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لهذا المقرر قيمة مهمة وف�ئدة كبيرة فلنح�فظ عليه، ولنجعل نظ�فته ت�صهد على ح�صن �صلوكن� معه.

اإذا لم نحتفظ بهذا المقرر في مكتبتن� الخ��صة في اآخر الع�م لال�صتف�دة ، فلنجعل مكتبة مدر�صتن� تحتفظ به.

حقوق الطبع والن�شر محفوظة لوزارة التعليم ـ المملكة العربية ال�شعودية





Ü�الكت íمف�تي

تكون عامة ومختصرة وموجهة للمتعلم.

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

الطالب  فهم  مدى  لقياس  درس  كل  نهاية  في  ترد  تقوميية  أسئلة 
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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الشبكة  على  للموضوع  العلمية  باملادة  املتعلقة  الروابط  تتضمن 
العنكبوتية وتقتصر على اجلهات الرسمية أو املواقع العلمية الرصينة.

تتضمن جميع أوعية املعلومات املختلفة سوى املصادر اإللكترونية

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

والتطبيقات العملية بهدف حتسني ممارساته العملية ورفع كفاءته.

م�ص�در

WWW. ...... .com

املكتبة ال�ص�ملة



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

التقومي أو االختبار.





املقدم````ة

وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هللا  احلمد 
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 ¤ 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 
التربية  إدارات  من  واملعلمني  املشرفني  من  نخبة  فيها  شارك  التي  العمل  ورشة  توصيات  على  بناء  جديٍد 

والتعليم في املناطق واحملافظات، ويحتوي هذا املؤلف على ست وحدات هي على النحو التالي:
الوحدة األولى : تأريخ القراءات.
الوحدة الثانية : أنواع القراءات.

الوحدة الثالثة : العلوم املتصلة بعلم القراءات. 
الوحدة الرابعة : مشاهير القراء.

الوحدة اخلامسة : متون علم القراءات.
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 يلي :

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

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

3   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 وانطالقة 

خلير عظيم ترى أثره في حياتك وأسرتك ومجتمعك ووطنك وأمتك.
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. 
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الدر�س الثالث : مفاهيم اأ�شا�شية يف علم القراءات .

الث�ين

الدر�س الرابع : الأحرف ال�شبعة .

الدر�س اخلام�س : الختيار يف القراءات .

الدر�س ال�شاد�س :كيفية حتمل القراآن الكرمي )الَعْر�س و ال�شماع( .

الث�لث

الدر�س ال�شابع : تطبيق عملي على العر�س وال�شماع .

الدر�س الثامن : اأن�شطة تطبيقية على وحدة تاأريخ القراءات يف كتاب التطبيقات.

الدر�س الثامن : اأن�شطة تطبيقية على وحدة تاأريخ القراءات يف كتاب التطبيقات .

الرابع

الدر�س التا�شع : اأركان القراءات املقبولة .

الدر�س العا�شر : القراءات املردودة .

الدر�س احلادي ع�شر : اأن�شطة تطبيقية على وحدة اأنواع القراءات يف كتاب التطبيقات .

اخل�م�س

الدر�س احلادي ع�شر : اأن�شطة تطبيقية على وحدة اأنواع القراءات يف كتاب التطبيقات.

الدر�س  الثاين ع�شر : علم الر�شم.

الدر�س الثالث ع�شر :علم ال�شبط.

ال�ص�د�س

الدر�س الرابع ع�شر :علم عد الآي.

الدر�س اخلام�س ع�شر :علم توجيه القراءات.

الدر�س ال�شاد�س ع�شر :اختالف القراءات.

ال�ص�بع

الدر�س ال�شابع ع�شر :عالقة علم القراءات بالعلوم ال�شرعية واللغوية.
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 الدر�س الأول:القراآن الكرمي والقراءات.  

 الدر�س الثاين:املبادئ الع�شرة لعلم القراءات.    

 الدر�س الثالث: مفاهيم اأ�شا�شية يف علم القراءات.

 الدر�س الرابع: الأحرف ال�شبعة.

 الدر�س اخلام�س: الختيار يف القراءات.

 الدر�س ال�شاد�س: كيفية حتمل القراآن الكرمي    )الَعْر�س و ال�شماع(.

 الدر�س ال�شابع:  تطبيق عملي على العر�س وال�شماع.

 الدر�س الثامن: اأن�شطة تطبيقية على وحدة تاأريخ القراءات .

QOوS¢ الوحدة



GأهدGف Gلƒحدة

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يحقق الأهداف التالية:

 يعرف علم القراءات.

 يعرف املبادئ الع�شرة لعلم القراءات.

 يفرق بني علم القراءات والعلوم الأخرى.

 يدرك املفاهيم الأ�شا�شية لعلم القراءات. 

 يعرف كيف نزل القراآن الكرمي. 

 يعرف املراد بالأحرف ال�شبعة. 

 يدرك الختيار يف القراءات. 

 يعرف كيفية حتمل القراآن الكرمي. 

 يفرق بني العر�س وال�شماع. 

 يطبق العر�س وال�شماع على �شورة من القراآن الكرمي. 
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 لغة: اجلمع ، من قولهم قرأت الشيء ، أي 
جمعته .

ل على محمد �  اصطالحاً: كالم اهللا الُمنزَّ

املتعبد بتالوته،  ي واإلعجاز  التحدِّ على وجه 
واملختوم  بالفاحتة  ــبــدوء  امل بالتواتر  املــنــقــول 

بالناس.

¢SQódG

1

 Ëتعريف القراآ¿ الكر ó«¡“

الق``راآ¿ الك``رË والق``راءات

ة في السماء  جبريل � بجميع وجوهه التي يقرأ بها الناس اليوم ، وأنزله اهللا جملة واحدة إلى بيت العزَّ
قًا  في ثالث وعشرين سنة حسب احلوادث والوقائع مباِينًا بذلك الكتب املنّزلة قبله،  الدنيا، ثم نزل مفرَّ

فإنها نزلت جملة واحدة . 
: أنزل اهللا القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان اهللا إذا أراد أن ُيوِحَي منه شيًئا  قال ابن عباس 

 .(٢)  L & % $ # " ! M :أوحاه، كقوله

تكلَّم اهللا عز وجل بالقرآن كالمًا حقيقيًا يليق بجالله وعظمته، 
ومن كالمه القراءات التي هي وجوه القرآن ، وقد تلّقاه عنه 

(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).                                           
ابن  على  القرآن  مجاهد  يختم  ملاذا   

عباس ؟
 ملاذا يختم 
مجاهد هذا 

العدد الكثير من 
ختمات القرآن ؟

 ما الذي 
تستفيده من 

الفوائد لو ختمت 
القرآن مثله ؟

بالناس.

نõول القراءات

(٢) سورة القدر: آية : ١ .

 تعريف القرآن الكرمي. 
 نزول القراءات. 

 عالقة القرآن الكرمي بالقراءات.
 كيف تلقى الصحابة القراءات من النبي ¤. 

 عناية السلف الصالح بالقرآن الكرمي. 
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املبدوء  املتعبد بتالوته  ي  واإلعجاز  التحدِّ على وجه    املنزل على محمد  القرآن: هو كالم اهللا    
بالفاحتة واملختوم بالناس .

   القراءات: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية ، وطرق أدائها اتفاقا واختالفا مع َعْزو كل 
. L M بإضافة ألف، وتقرأ بحذف األلف L M َوْجه ِلناِقِله مثال ذلك

فالقراءات كالم اهللا تعالى.

 

عالقةالقراآ¿ الكرË ب�لقراءات

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

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

ى ال�صح�بة القراءات من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ? sكيف تلق

منهم  الواحد   � يقرئ 
من  كثيرة  حــروف  على 

األحرف السبعة

منهم  الواحد   � يقرئ 
على حرف ويقرئ اآلخر 

على حرٍف غيره

القراءات  الصحابة  يتلقى 
من خالل قراءاته � حال 

نزول الوحي بها مباشرة

القراءات  الصحابة  يتلقى 
ــن خـــالل قـــراءاتـــه �  م

عليهم أثناء الصالة

1

3

2

4
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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 عبد الوهاب بن ُفليح(٢) ، 

وختمت عليه نحًوا من عشرين ومئة ختمة (٣).
3  قال محمد بن عبد الرحيم األصبهاني - رحمه اهللا - : رحلُت إلى مصر، ومعي ثمانون ألًفا فأنفقتها 

على ثمانني ختمة(٤).
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 . 
5 قال أبو القاسم الُهَذلي املقرئ الرّحال - رحمه اهللا -: قرأت على مئة واثنني وعشرين شيًخا (٥).

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

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

(٥) الصلة  ابن بشكوال ج  ١ ص٢٢١  .

Ëب�لقراآ¿ الكر íعن�ية ال�صلف ال�ص�ل



5 قال أبو القاسم الُهَذلي املقرئ الرّحال - رحمه اهللا -: قرأت على مئة واثنني وعشرين شيًخا 



 êل لنم�ذ uمث ،k�وتالوة واإتق�ن k�ربه� حفظ Ü�من الأ· بعن�يته� بكت �gÒZ ذ√ الأمة عنg تõ1   “ي
من العلم�ء الذين برعوا ‘ gذا الفن ح�صÖ ا÷دول الت�›:

اأgم �صف�تهالتعريف بهالع�صر

‘ ع�صر ال�صح�بة رVصي اˆ عنهم

‘ ع�صر الت�بعني 

‘ الع�صر احل�Vصر
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مر ب∂ ‘ الدر�س مواقف عن ال�صلف ال�ص�لí ‘ حفظ القراآ¿ الكرË وقراءاته وفهم مع�نيه والعمل به 

 2
والرحلة ‘ تعلمه وتعليمه. حلل املواقف ح�صÖ ا÷دول الت�›: 

م�ذا ت�صتفيد من gذا املوقفاملوقف مك�¿ املوقف�صيï �ص�حÖ املوقف�ص�حÖ املوقف



١: ما الفرق بني القرآن الكرمي والقراءات؟

٢: بني الطرق التي تلقى الصحابة رضي اهللا عنهم القراءات بها.

٣: كيف نزلت القراءات؟
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م�ص�در

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

2  جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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).



بذل 

ا÷هد ال�صخ�صي ‘ 

 Ü�التعلم الذاتي ، وا�صت�صح

ال�صÈ، والgتم�م ب�لفهم واحلفظ 

والإتق�¿، يرتقي Ã�صتوi التعلم 

ويõيد من فر�س التفو¥ والإ‚�ز، 

كم� ح�صل للقراء الذين اأو�صى 

النبي ¤ ب�أخذ القراآ¿ 

عنهم.



N�ضs اˆ Jعا¤ òg√ الأمة ‘ كتابهم ògا املنõل Yل≈ نبيهم - � Ãا ⁄ يكـــø لأمــــة مø الأمـــــم ‘ كتبــــها املنـــõلة، 

 lkjihg M : ¤عــاJ لينــــا، قــــــالEر الكتب، و⁄ يـــكل حف¶ــــ¬ اFل بحفـــ¶¬ دون �شـــــا sكفJ ¤عـــاJ ¬نEفـــا

ا  kل�شان العرب   íاأف�ش من¬  ب�شورة   iد– Jعا¤  اˆ  لأن   ;  �  - النبي  معجõات  لأY¶م   kاما¶YEا وPلك  Lm؛ 
 ،  Ωاليو  ¤Eا والنهار  الليل  اآناء   ≈nل rت oي يõل  ثم ⁄  مثل¬،  ب�شورة  ياأJوا  اأن  يقدروا Yل≈  فلم  ا  kنكارEوا ا  kتوYو واأY¶مهم Yنادا 

 �  ¬Jشدق نبوU ≈لY م¶Yاأ واأي دللة  اأحد منهم معار�شة Tشيء من¬،  واأYداء الديø، و⁄ ي�شتطع   øة امللحديÌمع ك

 èالأدلــة وا◊ج  øي�شتنبطون من¬ م  âوق اآNر   ¤Eوا الأول  ال�شدر   øل مõJ الأمة ⁄   √òg لماءY نEفا ا  kواأي†ش مòg øا? 

والÈاÚg وا◊كم وgÒZا ما ⁄ يطلع Yلي¬ متقدΩ ول ينح�شر ملتاأNر، بل gو البحر الع¶يم الòي ل قرار ل¬ ينتهي 

قبل Pلك ⁄  الأ·   âكان � كما  نبيها  بعد  نبي   ¤Eا الأمة   √òg èت– ⁄ sم nث  øوم يوقف Yلي¬،  لآNر√  ول Zاية  اEلي¬، 

يîل زمان مø اأزمنتهم øY اأنبياء يحكمون اأحكاΩ كتابهم ويهدونهم اE¤ ما ينفعهم ‘ دنياgم واآNرJهم، قال Jعا¤ :

b  a  ̀ _  ̂ ] \[ ZYXWVUT S  R   QM
ل Jعا¤ بحف¶¬ N�ض  sكفJ هم التحريف والتبديل. وملاFلها بعد اأنبياNا دòليهم ، فلهEالتوراة ا ßفوكل حف

 (1)Ledc
 
(2)L9876543 M : ¤عاJ ليقت¬، قالN øشطفا√ مUا øبريت¬، واأورث¬ م øشاء مT øب¬ م

 
(3)

وقال � : (اEن ˆ اأgلÚ مø النا�ض، قيل: يا ر�شول اˆ مg øم ? قال: gم اأgل القراآن ، اأgل اˆ وNاUشت¬ ) 

(٢) سورة فاطر آىة: ٣٢. (١) سورة املائدة: آية: ٤٤.   
(٣) 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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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

¢SQódG

املبادئ الع�شرة 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

هل هناك فرق في املعنى بني قول اهلل تعالى چI    H  Gچ وقول اهلل تعالى چI    H  Uچ ؟ما هما ؟
ó«¡“

 ∞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

 á«fBGô≤dG äÉª∏µdÉH ≥£ædG ‘ CÉ£ÿG ÜÉæàLG

 CGô≤j ÉÃ º∏©dGh ,Ò«¨àdGh ∞jôëàdG øY É¡àfÉ«°Uh

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

. ¬H CGô≤j ’ Éeh 

 ¬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

äGAGô≤dG AÉª∏Y øY IôJGƒàŸG ∫ƒ≤ædG øe

 G ∫ƒ°SQ Gƒ¡aÉ°T øjòdG áHÉë°üdG ¤EGˆ ملسو هيلع هللا ىلص

.¬æe ±ôM πµH 

12

34

56

78

910
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تدريبتدريب

 قارن بني علم القراءات والعلوم االأخرى مبيًنا وجه االتفاق واالختالف ح�شب اجلدول التايل: 
 

علم التف�شريعلم التجويدعلوم القراآن علم القراءات املجال 

وجه االتفاق

وجه االختالف

التقوميالتقومي

1: عرف علم القراءات.

