





١٦٠



• اسمه شعبة. 
ا َنَسُبه: فهو ابن عيَّاش بن سالم الكوفي. • وأمَّ

ولد سنة خمس وتسعني من الهجرة.

• كان شعبة عاملًا عابداً، زاهداً ورعًا، ناسكًا فاضًال، عالمَة وقته، 
الح البارع. آيًة في ِصْدِقه، معروفًا بالصَّ

َقَطَع اإلقراَء  أنَّه  ر دهراً طويًال إال  ِفْقٌه وِعْلٌم باألخبار، وُعمِّ له   •
قبل موته بسبع سنني. 

¢SQódG

٣٣

¢TÉs«Y øH áÑ©°T :∫hC’G …hG sôdÉH ∞jô©sàdG



Oƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhôH ∞jô©àdG

أبي •  بن  لعاصم  ل  األوَّ اوي  ــرَّ ال َمْن 

النَُّجود؟

حضرْتــه •  ملــا  الــذي  اوي  الــرَّ َمــْن 

الوفــاُة بكــت ُأخُته، فقــال لها: ما 

ُيبكيــِك؟ انظري إلى تلــك الزاوية 

فقــد ختمــُت فيهــا القــرآن ثمــان 

عشرة ألف ختمة؟

أبي •  بن  لعاصم  الثاني  اوي  الــرَّ َمْن 

النَُّجود؟

اوي الــذي كان ربيًبــا فــي •  مــن الــرَّ

ِحْجر عاصم بن أبي النَُّجود؟

ترجمة الراوي شعبة بن عيَّاش.• 
ترجمة الراوي حفص بن سليمان.• 

¬Ñ°ùfh ¬ª°SG

¬JCÉ°ûfh √ódƒe

¬Jô¡°Th ¬JÉØ°U

Oƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhôH ∞jô©àdGOƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhôH ∞jô©àdG
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١٦١

نَّة في االعتقاد، وكان يقول: َمْن زعم أنَّ القرآن مخلوق فهو عندنا  ة، ِمْن كبار أهل السُّ • إمام كبير، عاِلٌم حجَّ
كافر زنديق عدو اهللا ال ُجناِلُسه وال ُنَكلُِّمه. 

• تعلَّم القرآَن من عاصم. 
ْنقري.  • وَعَرَضُه على عطاء بن السائب، وأسلم اْملٍ

ي، وأبي ُحصني، وُحصني بن عبدالرحمن، وأبي إسحاق، وعبدامللك بن ُعمير،  دِّ • وروى عن: إسماعيل السُّ
وطائفة سواهم.

• َعَرَض عليه القرآَن أبو يوسف يعقوب بن خليفة األعشى، وعبد الرحمن بن أبي حماد، ويحيى بن محمد 
العليمي، وعروة بن محمد األسدي، وسهل بن شعيب، وغيرهم. 

• وروى عنه احلروف سماعًا من غير عرض: إسحاق بن عيسى، وإسحاق بن يوسف األزرق، وأحمد بن جبر، 
وعبد اجلبار بن محمد العطاردي، وعلي بن حمزة الكسائي، ويحيى بن آدم، وغيرهم كثير.

• َضُعَف َبَصُره في آِخر ُعُمره حتى َعِمَي، وامتنع عن أخذ القراءة عليه، ِمْن سنة سبعني ومئة، واشتغل بالعبادة 
وبرواية احلديث، ولذلك ما َتِرُد قراءُته سماعا، وَملَّا حضرْته الوفاُة بكت أخُته، فقال لها: ما ُيبكيِك؟ انظري 

اوية فقد ختمُت فيها القرآَن ثمان عشرة ألف ختمة. إلى تلك الزَّ
• توفي بالكوفة في جمادى األولى سنة ثالث وتسعني ومئة، وُعُمره يومئذ تسع وتسعون سنة، وذلك في 

أيام محمد األمني، في الشهر الذي مات فيه هارون الرشيد بُطوس. 

¬JGhQh ¬HÉë°UCG 

 √ó«fÉ°SCGh ¬îjÉ°ûe

¬JÉah
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• هو حفص بن أبي داود سليمان بن املغيرة البزاز الكوفي.
ب بالبزاز نسبًة لبيع البز، أي: الثياب. • لُقِّ

• ُكنيته: أبو عمر.

• ُوِلَد سنة تسعني في أيام الوليد بن عبدامللك بالكوفة.
ى ربيَب عاصم، أي: ابن زوجته. • نشأ ربيًبا في ِحجر عاصم، فُيسمَّ

• كان يتدارس هو وأخته القرآن. 

• كان حفٌص في القرآن والقراءة ثقًة ضابًطا، وهو أقرأ ِمْن شعبة، وأْعلم بقراءة عاصم. 
اني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تالوة، ونزل بغداد فأقرأ بها، وجاور مبكة فأقرأ أيضا  • قال الدَّ

بها. 
• وقال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط. 

 . وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي •

بيعي، وكثير بن زاذان، ومحارب بن ِدثار،  روى احلديَث عن: علقمة بن مرثد، وثابت الُبناني، وأبي إسحاق السَّ
ي، وليث بن أبي ُسَليم، وعاصم، وَخْلٍق كثير. دِّ وإسماعيل السُّ

¿Éª«∏°S øH ¢üØM :ÊÉãdG …hG sôdÉH ∞jô©sàdG

¬Ñ°ùfh ¬ª°SG

¬JCÉ°ûfh √ódƒe

¬Jô¡°Th ¬JÉØ°U

√ó«fÉ°SCGh ¬îjÉ°ûe
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بَّاح، وأخوه  روى القراءَة عنه عرضًا وسماعًا أناٌس كثيرون، منهم: حسني بن محمد املروذي، وعمرو بن الصَّ
اس، وخلف احلداد، وهبيرة  بَّاح، وحمزة بن القاسم، والفضل بن يحيى األنباري، وأبو شعيب القوَّ عبيد بن الصَّ

ار، وأبو بكر أحمد بن جبير، وغير هؤالء. ار، والعبَّاس بن الفضل الصفَّ بن التَّمَّ

توفي حفص مبكة سنة ثمانني ومئة هجرية على الصحيح. 

¬JGhQh ¬HÉë°UCG

¬JÉah



١: حتدث عن أهمية العبادة في طلب العلم.

اوية فقد ختمُت فيها  ٢: ماذا تستنتج من قول شعبه ألخته ملا حضرته الوفاة: ((انظري إلى تلك الزَّ
القرآَن ثمان عشرة ألف ختمة))؟

٣:  َبَرَع شعبة في علوم كثيرة. اذكرها.

٤: ما عالقة حفص بعاصم؟

٥: أثنى العلماء على ِعْلِم وجودِة وإتقاِن حفص. اذكر أقوالهم في ذلك.
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á«JÉ«M
ä

GQÉ¡e

 øe

 ÒHóàdG ø°ùM

 ‘ ¬©ØæjÉe ≈∏Y AôŸG ¢UôM

 ÜÉæàLGh äÉ◊É°üdG πª©H IôNB’G

 øH áÑ©°T ΩÉeE’G ¿Éc Gòdh ,äÉeôëŸG

 IÉaƒdG ¬Jô°†M ÉŸ ˆG ¬ªMQ ¢TÉ«Y

 ÜÉH øe á◊É°üdG ¬dÉªYCG øY çó–

 √óYƒH á≤ãdGh ˆG ‘ AÉLôdG

.¬fÉëÑ°S

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.

QOÉ°üe

معرفة القراء الكبار، للذهبي. 1

غاية النهاية في طبقات القراء، البن اجلزري. 2
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١٦٥



:¢üØMh áÑ©°T »àjGhQ ÚH ±ÓÿG ÖÑ°S
 ÒZ mÖgòÃ Éª¡æe móMGh sπ oc CGôbCG É kª°UÉY s¿CG ∂dP ‘ ÖÑ s°ùdG{ :ˆG ¬ªMQ tÊG sódG hôªYƒHCG ∫Éb
 ¿BGô≤dG ±hôM ‘ ±ÓàN’Gh ,¬Ø∏°S øY √òNCGh ,¬àªFCG øY √GhQ Ée ≈∏Y ,ôNB’G ¬H CGôbCG …òdG ÖgòŸG

.Ú©HÉàdGh áHÉë s°üdG ÚH É k°†«Øà°ù oe G kOƒLƒe ¿Éc ób
 øH óªMCG øH óªfi :ÉæK sóM ∫Éb ,Ú°ù◊G øH ˆG óÑY :ÉæK sóM ∫Éb ,óªMCG øH ¢SQÉa :ÉæK sóM Éªc
 ¿Éc Ée :º°UÉY ‹ ∫Éb :¢üØM ‹ ∫Éb :¢SG sƒ≤dG Ö«©°TƒHCG ‹ ∫Éb :∫Éb ,â∏ s°üdG √ uó nL øY ,PƒÑæ°T
 ¿Éc Éeh , x»∏Y øY øªMôdG óÑY »HCG ≈∏Y É¡H oäCGôb »àdG IAGô≤dG »g É¡H ∂oJCGôbCG »àdG IAGô≤dG nø pe
 ÉØ∏àNG Gò¡∏a .¢û«Ñ oM øH uQR ≈∏Y É¡ o°V pôYCG oâæc »àdG IAGô≤dG »g ôµH ÉHCG É¡H oäCGôbCG »àdG IAGô≤dG nø pe

.(461,460) … uõ pª∏d ,QÉÑNC’G ø°SÉMCG           .zÉª¡æ«H ±ÓàN’G ähÉØJh ,º°UÉY øY
 :ΩOBG øH ≈«ëj ,áÑ©°T ò«ª∏J É¡jhôj ∞bGƒe

 oø p°ù rMoCG Éªa , kI só°T »æe n» p≤n∏ na ,ºu∏©oŸG nø pe t»Ñ°üdG ºs∏©àj Éªc n¿BGô≤dG mº°UÉY rø pe oâªs∏©J :áÑ©°T ‹ ∫Éb .1
.Éªt∏©J mº°UÉY rø pe ¬oàªs∏©J É‰EG ¿BGô≤dG nø pe ¬H ∂oJÈNCG …òdG Gògh ,¬JAGôb nÒZ

 oâØ∏àNGh ,√ÒZ ≈∏Y oäCGôb ’h ,√ÒZ rø pe ºs∏©JCG ⁄h ,É k°ùªN É k°ùªN mº°UÉY rø pe oâªs∏©J :áÑ©°T ‹ ∫Éb .2
.QÉ£eC’Gh AÉà u°ûdGh uô◊G ‘ ,Úæ°S çÓK øe Gƒëf ¬«dEG

 , máæ°S ó©H káæ°S ,É kfÉeR É¡«a »°ùØf oâ∏ªYCG ±hô◊G √òg rø pe A»°T øY »ædCÉ°ùàd ∂sfEG :áÑ©°T ‹ ∫Éb .3
.»°SÉÑd ´õfCÉa , s…ƒ r≤ pM oAÉŸG ≠∏Ñ«a ,ô£ŸG nAÉe oâ r°† oN ÉÃQh ,AÉà°ûdGh ∞« s°üdG ‘ , máæ°S ó©H káæ°Sh

.É kaôM ¿BGô≤dG nø pe § p≤ r°SoCG Éeh É kª°UÉY oâbQÉa ó≤d :áÑ©°T ‹ ∫Éb .4

.(451,450) … uõ pª∏d ,QÉÑNC’G ø°SÉMCG ,(137/1) »Ñgò∏d ,QÉ nÑ pµdG AG sô o≤dG áaô©e :ô¶æj



١٦٦

¢SQódG

٣٥Oƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhQ ∞MÉ°üÃ ∞jô©àdGOƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhQ ∞MÉ°üÃ ∞jô©àdG


اصطالحات الضبط في مصاحف رواة اإلمام عاصم بن أبي النَُّجود.• 



[طه: ١]•  Z E     [ اقرأ قوله تعالى

    ماذا تالحظ؟

Oƒ oésædG »HCG øH º°UÉY ΩÉeE’G IGhQ ∞MÉ°üe ‘ §Ñ°†dG äÉMÓ£°UG

) وضع الصفر املستدير فوق حروف الِعلَّة يدل على زيادة ذلك احلرف، فال ينطق به في الوصل وال في •  )
[البينة: ٢] ZV U T [ :الوقف، نحو

) وضع الصفر املستطيل القائم فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها وصًال ال وقًفا كما في قوله •  )
��Z    [احلجر: ٨٩].�[ص: ٧٦]، وُأهِمل في األلف التي بعدها ساكن، نحو ] ZÁ À ¿ تعالى: ]

) رأس خاء صغيرة بدون نقطة فوق أي حرف يدل على سكون ذلك احلرف، وعلى أنه مظهر بحيث •  )
يقرعه اللسان، نحو: ]¿ ZÀ    [البقرة: ١٠٥]، ]! "Z  [املجادلة: ١].

) وضع ميم صغيرة بدل احلركة الثانية من املنون، أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد •  )
الباء اآلتية، يدل على قلب التنوين أو النون ميمًا، نحو: ][ ^ _Z     [احلديد: ٦].

Z    [احلجرات: ١].•  n m[ :تركيب احلركتني (ضمتني أو فتحتني أو كسرتني) يدل على إظهار التنوين، نحو ( )
[الغاشية: ٨]، •  Z Y X ) مع تشديد التالي يدل على اإلدغام الكامل، نحو: ] وتتابعها هكذا (

[املنافقون: ٤].  Z½�¼[



 Ω
Ée

E’
ÉH

 ∞
jô

©à
dG

 :
á

°S
O

É°
ùd

G 
I

ó
M

ƒ
dG

O
ƒ

é
æd

G 
»

HCG
 ø

H 
º

°U
ÉY

١٦٧

 •Z B A[ ،[الغاشية: ٢] Z: 9[ :وتتابعهما مع عدم التشديد يدل على اإلدغام الناقص، نحو
Z] \ [ Z[ ،[ق: ٤٤] Z~ }| [الصافات: ١٠]، ] ZY X[ :[هود: ٩٠] أو اإلخفاء، نحو

[عبس: ١٥-١٦].