2: ما ثمرة علم القراءات؟

3: 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

 á«fBGô≤dG äÉª∏µdÉH ≥£ædG ‘ CÉ£ÿG ÜÉæàLG

 CGô≤j ÉÃ º∏©dGh ,Ò«¨àdGh ∞jôëàdG øY É¡àfÉ«°Uh

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

. ¬H CGô≤j ’ Éeh 

 ¬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

äGAGô≤dG AÉª∏Y øY IôJGƒàŸG ∫ƒ≤ædG øe

 G ∫ƒ°SQ Gƒ¡aÉ°T øjòdG áHÉë°üdG ¤EGˆ ملسو هيلع هللا ىلص

.¬æe ±ôM πµH 

12

34

56

78

910
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م�ص�در

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



الإلق�ء 

املتميõ يت�صم 

Ãجموعة من ال�صم�ت منه�: 

ف�ص�حة الن£ق، ووVصوì ال�صوت، 

وتن�Zمه مع احلدç، وحرك�ت ا÷�صد 

 k�ص�، و�صرعة وب£�أ ووقوفV�ارتف�ع� وانخف

وا�صÎ�ص�ل، وgكذا ج�ءت كل قراءات 

القراآ¿ من�صجمة ومتك�ملة مع الن�س 

واحلدç لأنه� من لد¿ حكيم 

.Òخب

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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 .



ó ثم الثمـــــر√ دt و املو�شـــــــــو n◊ا                     √ nـــــر nش� nY 
m
لــــــم pY uكــــل nÇ pمباد sنEا

مo ال�شار´ rك oح oال�شتمداد oوالوا�شــــــع                    وال�شم lة nشـــــب� pون o¬ـــــــoشـل† nوف

(1)

فا  nرnــ
qال�ش nحاز nا÷ميع i nر nد rø nوم                     ≈ nف nاكت pبالبع†ض oوالبع†ض lلFم�شا

(١)  هذه األبيات حملمد بن علي الصبان  في حاشيته على شرح السّلم ص ٣٣.
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

 kاأول

  القراءات العشر متواترة (٢) ، وقد نقلها أئمة القراءات عن مثلهم إلى الصحابة  عن رسول اهللا 
عن جبريل ß عن اهللا -عز وجل-. 

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

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

¢SQódG

3

مف�gيم اأ�ص��صية ‘ علم القراءات

مف�gيم اأ�ص��صية ‘ علم القراءات

(٢)  املراد باملتواتر : ما رواه جماعة كثيرون عن مثلهم إلى آخر اإلسناد ، وميتنع تواطؤهم على الكذب.  (١)  سورة احلجر: آىة ٩ .  

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

.(١) 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 يلي:



25

ä
GA

Gô
≤

dG
 ï

jQ
CÉJ

  :
  ¤

h
C’

G 
I

ó
M

ƒ
dG

(١) سورة البقرة آية ١٨٩                            (٢) قراءة نافع املدني وابن عامر الشامي.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب اخلصومات  باب كالم اخلصوم لبعضهم في بعض  برقم (٢٤١٩) واللفظ له، ومسلم في كتاب صالة املسافرين 

وقصرها  باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف  برقم (٨١٨). 

 kÉ«fÉK

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

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(١) قرئت بكسر النون دون تشديد ورفع الراء  

اء  ي الكالم على كل حرف في موضعه من احلروف املختلف فيها بني الُقرَّ  وُسمِّ
(٢) L´  ³  t pÈdG pø pµnd nh  M

فرشًا، النتشار هذه احلروف في مواضعها من سور القرآن ، فكأنَّها انفرشت في السور.
 kÉãdÉK

النقل  القراءات هو  الوحيد الختالف  املصدر  القراءات هو رسم املصحف ، بل   ليس مصدر اختالف 
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 .
  kÉ©HGQ

ة ُمتَّبعة يأخذها اآلِخُر عن األول ،ألنها كالم اهللا تعالى ، ومبناها على التلّقي واملشافهة فهي توقيفية.  القراءة ُسنَّ
kÉ°ùeÉN
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k�ص�د�ص�

من املفاهيم معرفة الفرق بني املقرئ والقارئ: 
- فاملقرئ : من علم بالقراءات أداًء ، ورواها مشافهة.
- والقارئ 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 .



- القارئ املنتهي



خل�س املف�gيم الأ�ص��صية  ‘ علم القراءات من خالل ال�صكل الت�›:

املف�gيم الأ�ص��صية  ‘ علم القراءات

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................
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1  النشر في القراءات العشر، حملمد بن محمد اجلزري.

2  جامع البيان في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني.



من 

مه�رات التفو¥ 

الدرا�صي العن�ية ب�لأفك�ر 

الرئي�صة واملف�gيم املهمة التي 

ت�ص�عد على الفهم وتركيõ التعلم وتكو¿ 

Wريق� لتف�صÒ و�صرì الأفك�ر الفرعية، 

ولذل∂ بني العلم�ء مف�gيم لعلم 

القراءات ت†صب§ اأ�صوله وفروعه

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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 سبب اختالف القراءات ؟

٤: ما الفرق بني املقرىء والقارىء ؟
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قال ا◊افß اأبو Yمرو الداÊ ‘ كتاب¬ }Lامع البيانz بعد Pكر اE�شكان L j M  وL   Ì Mلأبي 

 òNتار√ واأNي اأòو الgالأداء و ‘ Ìالنقل واأك ‘ íشUشكان اأ�Eنكار �شيبوي¬ ل¬ فقال: والEمرو وحكاية اY

ب¬، و قال: واأFمة القراء ل Jعمل ‘ Tشيء مø حرو± القراآن Yل≈ الأف�ش≈ ‘ الل¨ة والأقي�ض ‘ العربية، 

بل Yل≈ الأثبâ ‘ الأثر والأUشí ‘ النقل والرواية اPEا ثبتY âنهم ⁄ يردgا قيا�ض Yربية ول ف�شو ل¨ة ؛ 

لأن القراءة �شنة متبعة يلΩõ قبولها وامل�شÒ اEليها. ا.gـ . 

الن�شر ‘ القراءات الع�شر لبø ا÷õري ê 1 �ص 10
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هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة.
ومعنى متعددة: أنَّ أقصى حد ميكن أْن تبلغه الوجوه القرآنية 
الواحدة،  القرآنية  الكلمة  في  وذلك   ، أوجه  سبعة  هو  املنزلة 
وكان النبي ¤ يتخير بإقراء الصحابة من احلروف حسبما يرى 

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

القرآنية الثابتة املتواترة، بناًء على ما يلي:
أنَّ احلرف يراد به الوجه املتعلق بالقراءة ، وأنها كيفيات لتالوة 
حكيم  بن  هشام  اختالف  بدليل   ، الواحدة  القرآنية  الكلمة 

وعمر بن اخلطاب   واختصامهما عند النبي ¤  .

¢SQódG

4

معنى الأحر± ال�صبعة ó«¡“

الأحر± ال�صبعة

في اخلطب  الكتب ونسمع  في  نقرأ 
ووسائل اإلعالم أنَّ القرآن الكرمي ُأنزل 

على سبعة أحرف.
ما معنى األحرف السبعة الواردة • 

في احلديث ؟
مرتبطة •  الــســبــع  الـــقـــراءات  هــل 

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 ¤ : «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما 

تيسر»(٣).
2 عن ابن عباس  أنه قال: «قال رسول اهللا ¤ : «أقرأني جبريل على حرف فراجعته ، فلم أزل أستزيده 

ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»(٤).
3 عن ُأبيِّ بن كعب ‹: أنَّ النبي ¤ كان عند أضاة بني غفار قال : فأتاه جبريل › فقال : «إن اهللا 

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

ا حرٍف قرؤوا عليه فقد أصابو»(٥).  القرآن على سبعة أحرف ، فأميُّ

اأgم الأح�ديث الواردة ‘ الأحر± ال�صبعة 

املث�ل الأول : قوله تعالى : L R Q P   O   NM   L    K  J    I   H  G M (١) ، فيه 

قراءاتان متواترتان :
القراءة األولى : L H  G M بفتح القاف والالم واأللف بينهما.

 L بضم القاف وسكون الالم دون ألف. 
 H  G

 M : القراءة الثانية
 (٢)L  CA@?>   = <  ;  :M  : تعالى  قوله  املث�ل الث�ين : 

فيه ثالث قراءات متواترة :
القراءة األول : L A@M بالياء والرفع.
القراءة الثانية : L  M بالنون والرفع.

القراءة الثالثة : L  M بالنون واجلزم.

(١) سورة األنبياء آية ٤                              (٢) سورة البقرة آية ٢٧١.              
(٣) أخرجه البخاري في كتاب اخلصومات  باب كالم اخلصوم لبعضهم في بعض  برقم (٢٤١٩) واللفظ له، ومسلم في كتاب صالة املسافرين وقصرها  

باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف  برقم (٨١٨).
(٤) 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). 
(٥) 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 



31

ت
ءا

را
ق

ال
خ 

ري
ت�أ

  :
ىل  

و
لأ

 ا
ة

د
ح

و
ال

 األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ليست هي القراءات السبع التي اشُتهرت في األمصار ، بل هي جزء من 
اء . األحرف السبعة ، وهذا باتفاق الُقرَّ

. احل��دي��ث  ُرواة  م��ن  أح���ٌد  معناها  على  ن��ص  وال  السبعة،  األح���رف  معنى  على   ¤ النبي  ينص   ل��م 
قال ابن العربي : »لم يأت في معنى هذه السبع نٌص وال أثٌر ، واختلف الناس في تعيينها«.

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

هل الأحرف ال�سبعة هي القراءات ال�سبع ؟

هل ن�صَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اأو اأحٌد من ُرواة احلديث على معنى الأحرف ال�سبعة ؟ 

احلكمة من نزول القراآن على �سبعة اأحرف 

  )1(  سورة احلجر: آىة 9   )2( أخرجه الترمذي، في كتاب القراءات، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم )2944(. وقال: حديث حسن صحيح.        
)4( سورة يوسف آية 24                     )3( سورة القمر آية 17  

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 التالي : 

1  الأحرف ال�سبعة من خ�سائ�ص هذه الأمة ، ومناقبها التي امتازت بها عن غيرها من األمم، وقد تكفل 

اهلل بحفظها؛ ألن كل حرف منها مبنزلة اآلية قال اهلل تعالى چ mlkjihgچ )1(  .
2 تي�سري القراءة واحلفظ على الأمة .ودليل هذا قول ¤ : »يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميني ، منهم 

العجوز، والشيخ الكبير ، واجلارية ، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط«)2(، فقد كانت العرب قبائل متعددة ، 
وكان بينها اختالف وتباين في اللهجات واللغات وطريقة األداء ، فلو ُألزمت األمة بكيفية واحدة من 

كيفيات القراءة لشق ذلك على مجموع األمة وهو حتقيق لقول اهلل عز وجل:  چ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ چ)3(. 

3  الأحرف ال�سبعة حفظت لغة العرب من ال�سياع والندثار ، فقد تضمنت خالصة ما في لغات القبائل 

العربية من فصيح وأفصح . 
4  اإعجاز القراآن يف معانيه واأحكامه ، مثال ذلك : 

قوله تعالى چ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ )4(
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ا�صتنب§ Kالç فوائد من الأح�ديث الواردة ‘ الأحر± ال�صبعة

-قرئت L  M بكسر الالم .
- 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 .
وجل،  عز  اهللا  طاعة  في  مخِلصا  كان  فقد   ‹ يوسف  في  يجتمعان  فإنهما  اختلفا  وإن  واملعنيان 

ومستخَلصا لرسالته .
5  الأحر± ال�صبعة برg�¿ واVصí ودليل ق�Wع على �صد¥ القراآ¿ ، فمع كثرة وجوه االختالف والتنوع 

لم يتطرق 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
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م�ص�در



من 

مه�رات التوا�صل 

والت�أÒK ‘ الآخرين ; 

اختي�ر الكلم�ت والعب�رات 

الأكÌ وVصوح�k وفهم� لدi امل�صتمع 

.. ولذا اأنõل اˆ عsõ وجل 

القراآ¿ على �صبعة اأحر±.

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

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
واإلرشاد ( 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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اختلف العلم�ء ‘ معنى الأحر± ال�صبعة على اأقوال، من اأgمه�:

علم معن�√، وذلك ألنَّ (احلرف) مشترك  oه� من امل�صكل املت�ص�به الذي ل يsالقول الأول : اأن

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

القول الث�ين : أنَّ حقيقة العدد ليست مرادة ؛ ألنَّ لفظ السبعة ُيطلق في لسان العرب وُيراد 

به الكثرة في اآلحاد ، وهذا القول ُينسب إلى القاضي عياض. 

فهي   ، بها  القرآن  ُأنزل  الفصحى  العرب  لغات  ِمْن  لغات  املراد سبع  أنَّ  الث�لث :  القول 

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

القول الرابع : أنَّ املراد هو أنها لغات سبع تكون في الكلمة الواحدة في احلرف الواحد 

باختالف األلفاظ واتفاق املعاني ، كقول القائل : هلم ، وأقبل ، وتعال ، وإلي ، وقصدي ، 
وقربي ، ونحوي ، فهذه األلفاظ السبعة : معناها واحد هو : الطلب واإلقبال ، وهو منسوب 
ابن جرير  قول  ، وهو  وابن وهب   ، الثوري  منهم : سفيان   ، واحلديث  الفقه  أهل  جلمهور 

الطبري . 

القول اخل�م�س : أنَّ املراد باألحرف السبعة األنواع التي يقع بها التغاير واالختالف في 

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

القول ال�ص�د�س : هي وجوه متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة، وهذا القول هو القول 

الصحيح في معنى األحرف السبعة.
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 انتقاء املقرئ وجهًا من بني مرويات القراءات املتواترة. 

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

أصحاب االختيار في القراءات .

¢SQódG

5

املراد ب�لختي�ر ‘ القراءات

م� قبل الختي�ر ‘ القراءات

الختي�ر ‘ القراءات

  املراد باالختيار في القراءات.

 ما قبل االختيار في القراءات.
 من هم أصحاب االختيار في القراءات  ؟

 مهّمات في االختيار.

ó«¡“

وكان   ،  ¤ النبي  على  القرآن  نــزل 
يأمر كتاب الوحي بكتابته .

نــزول  إكــمــال  بعد   ¤ تــوفــي  فلما 
 › الصديق  بكر  أبو  جمع  القرآن 
القرآن في مصحف واحد، ثم جمعه 
مصاحف  في  ونسخه   › عثمان 

وأرسلها إلى 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 gم اأ�صح�Ü الختي�ر ‘ القراءات ?

م� ال�صبÖ ‘ القت�ص�ر على gوDلء الع�صرة ? 

اء َمن هو أجلُّ منهم قدًرا أو مثلهم ، هو أن الرواة  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  عن األئمة كثروا جّدً
القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة واألمانة، وطول العمر في مالزمة القراءة ، والتصّدر لإلقراء ، واالتفاق 

على األخذ عنه .

1

3

2

5

8

4

7
6

10
9

عبد اهللا بن كثير املكي .

حمزة بن حبيب الزيات الكوفي .علي بن حمزة الكسائي 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 .
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ْبَعة البن مجاهد ص75 .  )1( 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 .

َقاَل  َقاَم  ا  َفَلمَّ َفَكلمُه،  َحْمَزة،  َفَجاَءُه  ْورّي،  الثَّ ُسْفَيان  ِعْند  ا  ُكنَّ َقبيَصة بن عقَبة :  وَقاَل 
ُسْفَيان : َأَتَرْوَن َهَذا َما َقَرَأ حرفا من كتاب اهلل ِإالَّ بأثر .)1( 

1

2

3



38



رتÖ القراء الع�صرة(ن�فع بن اأبي نعيم املدين ،عبد اˆ بن كثÒ املكي ،اأبو عمرو بن العالء الب�صري 

،عبد اˆ بن ع�مر ال�ص�مي، ع��صم بن اأبي النجود الكو‘ ،حمõة بن حبيÖ الõي�ت الكو‘ ،علي بن 

حمõة الك�ص�ئي الكو‘ ،اأبوجعفر يõيد بن القعق�ع املدين ،يعقوÜ بن اإ�صح�¥ احل†صرمي الب�صري ، 

خلف بن g�ص�م البõار الكو‘). على ح�صÖ وفي�تهم مع ذكر مك�نهم واأgم �صف�تهم بن�ء على ا÷دول 

الت�›: 

Çم �صف�تهمك�نهوف�تهالق�رgاأ
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١- النشر في القراءات العشر، حملمد بن محمد اجلزري.
٢- املوضح، البن أبي مرمي .

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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: ما املقصود مبصطلح االختيار في القراءات ؟

٢: ما سبب االقتصار على قراءة القراء العشرة؟



 Ü�الكت

الذي Áكن∂ اأ¿ تثق 

به ( دقته العلمية – حداKة 

معلوم�ته – من��صبته حل�جت∂ 

ول¨ت∂ .. ) gو الكت�Ü الذي تنتفع به 

.. ولن Œد اأف†صل من القراآ¿ كت�ب�k تثق 

Ã� فيه من كل الأوجه فهو كالم اˆ 

املحفو® من الõي�دة والنق�ص�¿
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 ΩÉ«≤∏d  GhOôŒ äÉ≤K  áªFCG  äGAGôb ≈∏Y Gƒ©ªéj ¿CG  ¿ƒª∏°ùŸG  iCGQ:  ˆG ¬ªMQ …Qõ÷G øHG  ∫Éb

 ‘  áfÉeC’Gh  á≤ãdÉH  øjQƒ¡°ûe  káªFCG  l∞ë°üe  ¬«dEG  ¬ uL oh  ô°üe  πc  øe  GhQÉàNÉa  º«¶©dG  ¿BGô≤dÉH

 πgCG ™ªLCGh ºgôeCG ô¡à°TGh AGôbE’Gh IAGô≤dG ‘ ºgôªY GƒæaCG º∏©dG ∫Éªch ,øjódG ø°ùMh π≤ædG

 êôîJ ⁄h ,¿ƒFô≤j  ÉÃ º¡ª∏Yh GhhQh  GhDhôb  Éª«a  º¡≤«KƒJh  Gƒ∏≤f  Éª«a  º¡àdGóY ≈∏Y ºgô°üe

 Òãc øH ˆG óÑY áµÃh ,™aÉfh áÑ«°Th ôØ©L ƒHCG  áæjóŸÉH º¡æªa ,º¡Øë°üe §N øY º¡JAGôb

 IõªMh  ¢ûªYC’Gh  º°UÉYh  ÜÉ`̀ sKh  øH  ≈«ëj  áaƒµdÉHh  ,ø°ü«  ø`̀HGh  êô`̀YC’G  ¢ù«b  øH  ó«ªMh

 çQÉ◊G øH ≈«ëjh »HÓµdG ¢ù«b øH á«£Yh ôeÉY øH ˆG óÑY ΩÉ°ûdÉHh ,QGõÑdG ∞∏Nh »FÉ°ùµdGh

 AG sô o≤dG ¿EG ºK .»eô°†◊G Üƒ≤©jh …Qóë÷G º°UÉYh AÓ©dG øH hôªY ƒHCG  Iô°üÑdÉHh ,…QÉeòdG

 áªFC’G ΩÉ≤a §Ñ°†dG sπ nbh ±ÓÿG º¡æ«H Ìch ·CG ó©H ·CG º¡Ø∏Nh OÓÑdG ‘ GƒbôØJ ∂dP ó©H

 …òdÉa , º¡jód í°Uh º¡«dEG  π°Uh Ée Ö°ùM ≈∏Y GƒØdCGh Gƒ©ªLh Gƒ£Ñ°Vh GhQôMh OÉ≤ædG äÉ≤ãdG

 Gòg ;øjQƒ¡°ûŸG º¡JGhQh Iô°û©dG áªFC’G äGAGôb ¬H É kYƒ£≤e É kë«ë°Uh G kôJGƒàe Ωƒ«dG Éæ«dEG π°Uh

 . RÉé◊Gh ô°üeh ¥Gô©dGh ΩÉ°ûdÉH Ωƒ«dG ¢SÉædG ¬«∏Yh ,AÉª∏©dG ∫GƒbCG øe Qô– …òdG



41

ت
ءا

را
ق

ال
 ï

ري
ت�أ

  :
  ¤

و
لأ

 ا
ة

د
ح

و
ال

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

¢SQódG

6

Ëل القراآ¿ الكر tمعنى –م ó«¡“

كيفية –مل القراآ¿ الكرË (العرVس وال�صم�ع)

أصحابه  ــإقــراء  ب  ¤ النبي  ُعــنــي  لقد 

على  وقراءته  بتلقيه  عني  كما  القرآن 

القرآن  تعليم  وأصبح   ،  ‹ جبريل 

وإقراؤه سنة 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.

 Ëل القراآ¿ الكر tم n– ةsل pاأد

 ، وسماعًا  َعْرضًا   ‹ القرآَن عن جبريل   ¤ اهللا  رسول  ى  تلقَّ
ودلَّ على هذا أِدلَّة كثيرة ، منها : 

 &  %$  #  "  !  M: تعالى  قــال  الأول:  الدليل 

 2 1 0 /. - , + * ) ( '
من  ¤القرآن  الرسول  ي  َتَلقِّ على  اآليــة  ــِت  دلَّ  (١)  L  4  3

يه. جبريل › ، والنهي عن الَعَجلة في َتَلقِّ

يه عن شيوخ اإلقراء . هو بيان طرق أخذ القرآن الكرمي وتَلقِّ

(١) سورة طه آية (١١٤) .
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 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê M  : الدليل الث�ين : عن ابن عباس  في قول تعالى

L Õ(١) قال : «كان رسول اهللا ¤ يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل اهللا تعالى: 
 Ö M قال : جمعه لك في صدرك وتقرأه 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 ¤ بعد ذلك إذا أتاه جبريل › استمع ، فإذا انطلق جبريل › قرأه النبي 

¤ كما قرأه»(٢). 
ر ابُن عبَّاس  قوله LÞ M بتجويد القراءة(٣).  فسَّ

الدليل الث�لث : حديث فاطمة  ، قالت : قال رسول اهللا ¤: «إنَّ جبريل كان يعارضني القرآَن كلَّ 

تني»(٤) ومعنى هذا أنَّ جبريل َيْعِرض القرآَن والنبي ¤َيْسَمع ، ثم النبي ¤  ة ، وإنه عارضني العاَم َمرَّ سنٍة مرَّ
َيْعِرض القرآَن وجبريل َيْسَمع .

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

وَعْرضًا على جبريل كما هو واضٌح ِمْن بقيَّة األحاديث .

َماع  ل ما يجدر بطالب قراءة القرآن الكرمي تصحيح النطق بالقراءة ؛ إذ البد قبل البدء في القراءة من السَّ وأوَّ
R      Q      P    ONM  M تعالى:  قال  ي  بالَتَلقِّ إال  الُيؤَخُذ  الُقرآن  ألنَّ  ؛  ُمْتِقٍن  ٍد  جيِّ لقارئ 

َماع . ل القرآن الكرمي : الَعْرض والسَّ L S(٥)، ويكون بذلك َجَمَع بني رتبتي حتمُّ

(١) سورة القيامة آية ١٦ ١٧
(٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رقم (٥).

(٣) تفسير الطبري (٥٠٤/٢٣) . 
(٤) 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.
(٥) سورة النحل : آية ٦٥ . 
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َماع : املرتبة الأوىل : ال�سَّ

· معناه : سماع القرآن من الشيخ .

· طريقته : 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   · رتبته : ُيَعدُّ السَّ
قراءة املقطع ِمَن القرآن ، وهو أقل ُرتبة في أداء القرآن ِمْن الَعْرض ؛ إذ ليس كل َمْن َسِمَع ِمْن لفظ الشيخ 

يقدر على األداء والنقل كهيئته.
 املرتبة الثانية : الَعْر�ض :

· معناه : تالوة القرآن على الشيخ .

· طريقته : أْن يقرأ الطالب شيًئا ِمَن القرآن والشيخ َيْسَمع ، سواء قرأ ِمْن حفظه أو ِمْن مصحفه . 

َماع ، وهو ِمْن حيث النَّْقل والتأدية  · رتبته : ُيَعدُّ الَعْرض ثاني خطوات التعليم في اإلقراء بعد السَّ

َماع ؛ألن تعلم قراءة القرآن بنيَّ على املشافهة. أعلى ُرتبة في أداء القرآن ِمْن السَّ

تدريب

أعلى رتبة في أداء القرآن م

تدريب
خل�ض مراتب حتمل القراآن من خالل ال�سكل التايل:

¬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 : 



44



من خالل درا�صت∂ لالأدلة من الكت�Ü وال�صنة على العرVس وال�صم�ع �صنفه� ح�صÖ ا÷دول الت�›: 

يدل على العرVس وال�صم�عيدل على ال�صم�ع يدل على العرVس الدليل 

 الأول

الث�ين

الث�لث



١: ما معنى السماع ؟

٢: ما معنى العرض ؟

٣: ما كيفية حتمل القرآن الكرمي ؟ مع ذكر دليل واحد من القرآن وآخر من السنة .
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١- جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي.
٢- التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي.



 �‡

يعني على التفو¥ 

الدرا�صي ا�صتخدام امله�رات 

املن��صبة ‘ املذاكرة ح�صW Öبيعة 

 Ëصوع وامل�دة .. ف�لقراآ¿ الكرVاملو

يحت�ê اإ¤ مه�رة احلفظ ب�لدرجة 

الأو¤ ف�لفهم والتدبر وgكذا .

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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.



 قال �شويد بY øبد العõيõ: كان اأبو الدرداء اPEا Uشل≈ ال¨داة ‘ Lامع دم�ش≤ اLتمع النا�ض للقراءة 

Yلي¬ فكان يجعلهم Y�شرة Y�شرة وYل≈ كل Y�شرة Yريفا ويقف gو ‘ املحراب يرمقهم بب�شر√ 

فاPEا Zل§ اأحدgم رLع اY ¤Eريف¬ فاPEا Zل§ Yريفهم رLع اE¤ اأبي الدرداء ي�شاأل¬ P øYلك، وكان 

¬o ابY øامر، وøY م�شلم  nفnل nN ا قال �شويد، فلما مات اأبو الدرداءòشرة، ك�Y ≈لY ا kريفY امرY øاب

ابø م�شكم قال قال › اأبو الدرداء اYدد مø يقراأ Yندي القراآن فعددJهم األفا و�شâ مÄة ونيفا 

وكان لكل Y�شرة منهم مقرÇ، وكان اأبو الدرداء يكون Yليهم قاFما واPEا اأحكم الرLل منهم –ول 

اE¤ اأبي الدرداء ر�شي اˆ Yن¬.

 معرفة القراء الكبار للgòبي 19-18/1 
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الت£بيق: �صورة التكوير ك�ملة  ó«¡“

ت£بيق عملي على العرVس وال�صم�ع

ل القرآن  فنا على معنى حتمُّ بعد أن تعرَّ
ُرتبتي  معنى  وكـــذا   ، ــتــه  وأدل الــكــرمي 
املعنى  ــَمــاع مــن جــهــة  الـــَعـــْرض والــسَّ
اليوم  نأخذ  ؛  وُرتبتهما  وطريقتهما 
الــَعــْرض  كيفية  على  عملًيا  تطبيًقا 

َماع من خالل القرآن الكرمي . والسَّ

 تطبيق عملي على العرض والسماع.
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َماع : توجد طريقتان لتطبيق الَعْرض والسَّ
َماع والَعْر�ض معا : الطريقة الأوىل : ال�سَّ

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

تصويًبا وتصحيًحا .

َماع اأوًل ، ثم الَعْر�ض ثانًيا  الطريقة الثانية : ال�سَّ

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

القارئ 	  يتابع  واملعلم  زميلهم  وتصحيح خطأ  بتصويب  الطالب  املعلم  يأمر  ثم  الطالب  أحد  يقرأ  ثم 
م اجلميع. ب، ويقوِّ واملصوِّ
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اقراأ �صورة القي�مة وWبق مع زميل∂ ال£ريقة الأو¤ والث�نية Kم بني م�ذا ا�صتفدت من gذا الت£بيق.



١: ما الفرق بني الطريقة األولى والثانية من طرق حتمل القرآن الكرمي؟

٢: ما الطريقة التي تراها أنسب في نظرك مع التعليل؟
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§HGhQ

• موقع اإلسالم التابع لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 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.

• ميكنك االستماع إلى سورة املزمل بصوت املقرئ الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن 
احلذيفي باستخدام اجلهاز الذكي:

م�ص�در

١- جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلم الدين السخاوي.
٢- التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي.
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8
اأن�شطة تطبيقية على وحدة ت�أريخ القراءات 

يف كت�ب التطبيق�ت

إحالة لكتاب 
التطبيقات

مدخل 

اأهداف الدر�س

يطلب املعلم من طالبه الرجوع إلى كتاب التطبيقات لتحقيق أهداف الوحدة.

 أن يطبق الطالب ما تعلمه في الوحدة.
 أن يتقن الطالب ما تعلمه خالل الوحدة.

 أن يتدرب الطالب على مهارات التفكير من خالل التطبيقات في الوحدة.



2
á«fÉãdG IóMƒdG





 الدر�س الت��صع: القراءات املقبولة الدر�س الع��صر: القراءات املردودة

 الدر�س احل�دي ع�صر: اأن�ص£ة ت£بيقية على وحدة اأنواع القراءات

IóMƒdG ¢ShQO



GأG ±Gógلوحóة

يتوقع من ال£�لÖ ‘ نه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا± الت�لية:

 يعر± اأرك�¿ القراءة املقبولة .

. �gÒZ القراءة املقبولة من õيÁ 

 يعر± القراءة املردودة وحكمه� .



54

اأرك�¿ القراءة املقبولة 

º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

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

اصطالحًا :
ولو  العثمانية  املصاحف  أحد  وافقت   ، متواترة  قــراءة  كل   

احتماًال ، ووافقت العربية ولو بوجٍه . 

¢SQódG

9

تعريف القراءات املقبولة

 القراءات املقبولة

 تعريف القراءات املقبولة.
 أركان القراءات املقبولة.

 ما الذي يترتب على القراءة املقبولة؟.

ó«¡“

ما عالقة الصورة مبوضوع الدرس

3

2

1

  موافقة رسم املصحف. موافقة لغة العرب.

التواتر.
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يترتب على ذلك مسائل :
1 اإKب�ت قراآنيته� ، أي : أنها من القرآن ، وأن اهللا تعالى تكلم بها . وأن الرسول � قد عّلمها الناس فيما 

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

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

 �g pر p2 خ£ورة منك

 G F E D  M  تعالى قال   ، كفر  فقد  اُحلّجة  عليه  قامت  متعمداً  عاملًا  املنِكر  كان  فإن     
 ] \ M  :(٢) وقال اهللا تعالىL T S R Q P O N ML K J I H
^ _` L d c b a (٣) وقال اهللا تعالى: M  | { ~ ے ¡ ¢ 

£ L(٤) 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 ) (٥). 