في •  متروكة  كانت  احلروف  هذه  أن  على  تدل  والنون)  والياء  والواو  (األلف  الصغيرة  احلروف   (  ،  ، ، )
[آل عمران: ٨٧]،  Z% $ [البقرة: ٢]، ] Z$ #[ :املصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها، نحو

[األنبياء: ٨٨].  Z~ } |[ ،[األعراف: ١٩٦] ZC�B�A[
) إن وضعت حتت الصاد دل على أن النطق بالصاد أشهر، وإن وضعت فوق الصاد دل على أن النطق •  ) 

بالسني أولى.
) وضع عالمة املد فوق احلرف للداللة على لزوم مده مداً زائداً في املد األصلي الطبيعي.•  )
[هود: ٤١]•  Zc b a[ :وضع هذا الرمز حتت احلرف يدل على اإلمالة مثل الراء في قوله تعالى ( )

يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة، وإمالة األلف إلى الياء.
 • ® ¬ « ª ©[ :فوق آخر امليم قبيل النون املشددة من قوله تعالى ( كما استخدم هذا الرمز السابق (

[يوسف: ١١] للداللة على اإلشمام، وهو ضم الشفتني. Z¯
[فصلت: ٤٤] للداللة •  Z± °[ :نقطة مدورة مسدودة توضع فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى ( )

على تسهيلها بني بني، أي بني الهمزة واأللف.
) وضع حرف السني فوق احلرف األخير في بعض الكلمات يدل على السكت على ذلك احلرف في •  )

[الكهف: ١]. Z حال وصله مبا بعده، سكتة يسيرة من غير تنفس، نحو: ]  ¶¸



١٦٨


١ - ما الفائدة من معرفة اصطالحات الضبط.

٢ - أكمل الفراغات في اجلدول اآلتي:

املثالداللتهاالعالمة

:§Ñ°†dG º∏Y ‘ áØæ°üŸG ÖàµdG ô¡°TCG
.ôµØdG QGO ,ø°ùM IõY .O :≥«≤– ,ÊGódG hôªY »HC’ ,∞MÉ°üŸG § r≤ nf ‘ ºµëŸG - 1

 óªMCG .O :≥«≤– ,ìÉ‚ øH ¿Éª«∏°S OhGO »HC’ ,QÉ°üàN’G á¡L ≈∏Y ¬à«Ø«ch §Ñ°†dG ∫ƒ°UCG - 2
.∞jô°ûdG ∞ë°üŸG áYÉÑ£d ó¡a ∂∏ŸG ™ª› ,∫É°Tô°T        





٧

á©HÉ°ùdG IóMƒdG
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d¨ة: االستعاذة مصدر استعاذ أي طلب اإلعاذة واالمتناع 

واالعتصام والكفاية. 
: قول القارئ عند بدء التالوة أعوذ باهللا من الشيطان  kÉYô°T

الرجيم.

¢SQódG

٣٧

IPÉ©à°S’G ∞jô©J

 IPÉ©à°S’G ßØd

á∏ª°ùÑdGh IPÉ©à°S’Gá∏ª°ùÑdGh IPÉ©à°S’G

ورد في لفظه صيغ وأخباٌر عدة، منها:
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. CG

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ü

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.  ê

أعوذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيم. O

أستعيذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم. `g

لفظ االستعاذة. 2 تعريف االستعاذة.   1

محل االستعاذة. 4 حكم االستعاذة.   ٣

األوجه اجلائزة في االستعاذة.  اجلهر واإلسرار باالستعاذة.  ٥

معنى البسملة. ٨ تعريف البسملة.   ٧

مذهب اإلمام عاصم في البسملة بني السورتني. 10 أحكام البسملة.   ٩

أوجه االستعاذة مع البسملة. 11


س١: ما أول ما تبدأ به إذا قرأت القرآن؟

س٢: ملـــــاذا ُشِرعت االستعاذة فــــي أول 
القراءة؟

س٣: ملاذا شرعت البسملة؟• 
س٤: اذكر خمسة مواطن شرعت فيها • 

البسملة؟
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• املختار جلميع القراء من حيث الرواية (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم)، ملوافقته اللفظ الوارد في سورة 
النحل وهو قوله تعالى L  u  t  s  r  q  p o  n  m M [النحل: ٨٩] وقد أشار إلى 

ذلك اإلمام الشاطبي في منظومته « حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع »(١) بقوله:

َفاْسَتِعْذ َتــْقــَرُأ  ْهــَر  الــدَّ َأَرْدَت  َمــا  ْيَطاِن ِبـــاِهللا ُمْسَجـــَال***ِإَذا  ِجَهـــاراً ِمـــَن الشَّ

ْحِل ُيْسراً َوِإْن َتِزْد ــَال***َعَلى َما َأَتى في النَّ ــَت ُمــَجــهَّ ــْس ــَل ــهــًا َف ــِزي ــْن ــَك َت ــَربِّـ ِلـ

َيــِزْد َفَلْم  ُســوِل  الــرَّ َلْفَظ  َذَكـــُروا  ــْد  ُمْجَمَال***َوَق ُيْبِق  َلْم  ْقُل  النَّ هَذا  َصحَّ  َوَلْو 

  

  سنة.

قبل القراءة على ما عليه جماهير السلف، سواء في بداية السورة أو وسطها.

اجلهر بها هو املشهور عند أهل األداء عن القراء العشرة. 
وروى إسحُق املسيَّبي عن نافع إخفاءها أي اإلسرار بها في جميع القرآن.

¬ Pƒ©àdÉH ô¡÷G:  لينصت السامع للقراءة من أولها، فال يفوته منها شيء، ملا علم وتقرر في النفوس أن  rL nƒ na

التعوذ شعار القراءة وعالمتها وليس بقرآن.
¬ H QGô°SE’G¬:  ليحصل الفرق بني ما هو قرآن وما ليس بقرآن ألن التعوذ ليس من القرآن باإلجماع كما مّر. rL nh nh

واجلهر هو املشهور املعمول به جلميع القراء.

(١)  منت الشاطبية، باب االستعاذة ص٨

  
IPÉ©à°S’G ºµM

IPÉ©à°S’G π

IPÉ©à°S’ÉH QGô°SE’Gh ô¡÷G



١٧٤

فصل االستعاذة عن ما بعدها من القرآن. 1

 v  u  t  s M :وصل االستعاذة مبا بعدها من القرآن. إال أن يكون في أول القراءة اسم اجلاللة نحو 2

[فصلت: ٤٧] L%  $  # "  ! M :[البقرة: ٢٥٥]، أو ما فيه ضمير يعود على اهللا تعالى نحو Lw
فاألولى أال يوصل ملا في ذلك من البشاعة في املعنى.

• إن عرض للقارئ ما قطع قراءته فإن كان أمًرا ضرورًيا كسعال أو كالم يتعلق بالقراءة فال يعيد االستعاذة. 
أما إن كان ما قطع قراءته ليس باألمر الضروري ككالم صديقه، أو الشتغاله بحاجة وطال األمر؛ فحينئٍذ  •

يستعيذ.



.hó©dG Gòg øe IÉéædG πÑ°S uÚH sºK ,¿É°ùfEÓd ¿É£«°ûdG IhGóY ≈∏Y ¢üæJ »àdG ájB’G ôcPG ∂FÓeR ™e ¿hÉ©àdÉH



?∫hC’G IAGô≤H »Øàµj ΩCG A…QÉb πc ò«©à°ùj π¡a ,ËôµdG ¿BGô≤dG IAGô≤d á≤∏M ‘ ºàæc ƒd

äÉ¡«ÑæJ

IPÉ©à°S’G ‘ IõFÉ÷G ¬LhC’G

d¨ة: البسملة مصدر بسمل إذا قال بسم اهللا أو إذا كتبها، فهي مبعنى القول.

.L  > =  < ;M قول القارئ قبل القراءة : kÉYô°Th

á∏ª°ùÑdG ∞jô©J 
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١٧٥

á∏ª°ùÑdG ≈æ©e 

ـــــ متعلق مبحذوف  ـــــ وهو اسم   ـــــ واملجرور  ـــــ وهو الباء  قوله تعالى: L  > =  < ;M: اجلاّر 
مؤخر تقديره مناسب حلال املبتدئ، فعند القراءة يكون التقدير (بسم اهللا أقرأ)، وعند األكل يكون التقدير 

(باسم اهللا آكل).
و L  <M: اسم اهللا رب العاملني ال يسمى به غيره؛ وهو أصل األسماء؛ ولهذا تأتي األسماء تابعة له.

و L=  M من أسماء اهللا تعالى، وهو صفة له سبحانه أي ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن «َفْعالن» 
الذي يدل على السعة.

و L  >M أي املوصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن «فعيل» الدال على وقوع 
الفعل. وهو إيصال الرحمة إلى املرحوم ـ

á∏ª°ùÑdG ΩÉµMCG 

القارئ عند قراءته للقرآن الكرمي إما أن يقرأ من أول السورة أو من وسطها، واحلكم في ذلك عند األئمة 
على ما يأتي:

وسط السورة أول السورة
ألهل األداء قوالن:

١. ال يؤتى بها؛ ألن حكم 
وسط السورة كأولها.

٢. يجــوز اإلتيــان بهــا ألن 
حكــم وســط الســورة ليس 

كأولها.

سورة التوبة
ال خالف بني القّراء في البسملة 
الــكــتــاب، من  فــي أول فــاحتــة 
عّدها منهم آية، ومن لم يعّد؛ 

ألنها ابتداء القرآن.
سورة الفاحتة

فيها وجهان:
١. اإلتيان بالبسملة.

٢. ترك البسملة.
باقي سور القرآن يؤتــى بها عند عامــة القراء، 

ومنهم عاصم 
باقي سور القرآن عدا 

سورة التوبة

º°UÉY ΩÉeE’G Ögòeh: البسملة بني السورتني.



١٧٦

قال اإلمام الشاطبي في باب البسملة بني السورتني:
َال ِرَجاٌل َنـــــــمـــــَْوهَا ِدْرَيًة َوَحتَمُّ ٍة *** وَرَتْنيِ ِبُسنَّ َوَبْسَمَل َبْنيَ السُّ

 يجوز في االستعاذة إذا كانت مع البسملة في أول السورة أربعة أوجه جلميع القراء:
األول: قطع اجلميع: وهو الوقف على االستعاذة مع التنفس، ثم قراءة البسملة والوقف عليها مع التنفس، 

ثم قراءة أول السورة.
الثاني: قطع األول ووصل الثاني بالثالث: وهو الوقف على االستعاذة مع التنفس، ثم قراءة البسملة 

وأول السورة معا في نفس واحد.
الثالث: وصل األول بالثاني وقطع الثالث: وهو وصل االستعاذة بالبسملة، ثم الوقف عليها مع التنفس، 

ثم قراءة أول السورة.
الرابع: وصل اجلميع: وهو وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة في َنَفس واحد.

á∏ª°ùÑdG ™e IPÉ©à°S’G ¬LhCG


١: عرِّف االستعاذة.

٢: اذكر ألفاظ االستعاذة، وبنيِّ املختار منها، معلًِّال سبب ذلك االختيار.

٣: بنيِّ محل االستعاذة.

٤: ما وجه من يرى:

ب- اإلسرار باالستعاذة. أ- اجلهر باالستعاذة.      
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١٧٧

٥: عرِّف البسملة لغًة وشرعًا.

٦: أكمل اجلدول اآلتي:

معناهاالسم
اهللا

الرحمن
الرحيم

٧: ضع عالمة  أمام العبارة الصحيحة، وعالمة × أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
(     ) ١- البسملة آية في وسط سورة النمل، بال خالف.    
(     ) ٢- عاصم يبسمل بني سور القرآن كلها وصًال ووقفًا.    
(     ) ٣- وقع اخلالف بني القّراء في البسملة في أول فاحتة الكتاب.   

QOÉ°üe.التيسير في القراءات السبع، للداني 1

حرز األماني ووجه التهاني، للشاطبي. 2

إبراز املعاني من حرز األماني، ألبي شامة املقدسي.  ٣

4 اإلضاءة في بيان أصول القراءة، لعلي الضباع.

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• كرسي القرآن الكرمي وعلومه في جامعة امللك سعود كلية التربية.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (نور).