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 علما 
وعمال ، 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 .(٦) 
  وإن كان جاهًال ُعلِّم وأقيمت عليه احلجة .

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

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

 
وجوب العمل مبا دلّت عليه ، من العقائد واألحكام وغير ذلك .  5

Ö على قول اأئمة القراءات اإ¿ gذ√ القراءة مقبولة? qتÎم� الذي ي

(٢) سورة البقرة : اآلية ١٢١ . (١) انظر : املصاحف البن أبي داود ص٦٢ .   
(٣) سورة آل عمران : اآلية ١٩ .                                                           (٤) سورة هود : اآلية ١٧ .

(٥) انظر : املصنَّف لعبدالرزاق الصنعاني ج٨ ص٤٧٢ .                            (٦) انظر : مجموع الفتاوى ج١٣ ص٣٩١ 
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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؟



وÁكن  ال�صريف  للم�صحف  العثم�ين  الر�صم  عن   kم�ص¨را  k�بحث اجمع  العلمية  امل�ص�در  اإ¤  ب�لرجوع 

ال�صتف�دة من موقع ‹مع املل∂ فهد ل£ب�عة امل�صحف ال�صريف ‘ املدينة النبوية.



واأداء اجمع  اتق�ن�  القراءات  من  اأو �فظة ‘ بالدن� يوجد قراء جمعوا بني عدد  ‘ كل من£قة 

ترجمة ت�صرة لثالKة من gوDلء وفق العن��صر الت�لية:

يتقنه� التي  القراءات  · عدد  · ا�صمه        
منه ال�صتف�دة  · كيفية  عليه�     ح�صل  التي  الإج�زات  · اأgم 
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من 

توفيق اˆ لالإن�ص�¿ 

اأ¿ يي�صر اˆ له العن�ية 

ب�ختي�ر الأ�صح�Ü الذين  يعينونه 

على اخلÒ وي�ص�عدونه عليه وين�صرو¿ 

خÒ√ ويذيعو¿ ذكر√ وخÈ√ ال£يÖ .. وقد 

اخت�ر اˆ لنبيه مد �صلى اˆ عليه 

و�صلم خÒ الن��س ل�صحبته فنقلوا 

عنه وبل¨وا دينه على خÒ وجه 

واأ“ه.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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).

م�ص�در

1 التيسير في القراءات السبع، ألبي عمرو الداني.

2 النشر في القراءات العشر، البن اجلزري .

مø اأgم الكتب التي Lمعâ القراءات الع�شر املقبولة املتواJرة :

 √ tÒ pف øالقا�شم ب ΩماEÓاملعروفة بال�شاطبية ‘ القراءات ال�شبع ل Êالتها ¬Lوو Ê1. حرز الأما

 ( `g 590 ت )ال�شاطبي

 ( `g 833ت) ريõ÷مد ا øمد ب Òÿاأبي ا ßالقراءات الع�شر للحاف ‘ Òالتي�ش Ò2. –ب

( `g 833 ت ) لكòري كõ÷ا øة لبqاملر�شي çÓة ‘ القراءات الثqة امل†شي q3. الدر

( `g 1118 ت) طري≤ ال�شاطبية لل�شفاق�شي øالنفع ‘ القراءات ال�شبع م åيZ .4

5. الن�شر ‘ القراءات الع�شر لبø ا÷õري .

6. طيqبة الن�شر ‘ القراءات الع�شر لبø ا÷õري .
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

هي كل قراءة اختل فيها أحد ضوابط القراءة املقبولة  .
ومن أمثلة القراءات املردودة :

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

. (١) L 3 2 1 0 /. M :تعالى
املقبولة  والقراءة  واألنثى)  والذكر  إذا جتلى(٢)  (والنهار     2

.(٢) L r q p o n m l k j M :قوله تعالى

¢SQódG

10

املراد ب�لقراءة املردودة  ó«¡“

القراءات املردودة

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

(٣) L   1  0    /  .  M مالك - ‹ -: ( َملَك يوَم الدين ) بدل

(٣)  سورة الفاحتة : اآلية ٤ . (٢)  سورة الليل : اآليتان ٢-٣ .   (١)  سورة األعراف : اآلية ١٥٦ .  

على  قــرأت  لو   )  : الكسائي  قال 
 ( ــَرُه  ــْب ُك  ) لــقــرأُت  العربية  قياس 
يعني بالضم ، ألن معناه ِعَظُمه ، 

لكني قرأت 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 .

Vصواب§ القراءة املردودة 
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2  مخالفتها لرسم املصحف : فكل قراءة خالفت رسم املصاحف العثمانية فهي مردودة

  Ê  É M ومن األمثلة على ذلك ؛ قراءة ابن مسعود _ ‹ _ : ( إن كانت إال َزْقَيًة واحدة ) بدل
(١)L  Í   Ì      Ë

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

  {  z  M : ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء ( أدرَي َأقريب ) في قوله تعالى
(٢) L   ¢  ¡  ے     ~    }  |

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

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 ))

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

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

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 .
- يجوز قبولها على رأي جمهور العلماء في تفسير النصوص واستنباط األحكام ، إذا كانت مقبولة من 

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

(١)  سورة يس : اآلية ٥٣
(٢) سورة األنبياء : اآلية ١٠٩

اأق�ص�م القراءات املردودة

حكم القراءة املردودة
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١: ما املراد بالقراءة املردودة .

٢: اذكر أقسام القراءة املردودة . مع املثال لكل قسم .

٣: ما حكم القراءة بالقراءة املردودة ؟



 ار�صم خري£ة ذgنية لأق�ص�م القراءات املردودة 

§HGhQ

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

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



اأمر 

اˆ عب�د√ ب�لتفكر 

والتب�صر والتدبر واإعم�ل 

العقل.. ‘ النف�س والكو¿ واحلي�ة .. 

وجعل للعقل ق�صوراk وحدوداk ل يدركه� 

.. حددg� ال�ص�رع ومنه�: اأ¿ م�صí اخلفني 

من اأعلى ولي�س من اأ�صفل .. واأ¿ 

القراآءات توDخذ ب�لتواتر ولي�س 

بقي��س الل¨ة فق§.
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: kالقراءات الع�شر املقبولة واملردودة معا âمعL م الكتب التيgاأ øم

اE–ا± ف†شÓء الب�شر بالقراءات الأربعة Y�شر للبنا الدمياطي ( ت g 1117ـ ) فقد Lمع القراءات 

الع�شر املقبولة ، والقراءات الأربع ال�شاPة وgي قراءة اب øي�شø واليõيدي وا◊�شø والأYم�ض . 

 ومø اأgم الكتب التي Lمعâ القراءات املردودة :

 .1ت�شر ال�شواqP لبN øالوي¬ (ت g 370ـ) .

 ( `g 392 ت ) نيL øب íنها لأبي الفتY ìي†شاEالقراءات وال PشواT √وLو ÚبيJ ‘ 2. املحت�شب

3. التقريب والبيان ‘ معرفة TشواqP القراآن لل�شفراوي ( ت g 636ـ ) .

. 23 ¢U 1 ê ريõ÷ا øالن�شر ‘ القراءات الع�شر لب

م�ص�در

1 سراج القارئ البن القاصح.

2 إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر للبّنا .
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اأن�شطة تطبيقية على وحدة اأنواع القراءات
يف كتاب التطبيقات

مدخل 

يطلب املعلم من طالبه الرجوع إلى كتاب التطبيقات لتحقيق أهداف الوحدة.

اأهداف الدر�س

 أن يطبق الطالب ما تعلمه في الوحدة.
 أن يتقن الطالب ما تعلمه خالل الوحدة.

 أن يتدرب الطالب على مهارات التفكير من خالل التطبيقات في الوحدة.

إحالة لكتاب 
التطبيقات
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 الدر�س الث�ين ع�صر: علم الر�صم 

 الدر�س الث�لث ع�صر: علم ال†صب§

 الدر�س الرابع ع�صر: علم عد الآي

  الدر�س اخل�م�س ع�صر: علم توجيه القراءات

 الدر�س ال�ص�د�س ع�صر: اختال± القراءات

 الدر�س ال�ص�بع ع�صر: عالقة علم القراءات ب�لعلوم 

ال�صرعية والل¨وية

 الدر�س الث�من ع�صر: اأن�ص£ة ت£بيقية على وحدة 

العلوم املت�صلة بعلم القراءات



GأG ±Gógلوحóة

يتوقع من ال£�لÖ ‘ نه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا± الت�لية:

 التعر± على مب�دÇ علم الر�صم .

 التعر± على مب�دÇ علم ال†صب§ .

 التعر± على مب�دÇ علم عد الآي .

 التعر± على مب�دÇ علم توجيه القراءات .

 نوع اختال± القراءات .

 عالقة علم القراءات ب�لعلوم ال�صرعية والل¨وية .
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

1  كان القرآن ينزل على النبي  فيأمر زيد بن ثابت ¶ وغيره من الصحابة  بكتابته ، فكتبوه 

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

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

ة.  زمن النبوَّ

تعريف الر�صم

ة ر�صم امل�صحف  sق�ص

ó«¡“

 L-  ,  +* M  1

كم حذف من األلفات هنا ؟
 M L K J M   2

L N 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

12
علم الر�صم

ل¨ة :

األثر واخلط والكتابة .
: k�ا�ص£الح

هو خط املصحف الذي انتخبه الصحابة بأمر عثمان بن 
 .  عفان ¶ مما كتب بني يدي رسول اهللا
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–رË ت¨يÒ  ر�صم امل�صحف 

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(١).
وقال ابن اجلزري : أجمع أهل األداء وأئمة اإلقراء على لزوم مرسوم املصاحف .(٢)

العالقة بني الر�صم العثم�ين  والأحر± ال�صبعة 

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

فوائد علم الر�صم

الر�صم يدل على فوائد كثÒة منه� :

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

العرب، ككتابة هاء التأنيث تاًء في مثل L¬    « M(١) ، على لغة طّيئ ، وكحذف ياء املضارع 
لغير جازم في Lª©      ¨   §¦  ¥    ¤ M (٢) على لغة هذيل .

 .(٣)LO   NM L  M املرسوم برسم واحد . نحو:  اللفظ  القراءات املختلفة من  أخذ    2

L~     }  |  {  z M (٤). فلو كتبت (وما يخادعون) لفاتت قراءة يخدعون . ولو 
كتبت ألف على قراءة اجلمع (كلمات) لفاتت قراءة اإلفراد .

3  اتصال السند، فالرسم العثماني يؤدي إلى اتصال السند إلى رسول اهللا ، ألنه لو كان مكتوبًا على 

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

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

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 . 

(١) سورة مرمي اآلية ٢ .   (٢) سورة هود اآلية ١٠٥ .  
(٣) سورة البقرة اآلية ٩.  (٤) سورة األنعام اآلية ١١٥
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  (١) سورة البقرة : اآلية ٥١            (٢) سورة يونس : اآلية ١٥            (٣) سورة طه  : اآلية ١٣٠

(٤) سورة النساء : اآلية ١٠٩        (٥) سورة امللك : اآلية ٢١             (٦) سورة البقرة : اآلية ٢٨٣    

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

L DC B  A @ M (١)  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 .

2 الزيادة: والذي يزاد في املصاحف من حروف الهجاء ثالثة األلف والواو والياء .

.  (٣)Le d    c M . (٢)L;: M : مثل

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

أو بإبداله أو بحذفه (بإسقاط أو نقل) . 

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

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

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

6  ما فيه قراءتان، ورسم على إحداهما: مثل   L* ) M(٦) ، بدون ألف بعد الهاء.فقرئ 

. Lَفِرَهاٌن Mو    L) M

قواعد الر�صم
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ب�لرجوع مل�ص�در التعلم اجمع معلوم�ت ومواقف عن زيد بن K�بâ ‹ ك�تÖ الوحي.



k�رمي ‡� ترا√ من��صبg ار�صم قواعد الر�صم على �صكل



١: عرف الرسم .

٢: ما حكم تغيير رسم املصحف؟

٣: ما العالقة بني الرسم العثماني واألحرف السبعة ؟

٤: رتب فوائد الرسم على حسب قوتها في نظرك .

٤: اذكر قواعد الرسم مع التمثيل؟
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م�ص�در

1 املصاحف، ألبي بكر بن أبي داوود.

2 احملكم في نقط املصاحف، ألبي عمرو الداني .

§HGhQ

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

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



من 

مه�رات مع�÷ة 

املعلوم�ت .. القدرة على 

–ويل واخت�ص�ر املعلوم�ت 

Ãنظم�ت ب�صرية ك�لر�صوم�ت 

والأ�صك�ل واملخ££�ت البي�نية ونحو 

ذل∂ .. فذا∑ يقرÜ الفهم وي�ص�عد 

على احلفظ وي�صهل اإتق�¿ 

واخت�ص�ر املعلومة.
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قال ابø ا÷õري : 

ان¶ر كيف كتبوا ال�شرا• وامل�شيطرون بال�شاد املبدلة مø ال�شÚ، وYدلوا øY ال�شÚ التي gي 

الأUشل لتكون قراءة ال�شÚ واEن Nالفâ الر�شم مø وL¬ قد اأY âJل≈ الأUشل فيعتدلن، وJكون قراءة 

الTEشما Ωتملة، ولو كتب Pلك بال�شY Úل≈ الأUشل لفات Pلك ،وYدت قراءة ÒZ ال�ش Úالفة 

البقرة; لكون  ب�شطة  الأYــرا± دون  ب�شطة  امل�شهور ‘   ‘ ±Óÿلك كان اòشل، ولUوالأ للر�شم 

الر�شم ‘ حر±   íشريU الف اأن بال�شاد، Yل≈  الأYرا±  بال�شÚ وحر±  البقرة كتب  حر± 

مدZم اأو مبدل اأو ثابâ اأو òو± اأو نحو Pلك ل يعد الفا اPEا ثبتâ القراءة ب¬ ووردت م�شهورة 

¨L ‘ الكهف،   M اEثبات ياءات الõواFد وحò± ياء  اأنهم ⁄ يعدوا   iرJ األ م�شتفا�شة ، 

 PEلك ي¨تفر، اP ‘ ±Óÿن اEالفة الر�شم املردود، فا øلك مP ونحو L§ M øوال¶اء م

 ±Óîلك بPلقيها بالقبول، وJها وJشهرTشحة القراءة وU ¬ي qمعن≈ واحد و“�ش ¤Eع اLو قريب يرg

زيادة كلمة ونق�شانها وJقدÁها وJاأgÒNا ، حت≈ ولو كانâ حرفاk واحداk مø حرو± املعاÊ، فاEن 

حكم¬ ‘ حكم الكلمة ل ي�شو Æالفة الر�شم في¬، وògا gو ا◊د الفاUشل ‘ حقيقة اJبا´ الر�شم 

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

ل¨ة :

 بلوغ الغاية في حفظ الشيء . 
 : k�ا�ص£الح

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

تعريف علم ال†صب§ ó«¡“

ـــذه احلـــروف •  مـــا الـــفـــرق بـــني ه
الثالثة: (ج ، ح ، خ ) مع أنها 

رسمت بشكل واحد ؟

ما •  أول  طًا  منقَّ القرآن  هل كتب 
ُكِتب ؟

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

 عالمات ضبط احلروف .

¢SQódG

13
علم ال†صب§

موVصوع علم ال†صب§

الة على ما َيْعِرض للحرف ِمْن وضع حركة وتركها ومحلها ولونها إلى غير ذلك.  العالمات الدَّ
ف�ئدته

إزالة اللَّبس عن احلروف فال يلتبس مشددٌّ مبخفف ، وال ساكن مبتحرك ، وال مفتوح مبكسور وال 
مضموم . 
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علم ال†صب§ ينق�صم اإ¤ ق�صمني :

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

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

 

Üالإعرا o§ rقnاأول : ن

واضعه:
ل َمْن وضعه أبو األسود الدؤلي بأمر زياد بن أبي زياد والي البصرة في خالفة معاوية بن أبي سفيان.  أوَّ

سبب وضعه :
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  َفَردَّ يلحن في الكالم ، 
إلى أبي 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 

 G F E D M د اللحَن فيه ، فلما َمرَّ أبو األسود قرأ الرجل أبواألسود فاقرأ شيئًا من كتاب اهللا وتعمَّ
LJ IH(١) بجرِّ الم (ورسوله) ، فقال أبو األسود : معاذ اهللا أن يتبرأ من رسوله ، ثم رجع 
إلى 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 .

(١) سورة التوبة : اآلية ٣

اأق�ص�م علم ال†صب§  
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احلروف املهملة ثالثة عشر حرفًا وهي

ب

ظ
ذ

ت

غ
ز

ث

ف
ش

ي

ج

ق
ض

خ

ن

احلروف املعجمة خمسة عشر حرفًا وهي
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ْقَط ، وأدخلوا عليه بعض التحسني ، إلى أْن جاء عصر الدولة العباسية وعن أبي األسود أخذ العلماُء النَّ
وظهر 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 
ى اآلن  أشبعت تولَّد منها واو ، وعالمة الكسرة ياء صغيرة ألنَّ الكسرة إذا ُأشبعْت تولَّد منها ياء وهو املسمَّ
بالشكل ، وزاد على ذلك فجعل عالمًة للتشديد ، وهي رأس شني ، وعالمة للسكون وهي رأس خاء ، 

وأخرى للهمز ، وعالمة لالختالس واإلشمام . 

§o الإعج�م rقnن : k�ني�K

واضعه:
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 . 
 سبب وضعه :

في  التحريف  لذلك  تبعًا  كثر  العجم  ِمَن  اإلسالم  في  اخلون  الدَّ وكثر   ، اإلسالمية  الفتوحات  ملا كثرت 
لغة العرب َ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. 



اكتÖ كلم�ت بدو¿ نق§ ول ت�صكيل واعرVصه� على زمالئ∂ لي�صتنتجوا منه� عدة مع�ين .
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ال م�ص�در

1 احملكم في نقط املصاحف، ألبي عمرو الداني.

2 أصول الضبط، ألبي داوود سليمان بن جناح.

3 الطراز في شرح ضبط اخلراز، للتنسي.

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

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
واإلرشاد ( 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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�شم وال†شب§ : sي الر nلم pY Úالفرق ب

ثبتg âمõة الوUشل 
o
�شم مبنيY wل≈ مÓح¶ة البدء بالكلمة والوقف Yليها ، ولòلك اأ sلم الرY s1. اأن

فâ نون التنويø ‘ نحو  L# " ! M . وYلم ال†شب§ مبنيY wل≈ الوUشل بالLEما´  pò oوح

. ÓشUامها وZدEل LG   F M :ال�شكون ‘ نحو øالنون م âريY اòثني ، ولهoل ما ا�شتEا

ر�ض  pع nن¬ يتعر�ض ملا يEلم ال†شب§ فاY اأما . kفاòوح kاJثباEبحرو± الكلمة ا ≥sشم يتعل� sلم الرY s2. اأن

لتلك ا◊رو± مø حركة اأو �شكون اأو Tشدx اأو P ÒZلك .

. (6) øي�ش ⁄مد �شا.د ، Úشب§ الكتاب املب� ¤Eا Úشاد الطالبTرEين¶ر : ا



من 

املرونة العقلية اأ¿ 

ل يجمد الإن�ص�¿ على اجته�د 

 íمنه واأ�ص Òخ kاإذا وجد اجته�دا

.. فال يõال العلم والوق�ئع والأحوال 

تت¨Ò و–ت�ê لجته�د ين��صبه� 

وي�صتجيÖ له� .. وقد مر بر�صم القراآ¿ 

وVصب£ه عدة اجته�دات مفيدة 

وVص�ب£ة وح�فظة له .
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

الآية يف اللغة تطلق على عدة معاٍن منها:

 املعجزة: قال اهلل تعالى: چ$ "  &')( چ  )1(
 ¶µ´³²±العالمة: قال اهلل تعالى:چ

¸º ¹» چ )2(
  العبرة :چÍÌËÊÉÈÇÆ چ )3( 

ا�صطالحًا : 

كلمة أو كلمات لها مبدأ وختام في سورة من القرآن.

تطلق اآلية أحيانًا :
- ويراد بعضها، نحو قول ابن عباس ‹ : أرجى آية في القرآن چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ چ)4(.
 - وقد يراد بها أكثر من آية، نحو قول ابن مسعود ‹ : أحكم آية چ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چ)5(. وهما آيتان .

تعريف الآية

ً

اإطالقات الآية

ó«¡“

قال أبو عمرو الداني : ال 	 
أعلم كلمة هي وحدها آية 

إال قوله : چ Å چ
أقصر 	  تعدَّ  أن  تستطيع  فهل 

ثالث آيات حتفظها ؟
اجلواب :

                -1
-2
-3

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

 سبب اخلالف في عد اآلي .

¢SQódG

14
علم عد الآي

)1( سورة البقرة : اآلية : 211          )2( سورة البقرة : اآلية : 248          )3( سورة البقرة : اآلية : 248
)4( سورة الرعد : اآلية : 6             )5( سورة الزلزلة : اآليتان 8-7



78

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

كثيرة جداً منها :
1  َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اْلَبْدِريِّ َرِضَي اهللا َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللا  : اْآلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َمْن َقَرَأُهَما 

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

َالِة ُقْلُت َكْم َبْيَنُهَما َقاَل  ِبيِّ  ُثمَّ َقاُموا ِإَلى الصَّ ُروا َمَع النَّ َثُه َأنَُّهْم َتَسحَّ 3  َعْن َأَنٍس َأنَّ َزْيَد ْبَن َثاِبٍت َحدَّ

َقْدُر َخْمِسَني ، َأْو ِستَِّني ، َيْعِني آَيًة
4  أن الصحابة َعّدوا L ! M آية ولم يعدوا نظيرها L ! M آية . وعّدوا L ! M آية ولم يعدوا 

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

ومع ذلك لم ينقل عنهم ذلك .

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

َني ِإَلى اْملِاَئِة آَيًة.(3) 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
.



Wريق معرفة الآي

فوائد معرفة عدq الآي



79

ت
ءا

را
ق

ال
م 

عل
ةب

صل
�

ملت
 ا

م
و

عل
ال

 :
ة  

لث
ث�

ال
ة 

د
ح

و
ال

ُروا َمَع  َثُه َأنَُّهْم َتَسحَّ ا للفارق بني األذان واإلقامة ، فَعْن َأَنٍس َأنَّ َزْيَد ْبَن َثاِبٍت َحدَّ 2  اتخاذها مقياًسا زمنّيً

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

أحاديث كثيرة ، وهو املنقول عن الصحابة والتابعني . ومن ذلك َعْن ُأمِّ َسَلَمَة رضي اهللا عنها، َقاَلْت 
 +  M  ، َيِقُف  ُثمَّ   ،  L) ( ' & M  : َيْقَرُأ  ِقَراَءَتُه  ُع  ُيَقطِّ   اِهللا  َرُســوُل  َكاَن   :

,L ، ُثمَّ َيِقُف.(2)
ة ملن يقرأ لبعض القراء السبعة َكَوْرش وأبي عمرو ، ألن لهم  4  احلاجة إلى معرفة اآليات ونهاياتها ماسَّ

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

عمرو يقلالن رؤوس آيها قوًال واحداً على ما فيها من شروط .
5  العلم بأن كل ثالث آيات قصار معجزة للنبي  وفي حكمها اآلية الطويلة، وبيان ذلك أن اهللا عز 

وجل 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 .

�صبÖ اخلال± ‘ عد الآي
 

 هو أن النبي  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  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 
، ال َأن بعضهم يزيد فيه، وبعضهم ينقص،  ههنا صار عند بعضهم آيات القرآن َأكثر، وعند بعضهم َأقلُّ

. (٣)L m l k j i h g M :فهذا 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

(٣) سورة احلجر : اآلية ٩
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ب�لرجوع اإ¤ امل�ص�در العلمية بنيu املتفق و املختلف فيه بني علم�ء عدu الآي ‘ عدu �صورة الف�–ة .

عدد اآي القراآ¿ 

أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آالف ومئتني 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 .

uمث�ل ت£بيقي على اخلال± ‘ العد

�صورة الق�رعة :

 #"! 

  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

 L  D  C   Mالباقون يعدها  ولم  الكوفي  األولى عدها   L  ,  M آيات  اختالفها ثالث 
وL N  MM لم يعدهما البصري والشامي وعدهما الباقون .
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م�ص�در

1 البيان في عدِّ آي القرآن، ألبي عمرو الداني.

2 ناظمة الزهر، لإلمام الشاطبي.

§HGhQ

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

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



من 

مه�رات العرVس 

والتقدË: ا�صتخدام العدد 

 õكيÎالنتب�√ و�صحذ النف�س لل âللف

وتي�صÒ احلفظ والتذكر ..“�صبعة يظلهم 

اˆ ..“  وقد ا�صتخدم ال�صح�بة رVصي 

اˆ عنهم تقدير زمن �صالة الفجر 

ووقâ م� بني الأذا¿ والإق�مة 

بذكر عدد الآي�ت .



١: عرف اآلية .

٢: صحح العبارة التالية : طريق معرفة اآلية القرآنية االجتهاد و القياس .

َم َيْقَرُأ ِفي اْلَفْجِر  ْسَلِميِّ َقاَل َكاَن َرُسوُل اهللا َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلَّ ٣: استنتج فائدتني من قول َأِبي َبْرَزَة اْألَ

َني ِإَلى اْملِاَئِة آَيًة . تِّ َما َبْنيَ السِّ

أ.

ب.

د فوائد معرفة عدِّ اآلي . ٤: عدِّ

٥: بني سبب اخلالف في عدِّ اآلي .
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¬ بها اE¤ الأم�شار Yل≈ اأTشهر الأقوال ،  sLدد امل�شاحف املوY ≈لY ، ر الآفاق �شتةFالنا�ض بها ‘ �شا tداد التي يعدYالأ

ولòلك كان لأgل املدينة Yددان وواحد لأgل مكة وواحد لأgل ال�شاΩ وواحد لأgل الكوفة وواحد لأgل الب�شرة.(1)

فاأما العدد الأول : فهو لأgل املدينة وgو مروي øY الEماΩ نافع وقد روا√ øY اأبي Lعفر يõيد بø القعقا´ وT øYشيبة 

.   النبي êشلمة زو� Ωمو¤ اأ ìشا� pن øب

وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل± وماFتان و�شبع Y�شرة اآية . 

ازøY m اأبي Lعفر وTشيبة  sمL øشليمان ب� øY عفر وقالونL øيل بYشما�Eل املدينة : فهو ما روا√ اgلأ ÒNواأما العدد الأ

. mìشا� pن øب

وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل± وماFتان واأربع Y�شرة اآية. 

واأما العدد املكي : فهو مروي Y øYبد اˆ بø كثøY Ò ‹اgد øY ابY øبا�ض øY اأبي بø كعب  .

يx وJ�شع Y�شرة اآية . nب
o
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل± وماFتان وY�شر اآيات و‘ ما روا√ ÒZ اأ

 øY Êا◊لوا øYكوان ، وP øاب øY ف�ضNالأ øYماري ، و uòال çا◊ار øيحي≈ ب øY واأما العدد ال�شامي فهو مروي

 øY √ÒZبي و nح�شnامر اليY øبد اˆ بY ΩماEال øY ماريòال øY يم“ øاأيوب ب øY Ωشا�gكوان وP øاب iورو ،Ωشا�g

اأبي الدرداء ‹ ، وقيل :اEن ògا العدد من�شوب اE¤ �شيدنا Yثمان بY øفان ‹ .

وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل± وماFتان و�شâ وY�شرون اآية، وقيل و�شبع وY�شرون اآية . 

لمي Y øYلي بø اأبي  tال�ش øبد الرحمY اأبي øY ≈اأبي ليل øاب øY ياتõة الõحم øY واأما العدد الكو‘ فهو مروي

طالب ‹ .

وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل± وماFتان و�شâ وثÓثون اآية . 

 ¤Eشم اUاY ل الب�شرة بعدgي ين�شب¬ اأòو الg ا العددògري ،و nد rح n÷شم اUاY øY واأما العدد الب�شري فهو مروي

 . ±ÓN ¬لي¬ م�شاحفهم الآن ولي�ض بينهم فيYاملتوكل و øاأيوب ب

وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل± ومÄتان واأربع اآيات .

(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.

تعريف علم توجيه القراءات 

ó«¡“

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

من ذلك ، وسأل محمداً : ما الفرق بني القراءتني ؟

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

¢SQódG
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علم توجيه القراءات
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ف�ئدة علم توجيه القراءات

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

2  االستعانة على تدبر وفهم كتاب اهللا .

التعرف على أوجه متعددة من اإلعجاز البالغي للقرآن .3  التعرف على أوجه متعددة من اإلعجاز البالغي للقرآن .

 واVصعه 

ا بدأ التدوين في القرن الثاني كان  ورد عن الصحابة رضوان اهللا عليهم توجيهًا لبعض القراءات ، ولمَّ
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. 

اأمثلة لتوجيه بع†س القراءات القراآنية 

 (١)L » º M : 1  قال اهللا تعالى

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 .

(٢)L # " ! M  : 2  قال اهللا تعالى

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

أنه من التبليغ .
(٣)L£ ¢ ¡ ے ~ } M  3  قال اهللا تعالى

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

ُلL إخبار من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن اهللا جل وعز . Mَوُيَفضِّ

(١) سورة البقرة : اآلية ٣٦            (٢) سورة األعراف : اآلية ٦٨                  (٣) سورة الرعد : اآلية ٤
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م�ص�در

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

2 املوضح، البن أبي مرمي.

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

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



ق�ل تع�¤ L¥ ¤ £M(1) قرئâ لفظة املجيد ب�ل†صم ( املجيدo ) وب�لك�صر ( املجيدp ) ب�لرجوع 

اإ¤ اأحد كتÖ توجيه القراءات بنيu حجة من قراأ ب�ل†صم وحجة من قراأ ب�لك�صر .



١: عرف علم توجيه القراءات .

٢: اذكر مثاًال على توجيه قراءات قرآنية .

 ٣:  ما فوائد علم توجيه القراءات.