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e »àdG áfhôŸG øe

 πeCÉàdGh ôHóàdG ≈∏Y Ú©J

 ,óMGh π ‘ ≠«°U IóY OƒLh

 AÉL GPEÉa ,IPÉ©à°S’G ≠«°U ∂dP øeh

 ôNB’G ßØ∏dGh ,IQÉJ ßØ∏dG Gò¡H

 ôHóàdG Gòg øY èàf ,iôNCG IQÉJ

 Ée ≈∏Y •É°ûædGh CGô≤j ÉŸ

.≈∏àj



١٧٨



 ?√ÒZ GhR qƒ nL º∏a zº«LôdG ¿É£«°ûdG øe ˆÉH PƒYCG{ ßØd áæ°ùdGh ÜÉàµdG ‘ OQGƒdG ¿Éc GPEG :π«b ¿EÉa
 ƒg É¡«a ôeC’G ¿C’ ,º«LôdG ¿É£«°ûdG øe ˆÉH ÇQÉ≤dG ò«©à°ùj ¿CG Ö∏W ’EG »°†à≤J ’ ájB’G :ÜGƒ÷Éa
 ,Óãà‡ ¿Éch RÉL ÇQÉ≤dG PÉ©à°SG ßØd …CÉÑa .AGƒ°S ¬«dEG áÑ°ùædÉH  IPÉ©à°S’G ®ÉØdCG ™«ªLh ,≥∏£e ò©à°SG
 .¬ë q°VƒJh  √ô q°ùØJh  ¿BGô≤dG  qÚÑJ  á sæ t°ùdÉa  ,¿É«ÑdG  øe É¡fC’  ,ájB’G  ôgÉX ‘Éæj  ’ IOÉjõdÉH  åjOÉMC’G  OhQhh
  ¿BGô```≤```dG ø`̀`e IÒ`̀ ã`̀ c ™`̀ °`̀VGƒ`̀e ‘ √OhQƒ`̀ `̀ `̀ d ò`̀«`̀©`̀à`̀°`̀SCG »`̀°`̀†`̀à`̀≤`̀J á`̀ `̀ `jB’G ¿CG ™`̀`e Pƒ`̀ `̀ `YCG GhQÉ```à```NG É`̀ `̀ `‰EGh

  L 8  7  6  5  4 Mh [املؤمنون: ٩٧] L  q  p  o  n  m  l  k  j M ≈dÉ©J ¬dƒ≤c

.QÉKBGh åjOÉMCG IóY ‘ É°†jCG √OhQƒdh [الناس: ١] L  T  S  R Q  P Mh [الفلق: ١]

¢ùØf ‘ á«aôY á≤«≤M QÉ°U ºK ,∫ƒ≤dG ≈æ©Ã »¡a É¡Ñàc GPEG hCG ˆG º°ùH ∫Éb GPEG πª°ùH Qó°üe á∏ª°ùÑdG

.L  > =  < ;M
.ΩÓµdG RÉéjEG ó°ü≤H IóMGh áª∏c ÌcCÉa Úàª∏c øe ô°üàîj ¿CG ƒgh â rësædG ÜÉH øe πª°ùHh ,Éæg OGôŸG ƒgh

.ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG ∫Éb GPEG , nπ n© rª n°S :¬æe ´ƒª°ùŸG øeh
.ˆÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM ’ ∫Éb GPEG π nb rƒ nMh

ˆG ’EG ¬dEG ’ ∫Éb GPEG πn∏ r« ngh
ˆ óª◊G ∫Éb GPEG ∫ nó rª nMh

ìÓØdG ≈∏Y »M IÓ°üdG ≈∏Y »M ∫Éb GPEG π n© r« nMh
.Òãc ƒgh

.Iódƒe á¨d ¬fEG º¡°†©H ∫Ébh
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١٧٩



¢SQódG

٣٩
ájÉæµdG AÉg - ™ª÷G º«eájÉæµdG AÉg - ™ª÷G º«e

تعريف ميم اجلمع. 1

أحوال ميم اجلمع. 2

مذهب اإلمام عاصم في ميم اجلمع. ٣

تعريف هاء الكناية. 4

أحوال هاء الكناية  ٥



 F  E  D CM تعالــى:  قــال 
L   L K  J I  H  G

س١: اقــــــرأ اآليـــــة السابقة وصًال، 
والحظ قراءتك في ميم اجلمع.

س ٢: ما فائدة هاء الكناية؟
س٣: مــا الفــرق بــني الهــاءات فــي 

الكلمات اآلتية:
L  ÇM؟ L  XM

 L´M :هي امليم الزائدة الدالة على جمع املذكرين، نحو
.L«  M

™ª÷G º«e ∞jô©J



: اقــــــرأ اآليـــــة السابقة وصًال، 

: مــا الفــرق بــني الهــاءات فــي 


.™ª÷G º«e ≈∏Y ËôµdG ¿BGô≤dG øe á∏ãeCG ôcPCG



١٨٠

™ª÷G º«e ∫GƒMCG

ميم اجلمع إما أن تقع قبل ساكن أو قبل متحرك، ولكٍل منهما حكم لعاصم:
[آل عمران: ١١٠].  L   GF  E  D  CM :إذا وقعت قبل ساكن، نحو 1

فإن عاصمًا وبقية القراء يضمون امليم تخلصًا من التقاء الساكنني.
قال اإلمام الشاطبي في أحكام ميم اجلمع:  

ِلُكٍل وبعد الهاء  كسُر وفتى العال َها َقْبَل َساِكٍن *** َوِمْن ُدوِن َوْصٍل وُضمَّ

إذا وقعت قبل متحرك لها حالتان: 2

L  ÔM CG  أن تكون متصلًة به وال يكون إال ضميراً، نحو: LË  M  [املائدة: ٢٣]

[هود: ٢٨] فإن عاصمًا وبقية القراء يضمون امليم مع الصلة.

[البقرة: ٦] فإن عاصمًا يقرأه ميم اجلمع  L x  w M Ü  أن تكون منفصلًة عنه، نحو: 

باإلسكان.

قال اإلمام الشاطبي في أحكام ميم اجلمع: 
ٍك *** ِدَراكًا َوقَالُــــوٌن ِبَتْخــِييِرِه َجـَال ْمــِع َقْبَل ُمَحــرَّ َوِصْل َضـــــمَّ ِميِم اْجلَ

َوَأْسَكَنهَا اْلَباُقوَن َبْعُد ِلَتْكُمَال َوِمْن َقْبِل َهْمِز اْلَقْطِع ِصْلَها ِلَوْرِشِهْم ***
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١٨١

هي هاء الضمير الزائدة عن ِبْنَيِة الكلمة والتي يكنَّى بها عن الواحد املذكر الغائب.

 ájÉæµdG AÉg ∞jô©J



.LJM    LVM    L  UM     L  GM ?GPÉŸh ájÉæc AÉg á«JB’G äÉª∏µdG ‘ AÉ¡dG Èà©J πg

L?    >= <   ;M :هاء الكناية باألسماء واألفعال واحلروف، ويجمعها قوله تعالى π°üàJ •
[الكهف: ٣٧].

É¡Ø°UhÉ¡dÉãeÉ¡ªµMÉ¡æe ≈æãà°ùj Ée

 ádÉ◊G

¤hC’G

 أن تقع 
بني حرفني 
متحرِّكني

[النساء: ٢]، LP  O M
L v  u  t  s  rM

 [التغابن: ١٥].

الصلة مبقدار حركتني إذا كان 
بعد الهاء غيــر الهمز، نحو 
كــان بعــدها  LPOM، وإن

  s  rM همــز، نحــــو
Lv  u  t فيكـــون 
املــــد حينئذ مـــن قبيـــل املد 

املنفصل

[األعراف: ١١١]  LcM
[النمل: ٢٨]  باإلسكان   LdMو

وLxM   [الزمر: ٧] بضم الهاء من 
غير صلة

أسكن شعبة الهاء في:
[النساء: ١١٥] LN _  K M
[آل عمران: ١٤٥]، [الشورى: ٢٠]   LqM

[آل عمران: ٧٥] L{  M

 ájÉæµdG AÉg ∫GƒMCG



١٨٢

É¡Ø°UhÉ¡dÉãeÉ¡ªµMÉ¡æe ≈æãà°ùj Ée

 ádÉ◊G

á«fÉãdG

أن تقع بني 
ساكنني

Lm  l  M
[البقرة: ١٨٥]

------عدم الصلة

 ádÉ◊G

áãdÉãdG

أن يكــون 
قـــبـــلـــهـــا 
مـــتـــحـــرك 
وبــعــدهــا 

ساكن

[امللك: ١]  L  $ #  Mعدم الصلة
------

 ádÉ◊G

á©HGôdG

 أن يكون 
ــا  ــهـ ــلـ ــبـ قـ
ســــاكــــن 
ــعــدهــا  وب

متحرك

عدم الصلةL  *  )(  M   [البقرة: ٢]

LA@ ?  >M (١
[الفرقان: ٦٩]

قرأها حفص بالصلة.
٢) LÑM قرأها شعبة بكسر 
القاف وإسكان الهـــاء، وقرأهــا حفص 
بإسكان القاف وكسر الهاء من غير صلة

قال اإلمام الشاطبي(١):
َال ْحِريُك ِلْلُكلِّ ُوصِّ َوَلْم َيِصُلوا ها ُمْضَمٍر َقْبـَل َساِكٍن *** َوَما َقْبَلُه التَّ
َوَما َقْبَلُه التَّْسِكُني ِالُبِن َكِثيِرِهْم *** َوِفيِه ُمَهانًا َمْعُه َحْفٌص َأُخو ِوَال

(١) منت الشاطبية، باب هاء الكناية ص١٣
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١: عرف ميم اجلمع.
٢: اذكر أحوال ميم اجلمع. وحكم كل حالة لإلمام عاصم.

٣: عرف هاء الكناية.
٤: تتصل هاء الكناية باألسماء واألفعال واحلروف. اذكر دليًال جمع ذلك.

٥: وضح حكم هاء الكناية لإلمام عاصم في اآليات اآلتية:

حكم هاء الكناية فيهااآلية

L  N  M  L  K M :قال تعالى

L  b�a�`�_�^�]�\�[ M :قال تعالى

L  t s r q p o n m l k M :قال تعالى

  Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   ËM تعالى:  قال 
L    Õ  Ô

٦:  اربط بني العامود ( أ )، مبا يتناســــــب مــــــع العامــــــــود ( ب ) فيما يأتي:

َالوقوع هاء الضمير بني ساكنني١ ْحِريُك ِلْلُكلِّ ُوصِّ َوَما َقْبَلُه التَّ

نوله - ٢ الهاء في "  أسكن شعبة 
نصله - يؤده ".

َوَما َقْبَلُه التَّْسِكُني ِالُبِن َكِثيِرِهْم***
َوِفيِه ُمَهانًا َمْعُه َحْفٌص َأُخو ِوَال

َوَلْم َيِصُلواَها ُمْضَمٍر َقْبَل َساِكٍن.وقوع هاء الضمير بني متحركني.٣

٤
صلة هاء الكناية حلفص في قوله 

L@?>M تعالى
ْه َمْع ُنَولِّْه َوُنْصِلْه*** ْن ُيَؤدِّ َوَسكِّ

َوُنْؤِتِه ِمْنَها َفاَعَتِبْر َصاِفيًا



١٨٤

QOÉ°üe

إرشاد املريد إلى مقصود القصيد، لعلي الضباع.  1

الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، لعبدالفتاح القاضي.  2

٣ كنز املعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني، إلبراهيم اجلعبري.

البدور الزاهرة في القراءات العشر املتواترة، لعبدالفتاح القاضي.  4

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد (موسوعة 
علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).
• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.



JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 É‡

 äGQÉ¡e »ªæj

 ÚH §HôdGh ÒµØàdG

 ∫GƒMCG ≈∏Y ÜQóàdG AÉ«°TC’G

 É¡JÉ≤«Ñ£Jh ™ª÷G º«e

 AÉg ∫GƒMCG ≈∏Y ÜQóàdGh

.ájÉæµdG

π°UC’G في هاء الكناية البناء على الضم مثل: LG M ،Lp M إال أن يقع قبلها كسر 

مثل: Lj M   أو ياء ساكنة مثل: L:M فحينئٍذ تكسر، وذلك ملجاورتها الكسر 
أو الياء الساكنة.

L  8  7  M º``°†dÉH مراعاة لألصــل وتبًعا للروايــــة فــــي: ¢``üØM وقــــد قـــــرأ -
[الكهف: ٦٣]، وL  8 7M  [الفتح: ١٠]. وخالفه áÑ©°T فقرأهما بكسر الهاء. 

قال اإلمام الشاطبي(١):
َال ْفِصِهْم *** َوَمْعُه َعَلْيِه اَهللا ِفي اْلَفْتِح َوصَّ َوَها َكْسِر َأْنَساِنيِه ُضمَّ ِحلَ

(١) منت الشاطبية، باب فرش: سورة الكهف ص٦٧
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حروف املد ثالثة: 
األلف: الساكنة املفتوح ما قبلها. 1

الواو: الساكنة املضموم ما قبلها. 2

الياء: الساكنة املكسور ما قبلها. ٣



d¨ة: الزيادة.

É: إطالة الصوت بأحد حروف املد. kMÓ£°UG

d¨ة: احلبس.

ÉMÓ£°UG: إثبات حروف املد من غير زيادة عليها في الزمن.

¢SQódG

41

qó````````````ŸG ∞jô©J

 ô°ü≤dG ∞jô©J

: إثبات حروف املد من غير زيادة عليها في الزمن.

óŸG ±hôM

ô°ü≤dGh qóŸGô°ü≤dGh qóŸG

تعريف القصر. 2 تعريف املد.   1

مذهب االمام عاصم في املد والقصر. 4 حروف املد.   ٣



تأمل وجه اجلمال في املّد في اآليات:
L  m  l  M في النداء

  }  |  M وفــــي اســم اليــوم اآلخـــــر
[النازعات: ٣٤]. L    ~

��_��~��}��|  M وفي صفة املنافقني
[النساء: ١٤٣]. L    ��d��c��b��a��̀



١٨٦

ô°ü≤dGh óŸG ‘ º°UÉY ΩÉeE’G Ögòe

فيمدهما مبقدار أربع حركات.
قال اإلمام الشاطبي(١):

َكــْســَرٍة َبــْعــَد  ــا  ــاُؤَه َي َأْو  َأِلـــٌف  َال***ِإَذا  َأِو اْلَواُو َعْن َضّم َلِقي اْلَهْمَز ُطوِّ

َطاِلبًا باِدْرُه  َفاْلَقْصَر  َيْنَفِصْل  َوُمْخَضَال***َفِإْن  ا  َدّرً ُيْرِويَك  ِبُخْلِفِهمَا   

اتَِّصالُُه َوَشــاَء  ُســوٍء  ــْن  َوَع ــى***َكِجَئ  ــُرُه ِإَل ــ ــا َأْم ــَه ــُه فــي ُأمِّ ــْفــُصــولُ َوَم

وهو أن يتقدم الهمز على حرف املد، فيقصره حركتني.
قال اإلمام الشاطبي:

فقصر وقد يروى لورش مطوال ٍر  *** َوَما َبْعَد َهْمٍز َثاِبٍت َأْو ُمَغيَّ

خاوي (١) لم يذكر اإلمام الشاطبي في نظمه مقادير املد بالتفصيل، وقد بّينها تالميذه، ومن أشهرهم: علي بن محمد السَّ



.Éª¡æe πc ≈∏Y m∫Éãe ôcP ™e ,π°üØæŸGh π°üàŸG óŸG ± uôY

:π°üàŸG óŸG

:¬dÉãe

:π°üØæŸG óŸG

:¬dÉãe

 π°üØæŸGh π°üàŸG óŸG

∫óÑdG óe
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١٨٧

وهو أن يأتي بعد حرف املد ساكن سكونًا أصليًا أو حرف مشدد، فيمده مبقدار ست حركات.
LK   M ،L£   M :سواء كان املد الالزم كلميًا، نحو

وإلى ذلك أشار اإلمام الشاطبي بقوله:
ِهْم ِباْملَدِّ َما َقْبَل ساكن َوَعْن ُكلِّ

L!M ،L!   M :أو كان املد الالزم حرفيا، نحو
وإلى ذلك أشار اإلمام الشاطبي بقوله:

َال وُل ُفضِّ َوُمدَّ َلُه ِعْنَد اْلَفَواِحتِ ُمْشــــــــــــــــــــــِبعًا *** َوفي َعْني اْلَوْجَهاِن َوالطُّ
َوفي َنْحِو طَه اْلَقْصُر ِإْذ َلْيَس َساِكٌن  *** َوَما ِفي َأِلْف ِمْن َحْرِف َمٍد َفُيْمَطَال



.∫óÑdG óŸ á∏ãeCG áKÓK ôcPG

(CG

(Ü

(ê

ΩRÓdG óŸG



١٨٨

هو أن يأتي حرف املد وبعده حرف ساكن سكونًا عارضًا، وميده وقفًا حركتني أو أربع أو ست.

وإلى ذلك أشار اإلمام الشاطبي بقوله:
ال (١) وِعْنَد ُسُكوِن اْلَوْقِف َوْجَهاِن ُأصِّ

(١)  لم يذكر اإلمام الشاطبي القصر ألنه ثابت في الوصل والوقف



:¿ƒµ°ù∏d ¢VQÉ©dG óŸG ≈∏Y á∏ãeCG ôcPG

 -CG

 -Ü

 -ê

 -O

 -`g

¿ƒµ°ù∏d ¢VQÉ©dG óŸG
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١: عرف املد لغًة واصطالحًا.

٢: عرف القصر لغًة واصطالحًا.

٣: أكمل اجلدول مبا يناسب:

مقدارهمثالهنوع املد
املد املتصل
املد املنفصل
مد البدل
املد الالزم

املد العارض للسكون

٤:  اربط بني العامود ( أ )، مبا يتناســــــب مــــــع العامــــــــود ( ب ) فيما يأتي:

المد البدل١ وِعْنَد ُسُكوِن اْلَوْقِف َوْجَهاِن ُأصِّ

ِهْم ِباْملَدِّ َما َقْبَل ساكناملد الالزم احلرفي٢ َوَعْن ُكلِّ

ٍر *** َفَقْصٌراملد الالزم الكلمي٣ َوَما َبْعَد َهْمٍز َثاِبٍت َأْو ُمَغيَّ

َوُمدَّ َلُه ِعْنَد اْلَفَواِحتِ ُمْشِبعًا          املد العارض للسكون٤



١٩٠



 k≈æ©Ÿ äÉMÓ£°UG É¡∏ch ∫ƒ£dGh qóŸGh ´ÉÑ°TE’G ∂dP øªa qóŸG AÉª°SCG ‘ äÉMÓ£°UG º¡d AGOC’G áªFCG
 .§HÉ°†dG Çô≤ŸG ≈∏Y ≈Øîj ’ Gògh ,ô°ü≤dG πHÉ≤e ‘ qóŸG ¿ƒ∏ª©à°ùj óbh .äÉcôM â°S qóŸG ƒgh óMGh

QOÉ°üe

فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي. 1

كنز املعاني في شرح حرز األماني، لشعلة املوصلي. 2

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e É‡

 ‘ ôKDƒj

 äƒ°üdG ø°ùM øjôNB’G

 É‡h ËôµdG ¿BGô≤dG IhÓàH

 ΩÉµMCG IÉYGôe k’ÉªL √ójõj

.IhÓàdG ‘ õ°ü≤dGh óŸG

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• موقع  معهد اإلمام الشاطبي حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ 
القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم).
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 ،L H  M الكلمة، نحو:  أول  املتالصقتان في  الهمزتان  هما 
.L¾ M

الثانية  والهمزة  اتفاقًا،  الفتح وحتقق  األولى حركتها  الهمزة  1

وقع اخلالف فيها.

¢SQódG

4٣

H
áª∏c øe ÚJõª¡dÉH OGô````ŸG

á``ª∏c øe ¿É``Jõª¡dGá``ª∏c øe ¿É``Jõª¡dG

Úàª∏c øe ¿ÉJõª¡dGÚàª∏c øe ¿ÉJõª¡dG

اإلبدال. ä Ü  التسهيل   التحقيق   CG خالف األئمة في الهمزة الثانية يدور بني:  2

ُيحترز في تسهيل الهمزة الثانية من قلبها هاء. ٣

L فإن  x  M إذا اجتمعت همزتان في أول كلمة، األولى منهما مفتوحة والثانية متحركة نحو 
jhGôH É»¬ يهمزانهما في جميع القرآن، ويستثنى من ذلك ما يأتي: kª°UÉY

:»g çÓK äÉª∏c 1

فله  [يونس: ٥٩]، [النحل: ٥٩]، L K M [يونس: ٥١-٩١]  L y M [األنعام: ١٤٣-١٤٤]  و L , M
فيها وجهان: 

أقسام  الهمزتني من كلمتني. ٥ املــــراد بالهمزتني من كلمة.  1

مذهب اإلمام عاصم في الهمزتني من كلمتني. ٦ أحكام الهمزتني من كلمة.   2

مذهب اإلمام عاصم في الهمزتني من كلمة. ٣

تعريف الهمزتني من كلمتني. 4


اعتنى القراء بأحكام الهمز وفّصلوه • 

فلماذا ؟
ــني الــهــمــزات في •  ــفــرق ب الحـــظ ال

الكلمات اآلتية:
L{��z  M [امللك: ١٦] LH  G  M
[٤٤ [املؤمنون:  L M [٩ [احلــجــرات: 

L[املؤمنون: ٩٩].   {  z  M

áª∏c øe ÚJõª¡dG ΩÉµMCG

äÉ¡«ÑæJ



١٩٢

CG املد ست حركات، وهو اإلبدال.

Ü   تسهيل الهمزة الثانية مع القصر.

[فصلت: ٤٤] بســورة فصــلت قـــرأها شــعبة  L ±  ° M :فى قوله تعالى L ° M كلمة 2

L، أما حفص فيسّهل الثانية. M بالتحـقـيق
قال اإلمام الشاطبي(١):

َلْت ُصْحَبٌة ءَأْع *** َجِميٌّ َقَها ِفي ُفصِّ َوَحقَّ
قرأ شعبة بزيادة همزة مفتوحة على االستفهام في الكلمات اآلتية: ٣

á«fBGô≤dG áª∏µdG
 É¡JGAôb á«Ø«c

áÑ©°ûd
á«ÑWÉ°ûdG øe ógÉ°ûdG

   ́M في قولـه تعالى L  ́M
[األعراف: ٨١]، [العنكبوت: ٢٨] LµL  Mَوِباِإلْخَباِر ِإنَُّكُم َعَال

Lu                         َأَال وَعَلى اِحلْرِميُّ إنَّ َلَنا ُهَنا   t   s  M تعالى  قولـه  في   Ls  M
L[األعراف: ١١٣]  M

L  y   x  M تعالى  قوله  فــي   L  x  M
L[الواقعة: ٦٦] M[األعراف: ١٢٣] َواْسِتْفَهاُم ِإنَّا َصَفا

  Å  Ä  Ã  Â  M تعالى  قولـه  L في   Â  M
(٢) L ÆL  M

َوِفي ُنوٍن ِفي َأْن َكاَن َشفَع َحْمَزٌة ***
َوُشْعَبُة أيضًا [طه: ٧١]، [الشعراء: ٤٩]

L ,  M    في قوله تعالى: 
.(٣)L  f  e  M[القلم: ١٤] و L-  ,  M

فيقرأ:
L M

بهمزتني بعدهما 
ألف

َوطه وِفي اَألْعَراِف َوالّشــــَُعَرا ِبَها ***
َءآَمْنُتُم ِللُكلِّ َثاِلًثا اْبِدَال

َق َثاٍن ُصْحَبٌة وِلُقْنُبــــــــٍل  *** َوَحقَّ
بِإْسَقاِطِه اُألولى ِبطه ُتُقبَِّال

َها َحْفٌص  َوفي ُكلِّ

(١) منت الشاطبية، باب الهمزتني من كلمة ص١٥
(٢) منت الشاطبية، باب فرش سورة: الوقعة ص ٨٥
(٣) منت الشاطبية، باب الهمزتني من كلمة ص ١٦
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١٩٣

همـــــا الهمـــزتان املتتابعتان، بحــــيث تكون أوالهما آخر الكلمة األولى، والهمزة الثانية أول الكلمـــة 

[املؤمنون: ٩٩]. L   {  z  M ،[البقرة: ٢٨٢] L r  q  M  :التي تليها، نحـــو

hC’G∫: أن تكونا متفقتني:

[هود: ٤٠]. L    k  j  M :إما بالفتح: نحو 
[النساء: ٢٢]. L G  F E  M  :أو الكسر: نحو

[األحقاف: ٣٢]. وليس في القرآن العظيم سواها. Lg  fe  M أو الضم: نحو 
º°UÉY ΩÉeEÓd Éª¡ªµMh: التحقيق فيهما قوًال واحداً.

ÊÉãdG: أن تكونا مختلفتني. واختالفهما على ستة أنحاء.

ÚàØ∏àîŸG ÚJõª¡dG ´ÉªàLG ´GƒfCG

∫ÉãŸG
 á«fÉãdG Iõª¡dG ºµM

º°UÉY ΩÉeEÓd ¤hC’Gá«fÉãdG

[الفرقان: ١٧]َءِء  L   e   d  M

حتقيقها قوًال واحداً

[يوسف: ٤٣]َءُء  L   Ê   É  M
[األنبياء: ٤٥]ِءَء  L   *  )  M
[املؤمنون: ٤٤]ُءَء  L  1  0    M
[البقرة: ٢٨٢]ِءُء  L   r  q  M

Úàª∏c øe ÚJõª¡dG ∞jô©J

 Úàª∏c øe ÚJõª¡dG ΩÉ°ùbCG



١٩٤

QOÉ°üe

1 تاريخ القراء العشرة ورواتهم، لعبد الفتاح القاضي.

2 اإلرشادات اجللية في القراءات السبع من طريق الشاطبية.

٣  الشمعة املضيئة بنشر قراءات السبعة املرضية، للطبالوي.

4  تقريب املعاني في شرح حرز األماني، لسيد الشني أبو الفرح َوخالد محمد 

العلمي .

• لم يرد في القرآن الكرمي همزة مكسورة وبعدها همزة مضمومة.

قال اإلمام الشاطبي: 
 َوَتْسِهيُل اُألْخَرى في اْخِتَالِفِهمَا َسَما

¬«ÑæJ



.»ÑWÉ°ûdG ΩÉeE’G äÉë∏£°üe ¤EG G kóæà°ùe ¬æe ógÉ°ûdG ¬Lh ìÉ°†jEÉH ºb ,≥HÉ°ùdG ógÉ°û∏d ∂JAGôb ó©H
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١٩٥

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 É‡

 ¥ƒØàdG ≈∏Y óYÉ°ùj

 º«¶æàH ájÉæ©dG »°SGQódG

 ≈∏Y óYÉ°ùj ¬fC’ É¡ª«°ù≤Jh äÉeƒ∏©ŸG

.É¡£Ñ°V π¡°ù«a ÉgÒZ øY Égõ«“h É¡¶ØM

 ¬«ªæjh  »YGóHE’G ÒµØàdG ≈∏Y É°†jCG õØëjh

 ,Ú∏KÉªàŸG ÒZh Ú∏KÉªàŸG ÚH §HôdG

 áª∏c ‘ ÚJõª¡dG ÚH ≥jôØàdGh

 ‘ ÚJõª¡dGh áª∏c ‘ ÚJõª¡dGh

.ÜÉÑdG Gòg øe Éªg Úàª∏c

™bGƒe

واإلرشــاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لــوزارة  التابع  اإلســالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.
• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).


١: ما املراد بالهمزتني من كلمة:

٢: اربط بني العامود ( أ )، مبا يتناسب مــــــع العامـود ( ب ) فيما يأتي:

١L M لفظ  في  الهمزتني  حتقيق 
َواْسِتْفَهاُم ِإنَّا َصَفالشعبة

تعالى٢ قوله  في  مفتوحة  همزة  زيــادة 
L لشعبة M

َوِفي ُنوٍن ِفي َأْن َكاَن َشفَع َحْمَزٌة ***َوُشْعَبُة 
َأْيضًا

٣
تعالى  قوله  في  مفتوحة  همزة  زيــادة 
َلْت ُصْحَبٌةءَأْع *** َجِميLÆ  Å  Ä  Ã     Mٌّ لشعبة َقَها ِفي ُفصِّ َوَحقَّ

٣:  عرف الهمزتني من كلمتني.

٤:  اذكر أقسام الهمزتني من كلمتني. مع ذكر مثال لكل قسم.

٥: هل وقع خالف بني شعبة وحفص في باب الهمزتني من كلمتني.



١٩٦



• ≥£ædG ‘ á°ù∏°S Iõª¡dÉH »JCÉj ¿CG õªg GPEG ÇQÉ≤dG ¿CG »¨Ñæj …òdGh  :…Qõ÷G øHG ∫Éb
 ácôëàe hCG âfÉc áæcÉ°S ÉgóM øY É¡H êhôN ’h É¡d QÉ¡àHG ’h õµd ÒZ øe ¥hòdG ‘ á∏¡°S
 É¡H »JCÉj øe π«∏bh QÉàîŸG ∂dPh IAGô≤dÉH º∏©dG πgCG ¬æ°ùëà°ùjh óMCG πc ™ÑW ∂dP ∞dCÉj
 É‰EG :∫ƒ≤j IõªM ¿Éc Éªc Iójó°T á°VÉjôH ’EG ¬«∏Y ÇQÉ≤dG Qó≤j ’h Gòg ÉæfÉeR ‘ ∂dòc

 .É¡côJ …CG É¡s∏ n°S πLôdG ø°ùMCG GPÉa :Ö∏¨J øH ¿ÉHCG ∫Ébh .á°VÉjQ õª¡dG

•.¬æ«≤j â¨∏H GPEG ,É≤«≤– A»°ûdG â≤≤M Qó°üe :á¨d ≥«≤ëàdG
.¬«∏Y πªà°ûŸG ¬∏°UCGh ,¬à≤«≤M ≈∏Y A»°ûdÉH ¿É«JE’G ‘ á¨dÉÑŸG √Éæ©eh

 ‘ á∏eÉc ≥∏◊G ≈°übCG ƒg …òdG É¡Lôfl øe áLQÉN Iõª¡dÉH ≥£ædG øY IQÉÑY :kÉMÓ£°UGh
.º«“ áeÉYh πjòg á¨d ƒgh ,É¡JÉØ°U
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١٩٧



هو: الهمز الذي لم يالصق ِمْثَله.