(١) سورة البروج : اآلية ١٥
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نيâ بتوLي¬ القراءات : oY الكتب التي Ωاأق�شا

 ،Òشلب التف�شU øبطة باملعن≈ ، لأنها مJي¬ القراءات املرLوJ فل¨oمنها ل ي Òوكث ، Ò1. كتب التف�ش

الطÈي Lرير   øاب  øاملف�شري  ΩمــاEل القراآن   Òف�شJ  ‘ البيان  Lامع   Òف�شJ  : اأمثلتها   øوم

2. كتب اأYاريب القراآن ، ومø اأمثلتها :

 اYEراب القراآن لأبي Lعفر النحا�ض

3. كتب القراءات . مع العلم اأن الأUشل فيها Pكر كيفية القراءات دون JوLيهها لكø بع†شها قد 

يoعن≈ بالتوLي¬ مع Pكر القراءة N�شوUشاT kشروì ال�شاطبية ك�شرì اأبي Tشامة املقد�شي .

§HGhQ

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

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



من 

مه�رات ت†صييق فجوة 

الختال± والنõاع ‘ الآراء gو 

ال�صتم�ع احلقيقي لوجهة النظر املوافقة 

اأو املخ�لفة وتبني على نحو دقيق م�صدر 

 íجيÎية ..فذل∂ يقود لDذ√ الروg رÈوم

راأي على اآخر اأو للجمع بينه�  اأو لعتب�ر 

اأ¿ الراأيني �صحيحني ولكن من زواي� 

تلفة.
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املوقف ال�صرعي من اختال± القراءات

 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 واحد ، ولو كان من احلرفني حرف يأمر بشيء ينهى 
عنه 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  حيث قال: ألحد املخَتِلَفْني: " أحسنَت "، وفي احلديث اآلخر: " أصبَت "، 
وفي اآلخر: " هكذا ُأنزلْت ". فصوب النبي  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

16
 اختال± القراءات

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

هها ؟ فكيف توجِّ

ó«¡“
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اختال± القراءات ل يخلو من KالKة اأنواع : 

 . LِسَراٍطM و   LِصَراٍطM الأول : اختالف في اللفظ واملعنى واحد ، نحو

ÆÅÄ M الث�ين : اختالف في اللفظ واملعنى ، لكنهما يجتمعان في شيء واحد ، نحو قوله

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

تعالى املعنيني في القراءتني . 

الث�لث : اختالف اللفظ واملعنى ، مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد ، بل يتفقان من وجه آخر اليقتضي 

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

¾ L فقد قرأ الكسائي M لقد علمُتL بضم التاء. 
 L `_^]\[Z M  وتوجيهها : أنه أسند العلم إلى موسى حديثا منه لفرعون حيث قال

وقالL ¬«ª©¨§M . فقال موسى عن نفسه 
M لقد علمُتL فأخبر عن نفسه بالعلم بذلك ، أي أن العالم بذلك ليس مبجنون وال مسحور. 

لشدة  التقريع  وجه  على  بذلك  له  موسى  من  مخاطبة  لفرعون  العلم  هذا  أسند  أنه  الفتح :  قراءة  ووجه 
معاندته للحق بعد علمه . 

وهذه األحوال كلها منتظمة متناسقة . 

اأنواع اختال± القراءات 
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فوائد اختال± القراءات 

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  إليه تضاد  يتطرق  لم  وتنوعه  االختالف  مع كثرة هذا  إذ هو  الداللة،  البرهان وواضح  ٣. عظيم 
تناقض وال تخالف، بل كله يصدق بعضه بعضا، ويبني بعضه بعضا، 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.



 ب�لرجوع اإ¤ اأحد كتÖ توجيه القراءات اذكر اخلالف�ت القراآنية وتوجيهه� ‘ �صورة الأحق�± .
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م�ص�در



١: صحح العبارة التالية : اختالف القراء اختالف اجتهادي .

٢: اذكر أنواع اختالف القراءات مع ذكر مثال على كل نوع .

٣: اذكر فائدتني من فوائد  اختالف القراءات .

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

2 النشر في القراءات العشر، البن اجلزري.

§HGhQ

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

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



 �‡

ي�ص�عد على التفو¥ 

والتميõ الدرا�صي وبلوÆ املق�صود 

 Èول النف�س ‘ التعلم وال�صW التعلم ‘

على ذل∂ والعن�ية بتق�صيم املعلوم�ت وت�صنيفه� 

وتنظيمه� Ã� ي�ص�عد على Vصب£ه� وحفظه�.. ومن 

اأمثلة التعلم التي حققâ تفوق�k واVصح� جهود علم�ء 

وجو√ القراءات ‘ تتبع مع�ين الآي�ت وا�صتنب�• 

احلكم والأحك�م من دللة كل لفظ، واإمع�نهم 

النظر ‘ الك�صف عن التوجيه 

.íجيÎوالتعليل وال



91

ت
ءا

را
ق

ال
م 

عل
ةب

صل
�

ملت
 ا

م
و

عل
ال

 :
ة  

لث
ث�

ال
ة 

د
ح

و
ال

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)
 Òر القراءات القراآنية ‘ التف�صKومن اأمثلة اأ

 Òر القراءات القراآنية ‘ التف�صKاأ

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 
(٢) L R Q P O N
· قرئت M اْلـُمْخِلِصَني L  بكسر الالم.

· وقرئت LQM بفتح الالم .
(١) مجموع الفتاوى ٣٩١/١٣

(٢) سورة يوسف : اآلية ٢٤

¢SQódG
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عالقة  علم القراءات ب�لعلوم ال�صرعية والل¨وية
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فيكون تفسير من قرأ بكسر الالم M اْلـُمْخِلِصَني L أي أنه من عبادنا الذين أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم 
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 أبي عبداهللا القرطبي وغيرهما .

ومن اأمثلة اأKر القراءات القراآنية ‘ الفقه  

(١)L ¹ ¸ ¶ µ ´ M  قوله تعالى

· قرئت L ´ M بكسر اخلاء .

· وقرئت M واتََّخُذوا L بفتح اخلاء .

أنهم  إبــراهــيــم �  ولـــد  عــن  اهللا  مــن  ــار  إخــب أنـــه   L  C  M اخلـــاء  بفتح  قـــرأ  مــن  تفسير  فــيــكــون 

ــم اخلــلــيــل � . ــراهــي ــديــن أبــيــهــم إب ــيــل عــلــى متسكهم ب ــم مــصــلــى وهــــذا دل ــراهــي اتـــخـــذوا مــقــام إب

. ــوجــوب  ال يقتضي  واألمـــر   ، األمـــر  تفيد  أنــهــا   L  ´  M اخلـــاء  بكسر  قــرأ  مــن  تفسير  ويــكــون 

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

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

(١) سورة البقرة : اآلية ١٢٥

اأKر القراءات القراآنية ‘ الفقه 



93

ت
ءا

را
ق

ال
م 

عل
ةب

صل
�

ملت
 ا

م
و

عل
ال

 :
ة  

لث
ث�

ال
ة 

د
ح

و
ال

 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. 

ومن اأمثلة اأKر القراءات القراآنية ‘ الل¨ة 

(١)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 الياءيجوز الوقف على االسم املنقوص.

(١) سورة البقرة : اآلية ١٧٧

اأKر القراءات القراآنية ‘ الل¨ة 



قراءة حذف الياءيجوز الوقف على االسم املنقوص.



 ‘ kراKلأية قراآنية تعددت فيه� القراءات وك�¿ له� اأ kمث�ل êا�صتخر Òالتف�ص Öب�لرجوع اإ¤ اأحد كت

حكم فقهي .



١: بنيِّ عالقة علم القراءات بالعلوم الشرعية .

٢:  اذكر مثاًال ألثر القراءات القرآنية في :

أ-  التفسير :  

ب-  الفقه :  

ج-  اللغة :  
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م�ص�در

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

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

§HGhQ

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

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



من 

 Òات التفكõف

الإبداعي .. الرب§ بني 

ÒZ املتم�Kلني ل�صتخراê اأفك�ر 

ومع�ين جديدة .. والرب§ بني علم 

القراءات وعلم التف�صÒ والفقه 

والل¨ة gو من gذا القبيل الذي 

اأ�صهم ‘ احل�صول على مع�ين 

واأحك�م جديدة.
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¢SQódG

18

اأن�صطة تطبيقية على وحدة العلوم املت�صلة بعلم
 القراءات يف كتاب التطبيقات

مدخل 

يطلب املعلم من طالبه الرجوع إلى كتاب التطبيقات لتحقيق أهداف الوحدة.

اأهداف الدر�س

 أن يطبق الطالب ما تعلمه في الوحدة.
 أن يتقن الطالب ما تعلمه خالل الوحدة.

 أن يتدرب الطالب على مهارات التفكير من خالل التطبيقات في الوحدة.

إحالة لكتاب 
التطبيقات



4
á©HGôdG IóMƒdG



IóMƒdG ¢ShQO



IóMƒdG ¢ShQO

 الدر�س الت��صع ع�صر: ن�فع املدين .

 الدر�س الع�صرو¿: ابن كثÒ املكي .

  الدر�س احل�دي والع�صرو¿: اأبوعمرو 

الب�صري .

 الدر�س الث�ين والع�صرو¿: ابن ع�مر 

ال�ص�مي .

 الدر�س الث�لث والع�صرو¿: ع��صم بن اأبي النجود .

 الدر�س الرابع والع�صرو¿: حمõة الكوف`ي .

 الدر�س اخل�م�س والع�صرو¿: علي الك�ص�ئي .

 الدر�س ال�ص�د�س والع�صرو¿: اأن�ص£ة ت£بيقية على 

وحدة اأئمة القراءات.



GأG ±Gógلوحóة

يتوقع من ال£�لÖ ‘ نه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا± الت�لية:

اء ال�صبعة ورواتهم . sر oمعرفة الق 

اء ‘ نقل القراآ¿ الكرË ب�لتلقي ، وحر�صهم على تعليمه . sا�صت�صع�ر جهود القر 
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

 ا�صمه ون�صبه 

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

 مولد√ 

ولد سنة٧٠هـ .

�صيوخه

ى القراءة عن سبعني من التابعني، منهم : أبو جعفر، وشيبة بن نصاح ، ومسلم بن جندب، ويزيد بن  تلقَّ
رومان ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وعبد الرحمن بن هرمز األعرج . 

   ترجمة اإلمام نافع املدني .

 ترجمة رواة اإلمام نافع املدني .

�صف�ته واأخب�ر√

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

إليه رياسة اإلقراء بها.

¢SQódG

19
ن�فع املدين

الإم�م ن�فع املدين

ó«¡“

َمْن القارئ الذي اختار املدينة منزًال؟• 
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 وف�ته 

ملا حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصنا، فقال لهم:
(١) وتوفي ١٦٩هـ . 

 تالميذ√

روى القراءة عنه سماعًا وعرضًا كثير من أهل العلم من املدينة والشام ومصر وغيرها من بالد اإلسالم .
ى عنه: اإلمامان مالك بن أنس، والليث بن سعد . ومنهم : أبو عمرو بن العالء، واملسيبي،  َتَلقَّ وممن 

وعيسى بن وردان، وسليمان بن مسلم بن جماز، وإسماعيل ويعقوب ابنا جعفر.

ا�صمه ون�صبه 

ها.  اسمه عيسى بن ِمينا بن وردان، ونسبه أبا 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 . 
مولد√ 

ولد سنة ١٢٠هـ .
�صف�ته

•  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. 

اأ�صهر الرواة عنه

ق�لو¿ 



مر ب∂ ولدة الإم�م ن�فع ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?

سورة األنفال : اآلية ١
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َ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 .
وف�ته 

توفي ٢٢٠هـ . 

ا�صمه ون�صبه

اسمه عثمان بن سعيد بن عبد اهللا، ونسبه أبو سعيد، ولقبه َوْرش .
مولد√

 ولد سنة ١١٠هـ.
 �صف�ته واأخب�ر√

• 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. 

وف�ته 

توفي سنة ١٩٧هـ. 

�س   rر nو 



مر ب∂ ولدة ق�لو¿ ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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م�ص�در



ق�ر¿ بني ن�فع وق�لو¿ ح�صÖ ا÷دول الت�›:

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؟

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM
 t³I� tLÝ«

l�U½

Êu�U�

‘—Ë



مر ب∂ ولدة ور�س ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
واإلرشاد ( 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 .



يقول الEماΩ ال�شاطبي رحم¬ اˆ :

lــع pــاف nن pــب uالــطــي ‘ uــر uالــ�ــش oË pـــر nـــك rـــا ال sم
n
ـــاأ nف

ــم oــه oشT rر nو  oــمــان rــث oY  sم oث ـيـ�ش≈  pY  oــون oــال nق nو

***
***

nل põــ rــن nم nـــة nـــديـــنn rامل nـــار nـــت rNي ا pòــــ sال n∑ا nòـــــ nف

nÓsث
n
ــاأ nJ  nــيــع pف sالر  nــد rــجnامل  p¬ pت nــب rـــح oش� pب
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

ا�صمه ون�صبه

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

ولد مبكة سنة ٤٥هـ . 

الإم�م ابن كثÒ املكي

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

�صيوخه

لِقَي ِمَن الصحابة مبكة عبد اهللا بن الزبير، وأبا أيوب األنصاري، وأنس بن مالك، ومجاهد بن جبر، ودرباس 
. وروى عنهم . مولى عبد اهللا بن عباس 

 �صف�ته واأخب�ر√

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 .

¢SQódG

20
ابن كثÒ املكي

ó«¡“

بني  الــتــفــريــق  ــاس  ــن ال بــعــض  عــلــى  يلتبس 
فما  كثير  بن  اهللا  وعبد  كثير  بن  إسماعيل 

الفرق بينهما؟
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وف�ته 

توفي سنة ١٢٠هـ مبكة رحمه اهللا . 

تالميذ√  

اُد بن سلمة، واخلليُل بن أحمد،  روى عنه القراءَة إسماعيُل بن عبد اهللا القسط، وإسماعيُل بن مسلم، وحمَّ
وسليماُن بن املغيرة، وِشبُل بن عباد، وعبُد امللك بن جريج، وابُن أبي مليكة، وسفياُن بن عيينة . وأبو عمرو 

ابن العالء . وغيرهم كثير . 

ا�صمه ون�صبه  

ة، وكنيته  اسمه أحمد بن محمد بن أبي بزَّ
أبو احلسن. 

مولد√  

ولد سنة ١٧٠هـ مبكة.

 �صف�ته واأخب�ر√

•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.

اأ�صهر الرواة عنه

ي uõ sالب 

وكنيته



توفي سنة 



مر ب∂ ولدة ابن كثÒ  ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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• قرأ عليه كثيرون، منهم: احلسن بن احلباب ، ومحمد بن هارون، ومحمد بن عبد الرحمن الشهير 
بُقْنُبل وهو الراوي الثاني لقراءة ابن كثير. 

 وف�ته :

توفي مبكة سنة خمس ومئتني عن ثمانني سنة. 

ا�صمه ون�صبه 

اسمه محمد بن عبد الرحمن بن املكي، ولقبه ُقْنُبل .
 مولد√ 

ولد مبكة سنة ١٥٩هـ .
 �صف�ته واأخب�ر√

• 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 
لعلمه  ُقْنُبًال  فولوها  احلدود واألحكام.  يباشره من  فيما  ليكون على حق وصواب  والصالح،  واخلير 

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

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

وف�ته 

توفي سنة ٢٩١هـ سنة مبكة . 