.LQM ساكن نحو 1

.L¹  ¸ M متحرك نحو 2

¢SQódG

4٥

OôØŸG õª¡dG ∞jô©J

Q
OôØŸG õª¡dG ´GƒfCG

OôØŸG Iõª¡dG ‘ º°UÉY ΩÉeE’G Ögòe

OôØŸG õª¡dGOôØŸG õª¡dG

• قرأ áÑ©°T بإبدال الهمزة الساكنة واًوا في الكلمات اآلتية:
[اإلنسان: ١٩]، أو كانت  L  µ  ´  ³M حيث وقعت فى القرآن سواء كانت نكرة نحو L ³M 1

.L M و L M [الرحمن: ٢٢]. فيقرأ L  =  <  ;  M معرفة نحو
قال اإلمام الشاطبي(١): 

وِري َواِالْبَداُل ُيـْجَتَال ْكِر ُشْعَبٌة *** َوَيْأِلْتُكُم الدُّ َوفي لُْؤلٍُؤ في الُعْرِف َوالنُّ

(١) منت الشاطبية، باب الهمز املفرد ص١٨.

تعريف الهمز املفرد. 1

أنواع الهمز املفرد. 2

حكم الهمز املفرد لإلمام عاصم. ٣

مذهب اإلمام عاصم في الهمزة املفرد. 4



عدد صفات الهمز التي لها ضد • 
والتي ليس لها ضد.



١٩٨

  UM[البلد: ٢٠] بسورة البلد وفي قوله تعالى L Ê  É  È  ÇM فى قوله تعالى L  ÉM 2

.L M [الهمزة: ٨] بسورة الُهَمَزِة. فيقرأ L  X  W  V
قال اإلمام الشاطبي(١):

 َوُمْؤَصَدٌة َفاْهِمْز َمعًا َعْن َفتًى ِحــمًى
أما üØM¢ فحقق ما سبق.

:¢üØM على خالف áÑ©°T ومما يهمزه •
.L  M في التوبة. فيقرأ L  ÄM 1

.L  M في األحزاب. فيقرأ L  "M 2

قال اإلمام الشاطبي:
َصَفا َنَفٍر َمْع ُمْرَجُئوَن َوَقْد َحَال  ُتْرِجىُء َهْمُزُه ***

.L  M حيث وقع. فيقرأ L  &M ٣

.L M باإلخالص. فيقرأ L  M 4

قال اإلمام الشاطبي:
َال َواِكِن ُفصِّ                                                              َوُهْزؤاً َوُكْفؤاً في السَّ
َوُضمَّ ِلَباِقيِهْم َوَحْمَزُة َوْقُفُه *** ِبَواٍو َوَحْفٌص َواِقفًا ُثمَّ ُموِصَال 

(١) منت الشاطبية، فرش سورة الهمزة ص ٨٩



.( lá nÑ r© o°T pô rµ tædG nh p± rô o©dG ‘ mDƒ odrDƒ od ‘ nh) :¬dƒb ‘ »ÑWÉ°ûdG ΩÉeE’G OGôe Ée
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١٩٩



١: عرف الهمز املفرد، واذكر أنواعه.

٢: أكمل اجلدول اآلتي:

الشاهد من الشاطبيةمن قرأ بهااآلية
L  X  W  V  UM

L M

L  M

  L M



٢٠٠



.áYô°ùH ¬à©aO GPEG Gõªg ¢SôØdG äõªg ∫ƒ≤J ,áYô°ùH ™aódG :á¨∏dG ‘ õª¡dG
â£¨°V …CG äõªg Qó°üe :ƒg π«bh

.äG nõ nª ng ¬©ªLh Iõªg √óMGh ¢ùæL º°SG ƒgh
 ¬àØ∏µd ¬H ≥£ædG óæY ™aóæj äƒ°üdG ¿C’ Iõªg AÉé¡dG ±hôM ∫hCG ƒg …òdG ±hô©ŸG ±ô◊G »ª°Sh

.¿É°ù∏dG ≈∏Y
 É¡YÉaóf’ IÈf â«ª°S ºK øeh äƒ°üdG §¨°V ≈dEG ≥∏◊G ≈°übCG øe ¬LGôNEG ‘ êÉàëj ÉŸ :π«bh
 ¿ƒ«Øjô°üàdGh .¬Jõªg GPEG GÈf ±ô◊G äÈf ∫ƒ≤J .Qƒ¡ª÷G óæY õª¡∏d ±OGôe ÈædG PEG ,¬æe

.   Gõªg ΩÓdGh ,É©£b :Ú©dGh ,GÈf :AÉØdG  Rƒª¡e :Gƒª°S
 GhQÉ©à°SG πH IQƒ°U ¬d Gƒª°Sôj ⁄h ,¬eÉZOEG øY ¬H Gƒæ¨à°SGh ¬Ø«ØîJ ≈∏Y Üô©dG ÌcCG iôL õª¡dG π≤ãdh

.∂dP ≈∏Y É¡«ÑæJ ,∞ØN GPEG ¬«dEG ∫Dƒj Ée πµ°T ¬d
:»g »àdG Ò«¨àdG ´GƒfCG óMCÉH Ò¨j óbh ,≥«≤ëàdG ¬«a π°UC’Gh

.∫óHCGh ,§≤°SCGh π¡°Sh ≥≤◊ QOÉ°üe »gh .∫GóHE’Gh ,•É≤°SE’Gh ,ÚH ÚH π«¡°ùàdG

QOÉ°üe

1 سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي، البن القاصح.

2 غيث النفع في القراءات السبع، للصفاقسي.

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 É‡

 äGQÉ¡e »ªæj

 áaô©e ¬jƒ≤jh  ÒµØàdG

 ó°V ¬d …òdG õª¡dG äÉØ°U

ó°V ¢ù«d …òdG õª¡dGh

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• موقع  معهد اإلمام الشاطبي حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ 

القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم).
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٢٠١



¢SQódG

4٧

âµ°ùdÉH OGôŸG

QÉ¡XE’Gh ΩÉZOE’G - âµ°ùdGQÉ¡XE’Gh ΩÉZOE’G - âµ°ùdG

[الكهف: ١-٢] L  º ¹  ¸¶  M 1

ًما في اإلعراب واملعنى            ووجه السكت: بيان أن ِعَوًجا ليس متصًال بـ َقيِّ
[يس: ٥٢] L  È  Ç  Æ Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾  ½  ¼  »  º M 2

  Æ  Å   Ä   Ã   Â   M قوله  وأن  انقضى،  قد  الكفار  كالم  أن  بيان  السكت:  ووجه       
ليس من كالمهم، فهو إما من كالم املالئكة أو املؤمنني. LÇ

1 املراد بالسكت.

2 مواضع السكت حلفص.

٣ موضع االختالف واالتفاق بني شعبة وحفص في باب السكت.

4 تعريف اإلدغام.

٥ املواضع التي وقع فيها خالف بني حفص وشعبة اإلدغام واإلظهار.


إذا تتبعت السكت لعاصم فما الذي 

يظهر لك من ثمرته؟
ملاذا يكثر اإلدغام في كالم العرب؟

قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. 
.L   m��l��k  M نحو السكت على الالم بنية إكمال القراءة في احلال

¢üØ◊ âµ°ùdG ™°VGƒe

قال اإلمام الشاطبي: 
ْهِر َبْسَمَال ْرِبِع الزُّ ٍس ** َوَبْعُضُهُم ِفي اْألَ وَسْكُتُهُم اْملُْخَتاُر ُدوَن َتَنفُّ



٢٠٢

[القيامة: ٢٧] L  D C  BA  @ M ٣

[املطففني: ١٤] L��s��r�q��p��o��n��m��lk��ji M 4

      ووجه السكت فيهما: َقْصد بيان اللفظ ليظهر أنهما كلمتان. 
      قال اإلمام الشاطبي(١):

ْنِويِن ِفي ِعــــــَوًجا َبــَال َوَسْكَتُة َحْفٍص ُدوَن َقْطــــٍع َلِطيَفٌة *** َعَلى َأِلِف التَّ
َوِفي ُنـوٍن َمـــْن َراٍق َوَمْرَقـــــِدنَا َوَال ***ِم َبْل َراَن َواْلَباُقـوَن َال َسْكَت ُموَصَال

[احلاقة: ٢٨-٢٩] فلهما وجهان في الوصل: L  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ Å  Ä M في قوله تعالى
CG السكت. ويترتب عليه اإلظهار. وهو املقّدم في األداء. والحظ عالمة السكت وهي (س) في رسم 

املصحف.
Ü اإلدغام، فيكون من إدغام املتماثلني.

أما في الوقف فال يخفى أنها رأس آية، والوقف على رؤوس اآلي ُسّنة نبوّية.

(١) منت الشاطبية، فرش سورة البقرة ص ٦٦

âµ°ùdG ÜÉH ‘ ¢üØMh áÑ©°T ÚH ¥ÉØJ’G ™°Vƒe
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٢٠٣

á¨d: إدخال شيء في شيء.

ÉMÓ£°UG: هو اللفظ بحرفني حرفًا كالثاني مشدداً.

:áÑ©°T ºZOCG

النون في الواو إدغاًما بغنة في: 1

ΩÉZOE’G ∞jô©J

áÑ©°Th ¢üØM ÚH ±ÓÿG É¡«a ™bh »àdG ™°VGƒŸG

 .L M CG   
L  M Ü   

والذال في التاء إذا وقع قبل الذال خاء: نحو: 2

L سواء مفردة أو جمع. M ،L M CG



?ÒÑµdG ΩÉZOE’Gh Ò¨°üdG ΩÉZOE’G ÚH ¥ôØdG Ée



٢٠٤

üØMh¢ يخالف شعبة فيظهر كل ذلك.

قال اإلمام الشاطبي:
َوياســَني أْظِهْر عْن َفتى َحُقُه َبــَدا *** ونــون
اَتَخْذُمت *** َأَخْذُمتْ َوِفي اِإلْفَراِد عاَشَر َدْغَفَال



.»ÑWÉ°ûdG ΩÉeE’G äÉë∏£°üe ¤EG kGóæà°ùe â«ÑdG øe ógÉ°ûdG ¬Lh ìÉ°†jEÉH ºb ,≥HÉ°ùdG ógÉ°û∏d ∂JAGôb ó©H

............................................................................................................................



:∂dP ≈∏Y á∏ãeCG ôcPG
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١: عرف السكت.

٢: إالم أشار الشاطبي في قوله:

ْنِويِن ِفي ِعــــــَوًجا َبــَال َوَسْكَتُة َحْفٍص ُدوَن َقْطٍع َلِطيَفٌة *** َعَلى َأِلِف التَّ

َوِفي ُنوٍن َمْن َراٍق َوَمْرَقــِدنَا َوَال *** ِم َبْل َراَن َواْلَبــاُقوَن َال َسْكَت ُموَصَال

٣: اذكر موضع االتفاق بني شعبة وحفص في باب السكت.

٤: عرف اإلدغام لغة واصطالحًا.

٥: اذكر مواضع اإلدغام عند شعبة.

QOÉ°üe

فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي. 1

كنز املعاني في شرح حرز األماني، لشعلة املوصلي. 2

٣ كنز املعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني، إلبراهيم اجلعبري.

البدور الزاهرة في القراءات العشر املتواترة، لعبدالفتاح القاضي.  4



٢٠٦



• ájGhôdG âë°U Éª«a ’EG Rƒéj Óa π≤ædGh ´Éª°ùdÉH ó«≤e âµ°ùdG ¿CG í«ë°üdG :…Qõ÷G øHG ∫Éb
 √ÉµM Éª«a ógÉ› øH ôµH ƒHCGh ,hôªY »HCG øY √ÉµM Éª«a ¿Gó©°S øHG ÖgPh .¬JGòH Oƒ°ü≤e ≈æ©Ÿ ¬H
 º¡°†©H πªMh ¿É«ÑdG ó°ü≤d π°UƒdG ádÉM kÉ≤∏£e …B’G ¢ShDhQ ‘ õFÉL ¬fCG ≈dEG »YGõÿG π°†ØdG ƒHCG ¬æY

.º∏YCG ˆGh .RÉL ∂dP πªM í°U GPEGh ∂dP ≈∏Y OQGƒdG åjó◊G

 • áØ∏àfl É¡ahôM âfÉc GPEG áª∏µdG ¿C’ ,Üô©dG ΩÓc ‘ ΩÉZOE’G ™bh É‰EG :Ëôe »HCG øHG ∫Éb
 ™bh GPEG ¬fCG ∂dPh ,kÉ≤Øàe ¢†©ÑdGh nÉØ∏àfl É¡ahôM øe ¢†©ÑdG ¿ƒµj ¿CG øe º¡fÉ°ùd ≈∏Y q∞NCG ¿Éc
 ádõæÃ ¿Éc ¬«dEG OÉYh ±ôM êôfl ∑ nônJ GPEG ¬fCG á¡L øe º∏µàŸG ≈∏Y π o≤ nK ¿Óã pe ¿ÉaôM áª∏c ‘
 IóMGh Iƒ rÑ nf Éª¡æY ¿É°ù∏dG ƒÑæj ¿CG øµeCG GPEÉa ,ºgóæY π«≤K Gògh ,iô≤¡ n≤dG ™LQ ºK áaÉ°ùe ™£b øe
 ∫hC’G ¿ƒµj Ú∏ãe ÚaôM ‘ ¿ƒµj É‰EG ΩÉZOE’Gh ,Éª¡bÉØJG ™e ÚàcôëH Éª¡µjô– øe π¡°SCG ¿Éc

.ôNB’G ¢ùæL ≈dEG ÉªgóMCG Ö∏≤j ÚHQÉ≤àe ÚaôM ‘ ¿ƒµj óbh ,kÉcôëàe ÊÉãdGh kÉæcÉ°S Éª¡æe

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 É‡

 Ú©ªà°ùŸG ‘ ôKDƒj

 ó°ûjh πLh õY ˆG ÜÉàc IhÓàd

 ¿hO kÉæeR äƒ°üdG ™£≤H ájÉæ©dG º¡gÉÑàfG

 ™«°VGƒe ‘ ¢ùØæJ ÒZ øe IOÉY ∞bƒdG øeR

 ¬©°Vƒe ÒZ ‘ ,âµ°ùdÉH ≈ª°ùj Ée ƒgh IOó

.ÊÉ©ŸG ¬«∏Y ™£≤jh kÉÑ∏°S ™ªà°ùŸG ‘ ôKDƒ«a

 ¿É°ùfE’G ¢UôM »¨Ñæj »àdG á«JÉ«◊G äGQÉ¡ŸG øeh

 ¬£Ñ°†«a ¬Yƒbh Ìµj ÉÃ ájÉæ©dG É¡«∏Y

 ‘ QÉ¡XE’Gh ,IOƒLh ´GóHEG É¡«a á≤jô£H

.πLh õY ˆG ÜÉàc

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.

• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.
• كرسي القرآن الكرمي وعلومه في جامعة امللك سعود كلية التربية.
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d¨ة: انحراف في الشيء إلى جانب منه.

: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وباأللف نحو الياء كثيراً. kÉMÓ£°UG

¢SQódG

4٩

ádÉeE’G

ádÉeE’GádÉeE’G

حروف اإلمالة الثالثة عند العرب "األلف، والراء، وهاء التأنيث". 1

األلف وهاء التأنيث ال يتمكن من إمالتهما إال بإمالة احلرف الذي قبلهما. 2

الهاء ال متال إال في الوقف.  ٣

الراء واأللف متال في الوقف والوصل. 4

تعريف اإلمالة. 1

املواضع التي وقع اخلالف فيها بني حفص وشعبة في باب اإلمالة. 2



من ســعة لغة العرب أنهم يلفظون 
احلــرف الواحــد علــى عّدة أشــكال، 
فمن ذلك (األلف) يلفظون بها ألفًا 
مفتوحــة، وممالــة إمالة كبــرى، وممالة 
إمالــة صغــرى. فجــاء القــرآن بهــذه 

اللغات الثالث.

äÉ¡«ÑæJ



٢٠٨

• أمال üØM¢ كلمة واحدة فقط وهي: L  c M بهود.
قال اإلمام الشاطبي(١):

َوَما َبْعَد َراٍء َشاَع ُحْكًما َوَحْفُصُهْم *** ُيَواِلي ِمبَْجَراَها َوفي ُهوَد ُأْنِزَال 
.L   M فلم ميلها، ألنه يقرأها بضم امليم وفتح الراء هكذا áÑ©°T وخالفه

:¢üØM ¿hO áÑ©°T É¡àdÉeEÉH OôØfG äÉª∏c •

[األنعام: ٧٦].  L  M :وصًال ووقفًا إذا جاء بعدها حرف متحرك نحو L  M أمال الراء والهمزة من 1

قال اإلمام الشاطبي:
َوَحْرَفْي َرَأى ُكّالً َأِمْل ُمْزَن ُصْحَبٍة

L  M :أمال الراء فقط وصًال، والراء والهمزة وقفًا إذا جاء بعدها ساكن نحو 2

[األنعام: ٧٨]، [األنعام: ٧٧].

قال اإلمام الشاطبي:
ا َأِمْل ِفي َصفَا ُكوِن الرَّ َوَقبَل السُّ

أمال الكلمات القرآنية اآلتية: ٣

L في اإلسراء. M Ü [األنفال: ١٧].     L M CG

وقفًا.  [القيامة: ٣٦] L M O وقفًا.    [طه: ٥٨] L M ê

ádÉeE’G ÜÉH ‘ áÑ©°Th ¢üØM ÚH É¡«a ±ÓÿG ™bh »àdG ™°VGƒŸG

(١)  باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني ص ٤٢



Ω
Ée

E’
G 

I
A

Gô
b

 ∫
ƒ

°U
CG 

:
á

©H
É°

ùd
G 

I
ó

M
ƒ

dG
O

ƒ
é

æd
G 

»
HCG

 ø
H 

º
°U

ÉY
 

٢٠٩

قال اإلمام الشاطبي (١):
ِال َرمى ُصْحَبٌة َأْعَمى ِفي اِإلْسراِء َثاِنًيا *** ِسًوى َوُسًدى ِفي اْلَوْقِف َعْنُهْم َتَسبُّ

.L M أمال 4

قال اإلمام الشاطبي (٢):
َوَهاٍر َرَوى ُمْرٍو ِبُخْلٍف َصٍد َحَال 

L مع مالحظة إدغام الالم في الراء. M أمال
قال اإلمام الشاطبي (٣):

َال                        َوُقْل ُصْحَبٌة َبْل َراَن َواْصَحْب ُمَعدَّ
L في اإلسراء بإمالة الهمزة. M أمال ٦

قال اإلمام الشاطبي(٤):
*** في اِالْسَرا                             َنَأى َشْرُع ُميٍْن ِباْخِتَالٍف َوُشْعَبٌة

L كيفما وقعت. M أمال ٧

أمال حروف ( حي طهر ) في أوائل السور. ٨

(١)   باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني ص ٤٢
(٢)   باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني ص ٤٢
(٣)   باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني ص ٢٤
(٤)   باب الفتح واإلمالة وبني اللفظني ص ٢٤



أمال حروف ( حي طهر ) في أوائل السور.



:∂dP ≈∏Y á∏ãeCG ôcPG
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٢١٠

قال اإلمام الشاطبي:

ــُرُه ــ ِذْك اْلـــَفـــــــَواِحتِ  ــلِّ  ُكـ َرا  ِحًمـــى َغْيـــَر َحْفٍص َطـــاَوَيا ُصْحَبٌة َوَال***َوِإْضـــَجـــــــاُع 

ْلُف َياِسٌر َت َجًنى َحَال*** َوَكــــْم ُصْحَبٍة َيـــا َكــــاِف واْخلُ َوَهـــا ِصْف ِرًضى ُحْلًوا َوَحتْ

ــاُر ُصــْحــَبــٍة ــَت ــْخ ــا صـــاِدًقـــا حـــــم ُم ــَف ـــــَال*** َش ْلــــــِف ُمثِّ َوَبْصٍر َوُهـــــْم َأْدرى َوِباْخلُ



١: عرف اإلمالة لغة واصطالحًا.

٢: كم حروف اإلمالة؟ اذكرها.

٣:  اربط بني العامود ( أ )، مبا يتناســــــب مــــــع العامــــــــود ( ب ) فيما يأتي:

١L  Mا َأِمـــْل ِفــي َصفَا ُكوِن الرَّ َوَقبـــَل السُّ

٢L Mَال َوُقْل ُصْحَبٌة َبْل َراَن َواْصَحْب ُمَعدَّ

٣L  Mَوَحْرَفــْي َرَأى ُكّالً َأِمــْل ُمــْزَن ُصْحَبٍة

٤L Mَوَهــاٍر َرَوى ُمــْرٍو ِبُخْلــٍف َصــٍد َحــَال
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٢١١

QOÉ°üe

إبراز املعاني من حرز األماني، ألبي شامة املقدسي.  1

2 اإلضاءة في بيان أصول القراءة، لعلي الضباع.

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e É‡

 øjôNB’G ‘ ôKDƒj

 AGQOC’G IOƒLh IhÓàdG ¿É≤JEG

 äOôØfG »àdG á«fBGô≤dG äÉª∏µdG IÉYGôeh

 ÜÉÑdG Gòg øeh ≥£ædG ‘ ÉgÒZ øY

.ádÉeE’G

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (نور).



.ô°ùµdÉH º¡°†©H É¡æY ÈY Gò¡dh íàØdG ó°V »g ádÉeE’G
:¿ÉHô°V »gh

.GÒãc ô°ùµdG ≈dEG áaô°üæe ∞dCÉH ≥£ædG :Ég tó nMh .¥ÓWE’G óæY IOGôŸG »gh iÈµdG :ÉªgóMCG
 .Ó«∏b ô°ùµdG ≈dEG áaô°üæe ∞dCÉH ≥£ædG Ég qóMh .ÚH ÚHh π«∏≤àdÉH É¡æY È©jh iô¨°üdG :ÊÉãdGh

.iÈµdG ádÉeE’G øY ¿ÉàÁób ¿ÉJQÉÑY Éªgh ´Éé°VE’Gh í£ÑdGh 



٢١٢





يدور احلكم في الراء والالم عند القراء بني التفخيم والترقيم.
á¨d º«îØàdÉa: التغليظ والتسمني والتضخيم، وكلها مبعنى واحد.

kÉMÓ£°UGh: ضخامة الصوت عند النطق باحلرف فيمتلئ الفم بصداه، 

فيكون احلرف في املخرج مفخمًا وفي الصفة قويًا.
: التنحيف والتضعيف. ká¨d ≥«bÎdGh

kÉMÓ£°UGh: نحافة الصوت عند النطق باحلرف فال ميتلئ الفم 

بصداه، فيكون احلرف نحيفًا في املخرج، رقيقًا في الصفة.

¢SQódG

٥1

≥«bÎdGh º«îØàdG ∞jô©J

º°UÉY ΩÉeE’G óæY äGAGôdG ΩÉµMCG øe

 äÉeÓdGh äGAGôdG äÉeÓdGh äGAGôdG

الراء هو احلركة؛ فإذا كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت، وإذا كانت  األصل في تفخيم أو ترقيق  1

مكسورة رققت.
 L±M :ترقق الراء إذا كانت ساكنة وقبلها حرف مكسور كسراً الزمًا متصل بها في كلمتها. نحو 2

.L'   & M L$M

تعريف الترقيق. 2 تعريف التفخيم.   1

من أحكام الالمات. 4 من أحكام الراءات.   ٣

،La   `  M :قال تعالى 1

Lq  p  o اقـــــرأ اآليتيــــن  M
السابقتني، والحظ نطقك في حرف الراء.

قال تعالى:  2

L'& M ،LS  R  Q  P  O M
اقرأ اآليتني السابقتني، والحظ نطقك في 

لفظ اجلاللة.
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٢١٣

قال اإلمام الشاطبي:
ْبَعِة املَال  َوَال ُبدَّ ِمْن َتْرِقِيِقهَا َبْعَد َكْسَرٍة *** ِإَذا َسَكَنْت يَا َصاِح ِللسَّ

LIM :تفخم الراء إذا وقعت قبل حرف االستعالء املجموعة في قولك « قظ خص ضغط » نحو ٣

.LÃM   L±M   L|M
قال اإلمام الشاطبي: 

ْفِخيُم ِفيهَا َتَذلََّال ِهُم التَّ َوَما َحْرُف اِالْسِتْعَالُء َبْعُد َفراُؤُه *** ِلُكلِّ
َوَيْجَمُعهَا ِقْظ ُخصَّ َضْغٍط 

"L×M  L، أو بعد كسر عارض  M :تفخم الراء إذا وقعت بعد كسر عارض متصل، نحو 4

.L³   ²   M  L§   ¦ M :منفصل، نحو
قال اإلمام الشاطبي:

َال  ْم َفهذاَ ُحْكُمُه ُمَتَبذِّ ٍل *** َفَفخِّ َوَما َبْعَد َكْسٍر َعاِرٍض َأْو ُمَفصَّ

.LÆ    M  L#    M :األصل في الالم الترقيق ألنها حرف استفال، نحو 1

»   ¬    ®L، وتفخم     M   L"   !    M :ترقق الالم من اسم اهللا تعالى إن وقع قبلها كسر، نحو 2

.L\   [   M   LK   J   M :إن وقع قبلها فتح أو ضم، نحو
قال اإلمام الشاطبي:

َكْسَرٍة َبْعِد  ِمــْن  اِهللا  اْســِم  َلــَدى  َوُكــلُّ  ــَال***  ــ ــَرتَّ ــ ـــى َيــــــــُروَق ُم ـــُقـــَهـــا َحـــتَّ ُيـــَرقِّ

ــٍة ــُمــوُه َبــْعــَد َفــْتــٍح َوَضــمَّ ــا َفــخَّ ــَم ــْمــِل َوْصـــًال َوَفــْيــَصــَال*** َك ــاُم الــشَّ ــَظ ــمَّ ِن ــَت َف

َال  ْم َفهذاَ ُحْكُمُه ُمَتَبذِّ ٍل  َفَفخِّ َوَما َبْعَد َكْسٍر َعاِرٍض َأْو ُمَفصَّ

º°UÉY ΩÉeE’G óæY äÉeÓdG ΩÉµMCG øe



٢١٤



١: عرف التفخيم والترقيق اصطالحًا.

٢: ضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
(     ) ١) األصل في تفخيم أو ترقيق الراء هو احلركة    
(     ) ٢) األصل في الالم التفخيم      
(     ) ٣) تفخم الراء إذا وقعت بعد كسر عارض متصل    
(     ) ٤) تفخم الالم من اسم اهللا تعالى إن وقع قبلها كسر    
(     ) ٥) ترقق الراء إذا وقعت قبل حرف االستعالء    
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٢١٥

QOÉ°üe

1  الشمعة املضيئة بنشر قراءات السبعة املرضية، للطبالوي.

2  تقريب املعاني في شرح حرز األماني، لسيد الشني أبو الفرح َو خالد محمد 

العلمي.

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e øe

 QÉÑàNG äÉeÓY

 ¿É≤JEG √ÒZ øe ø≤àŸG

 ‘ äÉeÓdGh äGAGôdG ™°VGƒe

 IÉYGôeh ≥«bÎdGh º«îØàdG ∫GƒMCG

.É¡eÉµMCG Ö°ùM É¡©°VGƒe

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه (تبيان).