ل  oب rن oق



توفي مبكة سنة خمس ومئتني عن ثمانني سنة. 



مر ب∂ ولدة البõي ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?

(١) من يقوم بتنفيذ األحكام واحلدود .
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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 ؟



مر ب∂ ولدة قنبل ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?



ق�ر¿ بني ابن كثÒ والبõي وقنبل ح�صÖ ا÷دول الت�›:

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM
 t³I� tLÝ«

dO¦
  sÐ«

Íe³�«

q³M�



108

م�ص�در


(1)

يقول الEماΩ ال�شاطبيt رحم¬ اˆ :

o¬ـــ oـــام nـــق oم ـــا  nـــيـــه pف  p̂ ا  oــــد rــــب nY  oـــــة sـــــك nم nو

lــــد sــــم n onو  o¬ـــــ nل ي  uõــــ nــــب rال  oـــــد nـــــم rح
n
اأ  iو nر

***
***

nÓــ nــت rــع oم 
p
Ω rــــو nــــق rال oـــر pكـــاث mÒـــ pـــث nك oøــــ rاب nــــو og

nÓoب rن oق  oــب sـــق nلoامل  nــــو rg nو  mــــد nــن nش� ــ≈  nــل nY

1  سير أعالم النبالء، للذهبي.

2 تهذيب الكمال، للمزي.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
واإلرشاد ( 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).

(1) مÏ ال�شاطبية، املقدمة
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الإم�م اأبوعمرو بن العالء الب�صري

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

 ا�صمه ون�صبه  

ار التميمي ، كنيته أبو  اسمه َزبَّان بن العالء بن عمَّ
عمرو املازني البصري.

 مولد√  

ولد مبكة سنة ٧٠هـ .

¢SQódG

21
اأبوعمرو بن العالء الب�صري

 أبو 

ó«¡“

َمْن القارئ الذي ليس في القراء السبعة • 
أكثر شيوخًا منه ؟

َمْن القارئ الذي اختار البصرة منزًالً؟• 
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 �صيوخه

 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.
 

 �صف�ته واأخب�ر√

• 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.
• عن األخفش قال : َمرَّ احلسُن البصري بأبي عمرو وحلقته متوافرة، والناس ُعُكوف على درسه، فقال 
احلسن: َمْن هذا؟ فقالوا: أبو عمرو ، فقال احلسن : ال إله إال اهللا ، كاد العلماء أن يكونوا أربابًا، ثم 

د بِعلٍم فإلى ُذلٍّ يؤول . قال احلسن : ُكلُّ ِعزٍّ لم ُيوطَّ

وف�ته  

مات أبو عمرو بالكوفة سنة ١٥٤هـ . 
قال أبو عمرو األسدي : ملا أتى نعُي أبي عمرو أتيُت أوالَده ألعزيهم : فبينما أنا عندهم إذ أقبل يونس بن 
َم علم أبي عمرو وزهده  حبيب فقال نعزيكم ونعزي أنفسنا في َمْن ال نرى َشَبهًا له آِخَر الزمان . واهللا لو ُقسِّ

على مئة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً.

تالميذ√  

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 . 



على مئة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً.



مر ب∂ ولدة اأبو عمرو ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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ا�صمه ون�صبه  

وري . اسمه حفص بن عمر بن عبد العزيز الدُّ
 

مولد√  

ولد سنة ١٥هـ . 

 �صف�ته واأخب�ر√

• روى عن اإلمامني أبي عمرو البصري وعلي الكسائي . 
• كان إمام القراء في عصره، خصوصًا أهل العراق. 

• روى عنه بعض األحاديث ابن ماجه في سننه، وأبو حامت وقال: صدوق . قال أبوداود: رأيت أحمد بن 
وري . حنبل يكتب عن أبي عمر الدُّ

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

القرآن، أجزاء القرآن. 
وف�ته 

توفي سنة ٢٤٦هـ .

اأ�صهر الرواة عنه

وري tحف�س الد



توفي سنة 



وري ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√? tمر ب∂ ولدة الد
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ا�صمه ون�صبه  

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

مولد√

ولد سنة ١٩٠هـ .

 �صف�ته واأخب�ر√

•  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 . 

وف�ته 

توفي سنة ٢٦١هـ .

و�صي  tال�ص



و�صي ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√? tمر ب∂ ولدة ال�ص
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ز به أبو عمرو البصري عن القراء ؟ ١: اذكر بعض ما متيَّ

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



ق�ر¿ بني الإم�م اأبو عمرو والدوري وال�صو�صي ح�صÖ ا÷دول الت�›:

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM
 t³I� tLÝ«

ËdLŽ uÐ√

Í—Ëb�«

wÝu��«
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م�ص�در

1  الطبقات الكبرى، البن سعد.

2 تهذيب التهذيب، البن حجر.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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).


(1)

يقول الEماΩ ال�شاطبيt رحم¬ اˆ :

rـم oـه oيـح pر nشU  t pÊ pــــــــازnامل  oΩـــا ــــ nمrEال ـــا  ــــ sم
n
اأ nو

o¬ nب rي nش�  uي pيــدõــ nــي rال ــ≈  nــي rــح nي ــ≈  nــل nY  nـــا�ـــض nف
n
اأ

ــو ـــ oب
n
ــمr اأ oــه o p◊ــا nــشU nي و pور tالـــــد nــر nــم ـــ oY ــــو oب

n
اأ

***
***
***

nÓــ nــع rال o√ oــــد pال nــــو nي ف pــر rــ�ــش nــب rو ال mـــر rـــم nY ــــو oب
n
اأ

nÓــ sــل nــع oم pات nـــــــر oـــف rال pب ròـــ nـــع rـــال pب níــ ـــ nــب rــشU
n
ــاأ nف

nÓــ sــب nــق nJ o¬ـــ rـــن nY tــي pــو�ــش tــ�ــش ــــوn ال og mــب rــي ـــ nــع oــشT

(1) مÏ ال�شاطبية، املقدمة
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 ا�صمه ون�صبه  

أبو  وكنيته  اليحصبي  عامر  بن  عامر  بن  اهللا  عبد  اسمه 
عمران 

مولد√ 

ولد سنة ٢١هـ. 
�صيوخه 

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

�مي sالإم�م ابن ع�مر ال�ص

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

¢SQódG

22
�مي sابن ع�مر ال�ص

ó«¡“

وهو •  الصحابَة  لقي  الــذي  القارئ  َمــْن 
تابعٌي جليٌل ؟

أبو   

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

•  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 اأُلَمِوي سنني كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، فكان عمر َيْأَتمُّ به 
وهو أمير املؤمنني. 

•  أعلى القراء السبعة سنداً .

 وفاته 

توفي سنة 118هـ .

تالميذه  

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

��صمه ون�صبه : 

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

�أ�صهر �لرو�ة عنه

 ه�صام 

تدريبتدريب

مر بك والدة �بن عامر  ووفاته. فكم كان عمره؟
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مولد√

 ولد سنة ١٥٣هـ.

 �صف�ته واأخب�ر√

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

وف�ته 

توفي سنة ٢٤٥هـ .



مر ب∂ ولدة  g�ص�م ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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 ابن ذكوا¿  

ا�صمه ون�صبه

اسمه عبداهللا بن أحمد بن بشر  ابن ذكوان. 
مولد√ 

ولد سنة ١٧٣هـ.

 �صف�ته واأخب�ر√

• 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 .

وف�ته : 

توفي سنة ٢٤٢هـ.



مر ب∂ ولدة  ابن ذكوا¿ ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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؟ ١: على من قرأ ابن عامر الشامي من الصحابة 

٢: أين توفي ابن عامر الشامي ؟

٣: ما الصفات املشتركة بني هشام وابن ذكوان ؟



ق�ر¿ بني ابن ع�مر وg�ص�م وابن ذكوا¿ ح�صÖ ا÷دول الت�›:

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM
 t³I� tLÝ«

d�UŽ sÐ«

ÂUA¼

Ê«u
– sÐ«
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م�ص�در

1  البداية والنهاية، البن كثير.

2 تذكرة احلفاظ، للذهبي.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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).


(1)

يقول الEماΩ ال�شاطبيt رحم¬ اˆ :

mــر pــام nY oøـــ rاب  oار nد 
p
Ωــا sالــ�ــش  o≥ــ rــ�ــش nم pـــــا د sم

n
اأ nو

o¬ـــــ oـــــاب nـــــ�ــش pــت rان  nــــو rg nو  p̂ ا  oـــد rـــب nY nو  lΩــا ـــ nــ�ــش pg

***
***

nÓـــ sـــل n o  râــــ nــــاب nط  p̂ ا  pـــد rـــب nـــع pب  nـــك pـــل rـــت nف

nÓــ sــق nــن nJ o¬ـــ rـــن nY pــــاد nــــن rــــش�pEــــال pب nان nـــــو rك nòـــــ pل

(1) مÏ ال�شاطبية، املقدمة
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe

الإم�م ع��صم بن اأبي النsجود

 ترجمة اإلمام عاصم بن أبي النجود .
 ترجمة رواة اإلمام عاصم بن أبي النجود .

 ا�صمه ون�صبه 

اسمه عاصم ابن أبي النَُّجود وكنيته أبو بكر. 

مولد√ 

ولد سنة ٢٠هـ .

 �صيوخه : 

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

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

¢SQódG

23
ع��صم بن اأبي النsجود

ó«¡“

ما الرواية التي نقرأ بها في بالدنا؟• 

قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن حبيب بن 
 وأقرأ بذلك 
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 �صفاته و�أخباره

لهما  ، وكان  البكري  بن حسان  واحلارث  التميمي،  رفاعة  رمثة  أبي  ث عن  فقد حدَّ التابعني  يعد من   •
صحبة. 

• 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  • قال أبو بكر بن عياش – وهو شعبة – ال أحصي ما سمعت أبا إسحاق السَّ
للقرآن 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

 وفاته 

توفي عاصٌم سنة 127هـ  بالكوفة . قال شعبة: دخلت على عاصم وقد اُْحُتِضَر فجعلت أسمعه يردد هذه اآلية 
 يحققها كأنه في الصالة، ألن جتويد القراءة صار له سجية .

تالميذه 

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. 

��صمه ون�صبه 

اسمه شعبة بن عيَّاش الكوفي ، وكنيته أبو بكر .

تدريبتدريب

مر بك ولدة  �لإمام عا�صم ووفاته. فكم كان عمره؟

�أ�صهر �لرو�ة عنه

�صعبة 
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مولد√ 

ولد سنة ٩٥هـ .

�صف�ته واأخب�ر√

• 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. 
األعشى، وعبد  بن خليفة  يعقوب  يوسف  أبو  القرآن  عليه  • عرض 
بن  وعــروة  العليمي،  محمد  بن  ويحيى  حماد،  أبي  بن  الرحمن 

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. 

وف�ته 

توفي سنة ١٩٣هـ. 

ا�صمه ون�صبه 

اسمه حفص بن سليمان الكوفي .

مولد√ 

ولد سنة ٩٠هـ .

حف�س

وعبد  األعشى،  بن خليفة  يعقوب  يوسف  أبو  القرآن  عليه  • عرض 
بن  وعــروة  العليمي،  محمد  بن  ويحيى  حماد،  أبي  بن  الرحمن 

• ملا حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك 



مر ب∂ ولدة �صعبة ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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�صف�ته واأخب�ر√

• 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 بكر شعبة يخالفني في القراءة، فقال أقرأتك مبا أقرأني به أبو 
عبد الرحمن السلمي عن علي ‹ وأقرأت أبا بكر مبا أقرأني به ِزرُّ بن ُحبيش عن عبد اهللا بن مسعود ر‹. 
• 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. 

وف�ته 

توفي سنة ١٠٨هـ .



مر ب∂ ولدة حف�س ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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١: رتب السند التالي لرواة عاصم : شعبة ، حفص ، زر بن حبيش ، ابن مسعود ، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، 

جبريل � ، أبوعبدالرحمن السلمي ، علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه .

٢: ما عالقة حفص بعاصم ؟



ق�ر¿ بني ع��صم و�صعبة وحف�س ح�صÖ ا÷دول الت�›:

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM
 t³I� tLÝ«

r�UŽ

W³Fý

hHŠ
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م�ص�در

1  اجلرح والتعديل، البن أبي حامت.

2 التاريخ الكبير، للبخاري.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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.



يقول الEماΩ ال�شاطبيt رحم¬ اˆ :

o¬ــ oــم rا�ش  lــم pشUــا nY nو  mر rـــك nب ــــو  oب
n
اأ ـــا  sم

n
ـــاأ nف

ــا  nــش� uالــر  mــر rــك nب ــــو  oب
n
اأ  mــضTــا sــي nY  oøــــ rاب  n∑ا nP nو

***
***

nÓـــ nـــ†ش rف
n
اأ  oز uــــــــر nــب oامل  p¬ــ ـــ ـــ ي pاو nر  oة nب rــع oــ�ش nف

nÓــ sــفــ†ــش oم nكــــان pــــان nــــق rJEلrــــا pب nو lـــ�ـــض rـــف nح nو
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ماذا �سنتعلمماذا �سنتعلمماذا �سنتعلم

 ¬Ñ°ùfh ¬ª°SG 

اسمه حمزة بن حبيب بن ِعَمارة الكوفي، وكنيته أبو ِعَمارة.

مولده 

ولد سنة 80هـ . 

الإمام حمزة الكوفـي

 ترجمة اإلمام حمزة الكوفي .
 ترجمة رواة اإلمام حمزة الكوفي.

 �شيوخه 

قرأ على أبي محمد سليمان بن ِمهران األعمش ، وعلى أبي حمزة ُحْمران بن أعني ، وعلى أبي عبد اهلل 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب وآخرون . 

¢SQódG

24
حمزة الكوفـي

ó«¡“

في 	  للناس  إمامًا  كان  الذي  القارئ  َمْن 
القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش ؟
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�صف�ته واأخب�ر√

• 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. 

وف�ته 

توفي سنة ١٥٦هـ . 

تالميذ√ 

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 . 

ا�صمه ون�صبه 

اسمه َخَلف بن هشام البغدادي. 

اأ�صهر الرواة عنه

لnف   nخ 



توفي سنة 



مر ب∂ ولدة حمõة الكو‘ ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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مولده 

ولد سنة 150هـ .
�صفاته و�أخباره

• 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. 

وفاته 

توفي 229هـ.

��صمه ون�صبه : 

د بن خالد الكوفي. اسمه َخالَّ
مولده 

ولد سنة 119هـ. 

�صفاته و�خباره

• 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

وفاته : 

د سنة عشرين ومئتني . توفي َخالَّ

د  َخلاَّ

تدريب

توفي 229هـ.

تدريب

مر بك والدة خلف ووفاته. فكم كان عمره؟
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١: ما العلمان اللذان برعا فيهما حمزة ؟

٢: اذكر القارئ الذي قرأ على حمزة ؟



مر ب∂ ولدة خالد ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?