٢١٦



¢SQódG

٥٣

 º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG

§ÿG Ωƒ°Sôeh º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG

قال اإلمام الشاطبي:
َال ِريِك َحْرٍف َتَعزَّ  َواِإلْسَكاُن َأْصُل اْلَوْقِف َوْهَو اْشِتَقاُقُه *** ِمَن اْلَوْقِف َعْن َحتْ

:Éªg º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ‘ ¿GôNBG ¿ÉÑgòe º°UÉY ΩÉeEÓdh  

ΩÉª°TE’G .2          Ω rh nôdG .1

قال اإلمام الشاطبي:
َال ْوِم َواِإلْشَماِم َسْمٌت َجتَمَّ ِهْم ِبِه *** ِمَن الرَّ  َوِعْنَد َأِبي َعْمٍرو َوُكوِفيِّ

:Ω rh nôdG .1

Øjô©J¬: تضعيفك الصوت باحلركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها.

فتسمع صوتًا خفيًا يسمعه القريب املنصت لقراءتك.
قال اإلمام الشاطبي:

َال ِك َواِقًفا *** ِبَصْوٍت َخِفيٍّ ُكلَّ َداٍن َتَنوَّ  َوَرْوُمَك ِإْسَماُع اُحملَرَّ

األصل في الوقف على أواخر الكلم. 2 تعريف الوقف.  1

تعريف اإلشمام. 4 تعريف الروم.  ٣

احلروف التي يقع عليها الروم واإلشمام. ٥

الوقف على مرسوم اخلط. ٧ فائدة الروم واإلشمام.  ٦



تأمل اآليتني اآلتيتني:
L   "   ! M :قال تعالى

���f���e���d M :قال تعالى
L   g

س: ماذا الحظت فيهما؟

:∞bƒdG ∞jô©J  

لغة: الكف واحلبس واملنع.
اصطالحا: قطع الصوت عن القراءة زمنًا يتنفس فيه بنية استئناف 

القراءة.
 ?º∏µdG ôNGhCG ≈∏Y ∞bƒdG ‘ π°UC’G Ée  

األصل في الوقف أن يكون بإسكان احلرف املوقوف عليه، فيتجرد 
احلرف بعد سكونه من احلركة التي كان مشكًال بها.
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٢١٧

 ΩÉª°TE’G .2

Øjô©J¬: ضم الشفتني ُبعيد النطق باحلرف األخير من الكلمة من غير صوت وبدون تراٍخ.

ويستفيد من ذلك املبصر املتابع لقراءتك. 
قال اإلمام الشاطبي:

ُن َال َصْوٌت ُهَناَك َفَيْصَحَال  َفاِه ُبَعْيَد َما *** ُيَسكَّ  َواِالْشَماُم ِإْطَباُق الشِّ

:ΩÉª°TE’Gh ΩhôdG IóFÉa

من فوائد الوقف بالروم أو اإلشمام:
معرفة نوع احلركة في حال الوصل عندما نقف عليها. وهذا ملن كان بحضرته مستمع. 1

[فاطر: ٢٨]،  L  ́³²±°  ̄ M :اإلشــــارة إلى حركة اإلعــــراب عند خشية االلتباس نحــــو 2

[البروج: ١٥].  L¦  ¥  ¤  £  M ،[الرحمن: ١٢]  Ly x  wv u  M
:ΩÉª°TE’Gh ΩhôdG É¡«∏Y ™≤j »àdG ±hô◊G

يقع الروم واإلشمام في الكلمة املضمومة واملرفوعة، إضافة إلى أن الروم يقع في الكلمة املجرورة واملكسورة. 
وميتنع وقوعهما في الكلمة املفتوحة واملنصوبة.

قال اإلمام الشاطبي:
َال رِّ ُوصِّ ْفِع َواِرٌد *** َوَرْوُمَك ِعْنَد اْلَكْسِر َواْجلَ مِّ َوالرَّ َوِفْعُلُهمَا في الضَّ

                        َوَلْم َيَرُه في اْلَفْتِح َوالنَّْصِب َقاِرٌئ

1
ácôë∏d Ö°SÉæŸG ºµ◊G ΩÉeCG (×) áeÓY ™°V   11

  ácô◊G       

ºµ◊G
áëàØdGáª°†dGIô°ùµdG

ΩhôdG

ΩÉª°T’G

¿Éµ°S’G



٢١٨



.ôNBG ™°Vƒe ‘ ¬H âÑàc Ée ÒZ ™°Vƒe ‘ âÑàc äÉª∏c ËôµdG ¿BGô≤dG øe êôîà°SG

§ÿG Ωƒ°Sôe ≈∏Y ∞bƒdG

:§ÿG Ωƒ°Sôe 

هو خط املصحف الذي انتخبه الصحابة بأمر عثمان بن عفان  مما كتب بني يدي رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

:§ÿG Ωƒ°Sôe ≈∏Y ∞bƒdG ‘ º°UÉY ΩÉeE’G Ögòe

اتباع الرسم في الوقف، سواء أكان الوقف اختياريا أو اضطراريًا. فيقف بالهاء على  L  "  M وبالتاء 
[األعراف: ٥٦]. L  ¯  M  على

قال اإلمام الشاطبي:
ُهْم َواْملَاِزِنيُّ َوَناِفٌع *** ُعُنوا ِباتَِّباِع اْخلَطِّ ِفي َوْقِف اِالْبِتَال َوُكوِفيُّ
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٢١٩

QOÉ°üe

1  البداية والنهاية، البن كثير.

2 تذكرة احلفاظ، للذهبي.

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 øe

 IAGô≤dG ∫ÉªL

 ¿É≤JEG ™ªà°ùŸG ‘ IôKDƒŸG

 ΩÉª°TE’Gh ΩhôdG ™°VGƒe

 Ωƒ°Sôe ≈∏Y ∞bƒdGh

.§ÿG

§HGhQ

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• موقع معهد اإلمام الشاطبي حتت إشراف اجلمعية اخليرية لتحفيظ 
القرآن الكرمي مبحافظة جدة (خيركم).



١: عرف ما يأتي اصطالحا:
أ- الوقــــــــــــــــــف:
ب- الـــــــــــــــــروم:
ج- االشــــــــمــام:
د- مرسوم اخلط:

٢: ضع عالمة () أمام العبارة الصحيحة، وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
(    ) ١) يقع الروم في الكلمة املضمومة واملرفوعة واملجرورة واملكسورة   
(    ) ٢) يقع اإلشمام في الكلمة املفتوحة واملنصوبة      
(    ) ٣) من فوائد الوقف بالروم أو اإلشمام: اإلشارة إلى حركة االعراب عند خشية االلتباس 

٣: ما الشاهد من الشاطبية على:
١) األصل في الوقف على أواخر الكلم بإسكان احلرف املوقوف عليه.

٢) مذهب اإلمام عاصم في الوقف اتباع الرسم.



٢٢٠



هي ياء زائدة دالة على املتكلم.
LT   _$M وتتصل ياءات اإلضافة باالسم نحو 
_¯M واحلرف نحو L  À   _]M والفعل نحو

.L  ¢

¢SQódG

٥٥

áaÉ°VE’G AÉj ∞jô©J

áaÉ°VE’G AÉj ¬H ±ô© oj §HÉ°V

óFGhõdG äGAÉj - áaÉ°VE’G äGAÉj

هو: أن ُتدخل الهاء أو الكاف على الكلمة، فإن استقامت فهي ياء إضافة، فتقول في ( إّني ): إّنَك إنَُّه.

• أسكن شعبة الياء في الكلمات اآلتية:
.L M و L  M حيث وقعت، نحو L M 1

L حيثما وقعت. M ،[املائدة: ٢٨] L M ،[املائدة: ١١٦]  L M 2

Lحيثما وقعت. M ،[األنعام: ٧٩] ،[آل عمران: ٢٠]L M ٣

[ص: ٢٣]. L M ،حيثما وقعتL M ،[طه: ١٨]L M ،في سورة الكافرون L M                    4

تعريف ياء اإلضافة. 1

ضابط ياء اإلضافة. 2

مواضع ياءات اإلضافة التي وقع فيها اخلالف بني حفص وشعبه. ٣

تعريف ياءات الزوائد. 4

الفروق بني ياءات اإلضافة وياءات الزوائد. ٥

مواضع اخلالف بني شعبة وحفص في باب ياءات الزوائد. ٦


س١: هل ميكن أن تبدل حرف الياء في  

(نفسي) حرف كاف؟ وملاذا؟
هاتني  في  اليائني  بني  الفرق  ما  س٢: 

LwM الكلمتني

و L)    (  'M؟

هو: أن ُتدخل الهاء أو الكاف على الكلمة، فإن استقامت فهي ياء إضافة، فتقول في ( إّني ): إّنَك إنَُّه.

 أسكن شعبة الياء في الكلمات اآلتية:
áÑ©°Th ¢üØM ÚH ±ÓÿG É¡«a ™bh »àdG äGAÉ«dG ™°VGƒe
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٢٢١

ْسم. هي: ياءات متطّرفة زائدة في التالوة على الرَّ

[الفجر: ١٦]  LxM[الفجر: ١٥] و LmM نحو

فرق العلماء بني ياءات اإلضافة وياءات الزوائد بفروق ثالثة: 

óFGhõdG äGAÉj ∞jô©J

óFGhõdG äGAÉjh áaÉ°VE’G äGAÉj ÚH ¥hôØdG

األول: أن ياءات اإلضافة ثابتة في رسم املصاحف، بخالف ياءات الزوائد. 
ولذا قال اإلمام الشاطبي (١):

َوُدوَنَك َياَءاٍت ُتَسّمى َزَواِئَدا *** َألْن ُكنَّ َعْن َخطِّ املََصاِحِف َمْعِزال
الثاني: أن ياءات اإلضافة زائدة على الكلمة فال تكون الًما لها أبًدا، فهي كهاء الضمير وكافه. وياءات الزوائد 

 LÈM [هود: ١٠٥] و  L¥     ¤M [الفجر: ٤] و  L+M تكون أصلية وزائدة فتجيء الًما للكلمة نحو

[ق: ٤١].  LcM [القمر: ٦] و

الثالث: أن اخلالف في ياء اإلضافة دائر بني الفتح واإلسكان؛ وفي الزوائد دائر بني احلذف واالثبات.

(١) منت الشاطبية، باب ياءات الزوائد ص٣٤.

• أسكن حفص الياء وفتحها شعبة في الكلمات اآلتية:
[البقرة: ١٢٤]. L M 1

[الصف: ٦]. L M 2



٢٢٢

óFGhõdG äGAÉj ‘ ¢üØMh áÑ©°T ÚH ±ÓÿG ™°VGƒe

ájB’G¢üØMáÑ©°T

Lv     u    tM    [الزخرف: ٦٨]
حذف الياء وصًال ووقفًا

Lv     u    tM

أثبت الياء مع فتحها وصًال، 
وإسكانها وقفًا، فيقرأها 

L M

[النمل: ٣٦]  L(     'M

له الوجهان وقفا: احلذف واإلثبات
يثبت الياء مفتوحة وصًال

L(     'M

حذف الياء وصًال ووقفًا، فيقرأها 

L M
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٢٢٣



١. عرف ياءات اإلضافة.
٢. ما الضابط في معرفة ياءات اإلضافة؟

٣. انسب القراءة لراويها. فيما يأتي:

L«ª   M

L M

L7   6M

LÐ     ÏM

L M

L  M

L M

٤. عرف ياءات الزوائد.
٥. اذكر الفروق بني ياءات الزوائد وياءات اإلضافة.

٦. وضح كيفية القراءة لشعبة وحفص في الكلمات اآلتية:

كيفية القراءة حلفصكيفية القراءة لشعبةاآلية

Lv     u    tM

L)    (     'M



٢٢٤

™bGƒe

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد (موسوعة علوم القرآن).
• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.

• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.
• مركز تعظيم القرآن الكرمي باملدينة املنورة.

QOÉ°üe

التيسير في القراءات السبع، للداني. 1

حرز األماني ووجه التهاني، للشاطبي. 2

إبراز املعاني من حرز األماني، ألبي شامة املقدسي.  ٣

4 اإلضاءة في بيان أصول القراءة، لعلي الضباع.

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 É‡

 ≈∏Y óYÉ°ùj

 »ª∏©dGh »°SGQódG ¥ƒØàdG

 ∞∏àîŸG §Ñ°V ÖdÉ£dG IÉ«M ‘

 Gòg øeh Éª¡æ«H ¥hôØdGh ¬Ñà°ûŸGh

 äGAÉj ÚH ¥hôØdG §Ñ°V ÜÉÑdG

óFGhõdG
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٢٢٥



• :ÊGódG ΩÉeE’G ∫Éb
áahô©e áæµeCG »``a º°SôdG »``a *** áahò````fi  ÉgóŒ  ób  AÉ`̀«`̀dGh
IóFÉ`````````ah  IOÉ````````jR  GP  ìô°Th *** Ió`̀``̀ ``̀ ``̀ ``̀FGRh á`̀«`̀ ∏`̀ °`̀UCG É`̀ `̀gDhÉ`̀ `̀ jh
päÉ```Ñ```KC’G ø`̀ `e Ωƒ`̀ `̀ b É`̀¡`̀©`̀ª`̀°`̀S *** äÉ`̀¨`̀∏`̀dG ≠`̀FÉ`̀°`̀S ø``e É`̀¡`̀aò`̀Mh

É`̀¡`̀ ``̀ «`̀ µ`̀MCG á```KÓ```K Ö````gGò````e *** É`̀¡`̀«`̀a IGhô``````````dG á`̀ `̀ ``̀ `̀ ª`̀ `̀ FCÓ`̀ `̀ dh
±hô◊G ø``e ¢†©ÑdG ‘ ∑GPh *** ±ƒ```bƒdGh π°UƒdG »``a É```¡JÉÑKEG
äÉ``¨d É``¡∏c »``gh ,π°UƒdG »`a *** äÉÑKE’Gh ÚdÉ◊G ‘ ±ò◊Gh
á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀dG ≠`̀∏`̀ ``̀ ``̀Hh É`̀``̀ª`̀°`̀S ø`̀ª`̀Y *** á``````jGhôdÉH §``Ñ``°†j GP π``````````ch

•:äÉ¨d ™HQCG áaÉ°VE’G AÉj ‘
.É kØ«ØîJ É¡fÉµ°SEG .2    .áª∏µdG π°UCG ≈∏Y AÉ«dG íàa .1

.±ò◊G .4     .AÉ«dG ó©H AÉ¡dG äÉÑKEG .3
. rΩÓZh .. r¬ n« peÓZh .. r»eÓZh ..AÉL ób n»eÓZ Gòg ∫ƒ≤J



٢٢٦



هو النشر والبسط، وهي الكلمات املختلف فيها بني القراء املنثورة 
في سور القرآن من غير قاعدة غالبًا، كـــ  L  W M تختلف 

.L  Ç  M :قراءتها عن قراءة

¢SQódG

٥٧

¢TôØdG ∞jô©J

á«°TôØdG äÉª∏µdGá«°TôØdG äÉª∏µdG

á«fBGôb áª∏µdG¢üØM ájGhQáÑ©°T ájGhQá«ÑWÉ°ûdG øe ógÉ°ûdG

L  ®  M
سواء عرفت بأل 
أو غير معرفة بأل

ضم الباء 
L ®  M

كسر الباء
L   M

َوَكْسُر ُبُيوٍت َواْلُبُيوُت ُيَضمُّ َعْن
ٍة(١)   ِحمى ِجلَّ

L  ?  Mخفف الذال
L  ?  M

شدد الذال
L   M

ُروَن اْلُكلُّ َخفَّ َعَلى  كَّ   َوَتذَّ
َشَذا(٢)     

تعريف الفرش. 1

الكلمات املطردة التي خالف فيها شعبُة حفصًا. 2



كم مرة ُذكرت كلمة • 
Lê  M في القرآن الكرمي؟

اذكرها:• 

(١) منت الشاطبية، فرش سورة البقرة ص ٣٨
(٢) منت الشاطبية، فرش سورة األنعام ص ٥٤

 É¡æe ,IÒãc ¢üØMh oáÑ©°T É¡«a ±ÓÿG ™bh »àdG ËôµdG ¿BGô≤dG Qƒ°S ‘ á«°TôØdG äÉª∏µdG 
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٢٢٧

á«fBGôb áª∏µdG¢üØM ájGhQáÑ©°T ájGhQá«ÑWÉ°ûdG øe ógÉ°ûdG

L  Æ  M
إسكان الالم 

وتخفيف القاف
L  Æ  M

فتح الالم وتشديد القاف 
L   M

َوِفي اْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْفٍص(١)

L  §  Mضم الطاء
L  §  M

أسكن الطاء 
L   M

اُء َساِكٌن  َوَحْيُث َأتي ُخُطَواٌت الطَّ
ُه... (٢)  َوُقْل َضمُّ

L  ©  Mأثبت الواو
L  ©  ML M َوَرُءوٌف َقْصُر ُصْحَبِتِه َحَال (٣)حذف الواو

L  {  Mكسر الراء
L  {  M

,L    M ضم الراء
ماعدا املوضع الثاني من 

سورة املائدة:
L  |  {zy  M

َوِرْضَواٌن اْضُمْم َغْيَر َثاِني اْلُعُقوِد 
َك *** ْسَرُه َصحَّ (٤)

L  '  Mحذف الهمزة
L  '  M

زاد همزة بعد األلف
L M

َوُقْل َزَكِريَّا ُدوَن َهْمِز َجِميِعِه 
صحاَب (٥)

L  ©  Mضم حرف العني
L  ©  M

كسر حرف العني 
L M َوَضمَّ اْلُغُيوِب َيْكِسَراِن ُعُيونًا اْل

 ُعُيوِن ُشُيوخًا َداَنُه ُصْحَبٌه ِمَال(٥)
L  ê  Mضم حرف الغني

L  ê  M
كسر حرف الغني 

L M

(١) منت الشاطبية، فرش سورة األعراف ص ٥٥
(٢) منت الشاطبية، فرش سورة البقرة ص ٤٠
(٣) منت الشاطبية، فرش سورة البقرة ص ٣٩

(٤) منت الشاطبية، فرش سورة آل عمران ص ٤٤
(٥) منت الشاطبية، فرش سورة آل عمران ص ٤٤



٢٢٨

á«fBGôb áª∏µdG¢üØM ájGhQáÑ©°T ájGhQá«ÑWÉ°ûdG øe ógÉ°ûdG

L   M
L  ´  M

كسر الياء
L   M

L  ´  M

فتح الياء
L M

L M

َنٍة َدَنا  َوفي اْلُكلِّ َفاْفَتْح َيا ُمَبيِّ
ْمِع َكْم  *** َصِحيًحا َوَكْسُر اْجلَ

َشَرًفا َعَال (١)

L  ¼  M
L  �  M

L~  M

كسر امليم
 L  ¼  M

L~  M       L�  M

ضم امليم
L M

L M                L M

ْم َوِمْتنَا ُمتَّ ِفي َضمِّ َكْسِرهَا  َوِمتُّ
َصَفا (٢) ***

L  Ã  M

L  «  M

حذف األلف على اإلفراد 

L  Ã  M

L  «  M

زاد ألفا بعد النون على 
اجلمع

L M
L M

وَن ِفي اْلُكلِّ       َمَكاَناِت َمدَّ النُّ
(٣) شْعَبٌة

L  ¢  Mشدد الياء
L  ¢  M

أسكن الياء وخففها 
L M

ُفوا  َوفي َبَلٍد َمْيٍت َمَع املَْيِت َخفَّ
*** َصَفا (٤)   

L  q  M
بالنون وكسر احلاء 

وياء بعدها
L  q  M

بالياء وفتح احلاء وألف 
L M بعدها

َوُيوحى ِإَلْيِهْم َكْسُر َحاِء َجِميِعَها 
***

َوُنوٌن ُعًال ُيوحى ِإَلْيِه َشذاً َعَال (٥)

L  w  Mفتح الياء
L  w  M

L M كسر الياء
ماعد موضع سورة هود 

L M

َوَفْتُح َيا *** ُبَنيِّ ُهَنا َنصٌّ َوِفي 
َال اْلُكلِّ ُعوِّ

(١) منت الشاطبية، فرش سورة املائدة ص٥٠
(٢) منت الشاطبية، فرش سورة النساء ص ٤٨

(٣) منت الشاطبية، فرش سورة آل عمران ص ٤٦
(٤) منت الشاطبية، فرش سورة األنعام ص ٥٢

(٥) منت الشاطبية، فرش سورة آل عمران ص ٤٤
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٢٢٩



١: عرِّف الفرش.

٢: انسب القراءة لراويها، مع ذكر الشاهد من الشاطبية.

L M

L(   '   &   %   $   #M

LG����FM

L M

L M

LV U T S RM

L M



٢٣٠

QOÉ°üe

فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي. 1

كنز املعاني في شرح حرز األماني، لشعلة املوصلي. 2

JÉ«M»ة
ä

GQÉ¡e

 É‡

 IhÌdG »ªæj

 ÖdÉ£dG iód ájƒ¨∏dG

 ógGƒ°ûdGh á∏ãeC’G ßØM

 äÉª∏µdG É¡æeh ,IÒãµdG

 É¡«a ∞dÉN »àdG IOô£ŸG

É k°üØM áÑ©°T

™bGƒe

واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  لوزارة  التابع  اإلسالم  موقع   •
(موسوعة علوم القرآن).

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
• مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف في املدينة النبوية.

• الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.
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هذه بعض األحكام التي يجب مراعاتها ملن يقرأ حلفص من 
طريق احلمامي عن الولي عن الفيل عن عمرو بن الصباح عن 
حفص من كتاب «املصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر» 
ألبي الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري، وهذا الطريق من 

طرق (طيبة النشر في القراءات العشر) البن اجلزري:

¢SQódG

٥٩

º°UÉY øY ¢üØM ájGhôd π°üØæŸG ô°üb ‘ ΩÉµMCG

º°UÉY øY ¢üØM ájGhôd π°üØæŸG ô°üb ‘ ΩÉµMCG

1 أحكام في قصر املنفصل لرواية حفص عن عاصم.



نسمع كثيرا من أئمة مساجدنا َمْن 
يقرأ حلفص عن عاصم بقصر املد 
املنفصل مبقدار حركتني، نحو قوله 
تعالى: L }M، وهذه القراءة 
لــم تـــرد فــــي طريـــق الشاطبــــية، 

وإمنا جاءت من طريق طيبة النشر.
هل يترتب على القراءة بها أحكام 

تلزم القارئ اإلتيان بها؟

º°UÉY øY ¢üØM ájGhôd π°üØæŸG ô°üb ‘ ΩÉµMCGº°UÉY øY ¢üØM ájGhôd π°üØæŸG ô°üb ‘ ΩÉµMCG



٢٣٢

من طريق طيبة النشر من طريق الشاطبيةالقراءة م 

التوسط مبقدار أربع أو خمس املد املنفصـل١
القصر مبقدار حركتنيحركات

التوسط مبقدار أربع أو خمس املد املتصـل٢
التوسط مبقدار أربع حركاتحركات

[البقرة: ٢٤٥]٣ L  ÃM( يبصط ) تقرأ بالصاد فقطتقرأ بالسني

[األعراف: ٦٩]٤ L  ?M(بصطة) تقرأ بالصاد فقطتقرأ بالسني

[الطور: ٣٧]٥ L  RM تقرأ بالصاد والسني، وبالصاد
(املسيطرون) تقرأ بالسني فقطأشهر 

٦

[األنعام: ١٤٣-١٤٤] L  ,M
[يونس: ٥١-٩١] L  ÆM

[يونس: ٥٩]، [النمل: ٥٩] L  pM

وجهان: اإلبدال باملـد املشـبع، أو 
اإلبدال باملد فقطالتسهيل في الهمزة الثانية

السـكت في املواضع األربعة٧
السكت في  (عوًجا قيًما)، 

(مرقدنا هذا)، (من راق)، (بل 
ران)

السكت أيًضا وهو في الكهف 
ويس والقيامة واملطففني

[يوسف: ١١]٨ L  ¬Mاإلشمام فقـطالوجهان: اإلشمام، والروم

٩
[مرمي: ١] L  !M العني في

[الشورى: ٢] L  #M
الوجهان: التوسط أربع حركات 
التوسط أربع حركاتواملد ٦ حركات، والطول أفضل
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٢٣٣

من طريق طيبة النشر من طريق الشاطبيةالقراءة م 

[الشعراء: ٦٣]١٠ L=Mالتفخيــمالوجهان: التفخيم أو الترقيق

[النمل: ٣٦]١١ L (    'M وجهان وقًفا: إثبات الياء
حذف الياء فقط وقًفاوحذفها، وفي الوصل تثبت الياء

[اإلنسان: ٤]١٢ L ÐM ،الوجهان وقًفا: إثبات األلف
حذف األلف وقًفاوحذفها، وحتذف حال الوصل

[الروم: ٥٤] جميعها١٣ L QMتقرأ بفتح الضادتقرأ بفتح الضاد وضمها: وجهان

[املرسالت: ٢٠]١٤ L"M وجهان: إدغام كامل وإدغام
إدغام كامـلناقص، واألول هو املشهور



٢٣٤



اقرأ اآليات اآلتية مرة بتوسط املنفصل، ومرة بقصر املنفصل مراعيًا األحكام املترتبة على ذلك 
  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © M :١. قال تعالى
[البقرة: ٢٤٤-٢٤٥]. L   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »
    6 5  4   32  1  0  /  .  -  ,  +  *   ) M :٢. قال تعالى

LFE  D  C  B  A  @?  >  =   <  ;  :  9  8   [األعراف: ٦٩].
   V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G M :٣. قال تعالى

[الروم: ٥٤]. L   b   a        `  _  ^]  \  [  ZY  X    W



١: وضح كيفية القراءة للكلمات القرآنية اآلتية من طريق الشاطبية ومن طريق طيبة النشر.

من طريق طيبة النشرمن طريق الشاطبيةالكلمة القرآنية

?

=

Q
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 ¢üØM ájGhôd π°üØæŸG ô°üb ΩÉµMCG  »ª∏°ùdG  »°ù«æŸG ¢ùjQOEG  øH ó«dh ódÉN ƒHCG  ï«°ûdG  º¶f
“ìÉÑ°üŸG ≥jôW øe ¢üØM ájGhQ ΩÉµMCG º¶f ‘ ìGhQC’G áé¡H” ÉgÉª°S äÉ«HCG ‘ º°UÉY øY

:∫É≤a

Ó`````©dG º©```ædG ≈∏Y »HQÉj óª◊G ∂dÓ`````ª°ùÑe ∫ƒ`°Sô∏d IÓ°U ≈cRCGh

»```````````dƒdG ø````Y …hôj t»`eÉ qªëa oó©HhÓ``bÉf π`«ØdG ø`Y º«¶©àd ô°ü≤H

hRô``````¡°T ìÉ`````Ñ°üÃ ´ƒ````ª› ∂dPhÓ````````©dG á```````Ñ«£H …hô```e â`ªK Q

 ¿ô`°übG π°üØfG Éeh §°Sh Ó°üàªa         Ó`````FÉ°ùe ô`°û©H º`gRô◊ ÉaÓN

É```````¡∏ãe á`````£°üH ºK OÉ```°U §°üÑ«aÓ◊G ÉgôNGhCG ‘ qÈc âÄ°T ¿EGh

hô`````````£«``°üŸG q¿CGô```````bG Ú°ùH ø``µdhÓ``````ªgCG Ω rhô````∏dh É qæeCÉàH ºª°TCG ¿

’ ø``````````````jô``````````còdCG ¿B’CG ™```````e ˆCGh’ qƒ``````£e qó````Ã É````¡dóHG π`H π¡°ùJ

É``````````ØbGh â```````æc GPEG ø`aòMÉa ¿ÉJBGhÓ°Uƒeh Éaƒbh røaòMÉa π°SÓ°S

rø````ªîØa ¥ô````a ºK §``````°Sh ÚY ‘hÓ````````q∏¡a â q“h ,á````ëàØH ∞ r©°Vh