ق�ر¿ بني حمõة وخلف وخالد ح�صÖ ا÷دول الت�›:

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM
 t³I� tLÝ«

…eLŠ

nKš

œöš
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اطبيt رحم¬ اˆ : sال�ش ΩماEيقول ال

ḿ uر nـــــو nـــــت oم røـــــ pم o√كــــــــــا rز
n
ــــا اأ nم oة nõــــــ rــــــم nح nو

ي pòـــــ sال  lدÓـــــ ــــــ nN nو  o¬ــــ rــــن nY  lــــف nــــل nN  i nو nر

***
***

nÓــــ uJ nــــر oم pــــران oــــلــــق pا ل kــــور oــــب nــــشU ـــــا kـــــام nمpEا

nÓـــ uـــ�ـــش n onو  kـــنـــا pـــق rـــــــت oم  lـــم rـــي nـــل oـــش�  o√ا nو nر

1  تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي.

2 تاريخ اإلسالم، للذهبي.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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.
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 ا�صمه ون�صبه  

اسمه علي بن حمزة اَألَسدي ، ولقبه الكسائي. 

الإم�م علي الك�ص�ئي

 ترجمة اإلمام علي الكسائي .
  ترجمة رواة اإلمام علي الكسائي .

�صيوخه  

عمر  بن  وعيسى   ، ليلى  أبي  بن  محمد  وعن  اعتماده،  وعليه  مرات  أربع  حمزة  عن  عرضًا  القراءة  أخذ 
الهمذاني ،وعن أبي بكر بن عيَّاش «شعبة». 

�صف�ته واأخب�ر√ 

• 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. 

¢SQódG

علي الك�ص�ئي25

ó«¡“

َد أهل  َمْن القارئ الذي َبَرَع في النَّْحو وتسيَّ
ُقْطره؟
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• 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 
أقر  مناظرات،  بينهما  فجرت  يونس،  مكانه  وتصدر  مات،  قد 

يونس للكسائي فيها بالفضل وأجلسه في موضعه .
وف�ته 

 توفي سنة ١٨٩هـ. 

ا�صمه ون�صبه  

اسمه الليث بن خالد البغدادي وكنيته أبو احلارث. 

�صف�ته واأخب�ر√

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

وف�ته 

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 
أقر  مناظرات،  بينهما  فجرت  يونس،  مكانه  وتصدر  مات،  قد 

اأ�صهر الرواة عنه

 çالليث اأبو احل�ر 



 توفي سنة 



مر ب∂ ولدة علي الك�ص�ئي ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?
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م الكالُم عليه في ترجمة أبي عمرو بن العالء البصري، ألنه روى عنه وعن الكسائي .  تقدَّ

حف�س الدوري



مر ب∂ ولدة  الليث اأبو احل�رç  ووف�ته. فكم ك�¿ عمر√?



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



من خالل درا�صت∂ ل�صÒة حف�س الدوري وVصí �صÒته من خالل الآتي

tðU�Ë tðUH� Áb�u� t³�½



ق�ر¿ بني علي الك�ص�ئي والليث وحف�س ح�صÖ ا÷دول الت�›:

tðUH� r¼√ ÁdLŽ tðU�Ë WMÝ WMÝ 

tðœôË t²OM� t³I� tLÝ«

wzU�J�« wKŽ

YOK�«

hHŠ
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اطبيt رحم¬ اˆ : sال�ش ΩماEيقول ال

o¬ــــ oــــت rــع nن  tي pFـــا nـــــ�ش pك rال nف  wــي pــل nY ــــا  sم
n
اأ nو

nشا� uالر  pç pــــار n r◊ا ـــو  oب
n
اأ  o¬ــ rــن nY  rم oهoث rي nل  i nو nر

***
***

nÓــ nب rـر nــ�ش nJ  p¬ــيـــ pف  
p
Ωا nــر rحpE

rال  ‘  nكـان ـا  nـم pل

nÓ nN  rد nق  pر rك uòال  p‘ nو  tي pور tالــد  nو og  lض� rف nح nو

1  معجم األدباء، لياقوت احلموي.

2 بغية الوعاة في طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي.

§HGhQ

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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: على َمن ِمن القراء السبعة قرأ الكسائي؟

٢: اذكر صفات الليث أبو احلارث ؟ 
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¢SQódG

26

اأن�شطة تطبيقية على وحدة اأئمة القراءات
 القراءات يف كتاب التطبيقات

مدخل 

يطلب املعلم من طالبه الرجوع إلى كتاب التطبيقات لتحقيق أهداف الوحدة.

اأهداف الدر�س

 أن يطبق الطالب ما تعلمه في الوحدة.
 أن يتقن الطالب ما تعلمه خالل الوحدة.

 أن يتدرب الطالب على مهارات التفكير من خالل التطبيقات في الوحدة.

إحالة لكتاب 
التطبيقات



5
á°ùeÉÿG IóMƒdG



IóMƒdG ¢ShQO



IóMƒdG ¢ShQO

 الدر�س ال�ص�بع والع�صرو¿ : متو¿ علم القراءات.

 الدر�س الث�من والع�صرو¿ : مÏ ال�ص�Wبية ( 1) . 

 الدر�س الت��صع والع�صرو¿: مÏ ال�ص�Wبية ( 2 ) .

 الدر�س الثالKو¿: اأن�ص£ة ت£بيقية على وحدة متو¿ علم القراءات.



GأG ±Gógلوحóة

يتوقع من ال£�لÖ ‘ نه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا± الت�لية:

 التعر± على مÏ ال�ص�Wبية .

رsة . tالد Ïالتعر± على م 

ة . nب uي s£ال Ïالتعر± على م 
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉe
 متون علم القراءات

 التعريف مبنت الشاطبية وناظمها .
 التعريف مبنت الدرة وناظمها.

 التعريف مبنت الطيبة وناظمها.

¢SQódG

27
 متو¿ علم القراءات

التعريف ÏÃ ال�ص�Wبية

مسماها
حرز األماني ووجه التهاني.

أصلها
ملخصة من كتاب التيسير في القراءات السبع لإلمام عثمان 

اني. بن سعيد الدَّ

صفاتها
على  اشتملت  الالم،  َرِويِّ  على  الطويل  البحر  من  منظومة 
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.

أبياتها
١١٧٣ بيتًا.

ó«¡“

منذ  القراءات  بتدوين  العلماء  اعتنى 
اإلسالمية،  العلوم  في  التأليف  بــدء 
ُنوا كتبهم  وقد درج املؤلفون أن ُيضمِّ
شيوخهم  عن  القراءات  من  تلقوه  ما 
إلى  الــقــراء  بأئمة  املتصلة  باألسانيد 
عليه وسلم كما  اهللا  اهللا صلى  رسول 
تلقاها من جبريل عليه السالم ، عن 
تنوعت  ولــذلــك   ، اهللا جــال وجــاللــه 
بحسب  األوجــه  وتعددت  مؤلفاتهم 

اختالف الرواة وتعدد الطرق. 
بـ  املعروفة  الشاطبي  منظومة  وتعد 
التي  املؤلفات  أشهر  من  (الشاطبية) 
قدميًا  الــقــراءات  أهــل  بعناية  حظيت 

وحديثًا.
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التعريف بناظمها

اسمه ونسبه
ه الشاطبي.نسبة إلى شاطبة شرقي قرطبة أبو محمد بن القاسم بن ِفيرُّ

مولده
ولد بشاطبة سنة 538هـ .

أخباره وصفاته
قرأ القراءات وأتقنها على شيخه محمد بن أبي العاص النَّْفزي، وقرأ على مشايخ آخرين القراءات واحلديث 

والتفسير واللغة واألدب.
وكان – رحمه اهلل – عالمة حافظًا ذكيًا، واسع العلم، وكان زاهداً عابداً متواضعًا خاشعًا، كثير الوقار، 

وال يتكلم فيما ال يعنيه.
تالميذه

خاوي.  تتلمذ عليه عدد كثير، أجلهم: علي بن محمد السَّ
مؤلفاته

1( منت الشاطبية املسمى: حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع    
2( عقيلة أتراب القصائد، وهي في علم رسم املصحف.

3( ناظمة الزهر في علم عدِّ اآلي. 
وفاته

توفي رحمه اهلل سنة 590هـ.
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التعريف ÏÃ الدرة

مسماها
الدرة املضيئة في القراءات الثالث املرضية.

صفاتها
الثالث ، وهي قراءة أبي جعفر املدني  القراءات  ١) قصيدة المية في 

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 ، و تسمَّ
٣) نظمها في جند سنة (٨٢٣ هـ) 

أبياتها
٢٤٠ بيتًا.

التعريف ÏÃ ال£يبة

مسماها
طيبة النشر في القراءة العشر

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

عثمان ¶ .
َجز في القراءات العشر الكبرى ، نظمها سنة ٧٩٩هـ . ٢)منظومة من بحر الرَّ
الصغرى _  العشر  القراءات  على  زادت  ألنها  الكبرى  بالعشر  تسمى   (٣
التي من طريق الشاطبية والدرة _ أضعاف ما فيهما من الطرق والوجوه في 

القراءات .
، حتى صار فيها مواضع كثيرة ال تفهم إال  ابن اجلزري منظومته هذه اختصاراً شديداً  ٤) قد اختصر 

مبراجعة الشروح ، وصارت على قلة حجمها شاملة جلميع ما تواتر من القراءات العشر .
أبياتها

١٠١٥ بيتًا.
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التعريف بناظم متني الدرة والطيبة

اسمه
هو محمد بن محمد املعروُف بابن اجلزريِّ 

مولده
ولد بدمشق سنة 751 هـ .

أخباره و صفاته
1(حفظ القرآن وهو ابن ثالثة عشر عامًا.

2( أفرد القراءات وجمعها وهو ابن سبعة عشر عامًا.
اء، وسمع احلديث، وأخذ الفقه، وأجازه باإلفتاء أبو الفداء  3( رحل إلى مصر والتقى باألئمة الُقرَّ

إسماعيل بن كثير وغيره.
4( ولَي مشيخة اإلقراء الكبرى في اجلتمع األموي.

5( ولي قضاء دمشق سـنة 793هـ
مؤلفاته

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

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

وفاته
توفي رحمه اهلل سنة 833هـ.

تدريب

توفي رحمه اهلل 

تدريب

َبِة ( يِّ ِة - الطَّ رَّ بالتعاون مع زمالئك اذكر الفروق بني املنظومات الثالث ) ال�شاطبية - الدُّ
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1  الشمعة املضيئة بنشر قراءات السبعة املرضية، للطبالوي.

2  إرشاد املريد إلى مقصود القصيد، لعلي الضباع.

3  اإليضاح ملنت الدرة، للناشري.

4  البهجة املرضيةشرح الدرة املضية، للضباع.

َبِة، ألحمد بن محمد اجلزري. يِّ 5  شرح الطَّ

َبِة، للنويري. يِّ 6  شرح الطَّ

§HGhQ

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

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


١: اذكر نبذة مختصرة عن اإلمام الشاطبي.

٢: اذكر نبذة مختصرة عن اإلمام اجلزري .

٣: ما هي أبرز صفات منظومة الشاطبي من وجهة نظرك. 
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قال الEماΩ ابø ا÷õري ‘ مقدمة مÏ طيبة الن�شر ‘ القراءات الع�شر:

ــــَزرِي ـــُن اْجلَ ــٌد ُهـــَو اْب ـــاَل ُمــَحــمَّ ١ - َق
ـــَرْه ـــسَّ َي َمـــا  َعـــلـــَى  ِهللا  ــــُدِ  ــــْم اْحلَ  -  ٢
ْرَمِدي السَّ ــالُم  والــسَّ ــَالُة  الــصَّ ُثــمَّ   -  ٣
ـــَال َت َوَمـــــــْن  َوَصــــْحــــِبــــِه  َوآِلـــــــِه   -  ٤
َيْشُرُف َلْيَس  َفــاْإلْنــَســاُن  َوَبــْعــُد:   -  ٥
ـــرآِن ـــُق اْل َحـــاِمـــُلـــو  َكـــــاَن  ــــــَذاَك  ِل  - ٦
اِهللا ـــــُل  َأْه ـــاِس  ـــنَّ ال ـــي  ِف ــــُهــــْم  َوإنَّ  - ٧
َوَكَفى َعْنُهْم  ــرآِن  ــُق اْل ِفــي  ـــاَل  َوَق  -  ٨
ُع َشــاِفــٌع ُمَشفَّ ـــَرى  اُالْخ ِفــي  َوْهــَو   - ٩
ِإَذا ْلِد  اْخلُ َمــَع  املُْلَك  ِبــِه  ُيْعَطى   -  ١٠
ــاِن ــن اِجل َدَرَج  ـــى  ـــرَق َوْي ـــَرا  ـــْق َي  -  ١١
ِصْيِلِه َحتْ ِفي  ِعيُد  السَّ َفْلَيِحرِص   -  ١٢

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ــُه َواْســُتــر َواْغــِفــِر َيـــاَذا اَجلـــالِل اْرَحــْم
الَعَشَره ـــُروِف  ُح َمــْنــُقــوِل  َنــْشــِر  ــْن  ِم
ــِد ــى ُمــَحــمَّ ــَف ــَط ــْص ــىِّ املُ ــِب ــنَّ ــَى ال ــل َع
ــــــَزال ــــا َأْن ـــى َم ـــَل ــــا َع ــــَن ــــاَب َربِّ ــــَت ِك
َوَيــــــْعــــــِرُف َيــــْحــــَفــــُظــــُه  ــــــا  ِمبَ ِإالَّ 
ـــــِة ُأولـــــِي اإلْحـــَســـاِن َأْشــــــَراَف اُالمَّ
ــــاِهــــي ــــَب ُي ِبــــــِهــــــْم  َربَّــــــنــــــا  َوإنَّ 
ـــفـــَى ــــــِن اْصـــَط ـــــــــــُه َم ـــــُه ْأَورَث ِبـــــأنَّ
ـــْســـَمـــُع ـــِه ُي ـــْي ـــل ــــــُه َع ــــــْولُ ــــِه َوَق ــــْي ِف
ـــــُه َتــــــاَج اْلــــَكــــراَمــــِة َكــــَذا َج ـــــوَّ َت
ــــاِن ــــَي ــــَس ــــْك ــــــــــــــــَواُه ِمـــــْنـــــُه ُي َوأَب
َتـــْرِتـــْيـــِلـــِه ــــــْن  ِم ــــــطُّ  َق ـــــــلَّ  َميَ َوال 

وقال ‘ NتاΩ من¶ومة مÏ الدرة 

َها ِبَعدِّ اْحــِســْب  ِة  رَّ الـــدُّ ــاُم  ِنــظَ َوَمتَّ   -  ٢٣٥
َنَظْمُتَها ِبــَنــْجــٍد  ــــاٍن  َأْوَط ــُة  ــَب َغــِرْي  -  ٢٣٦
َراِم َوَزْوِرَي اْلـ ٢٣٧ - ُصِدْدُت َعِن اْلَبْيِت اْحلَ
َغْفَلًة ْيِل  ِباللَّ ـــَراُب  اَألْع َقِني  َوَطوَّ  -  ٢٣٨

ــيْ ِن َوَردَّ ِفيُّ  اْخلَ ْطُف  اللُّ َفَأْدَرَكِنْي   -  ٢٣٩
آِمًنا ِلَطْيَبَة  ــي  ــَصــاِل َوِإْي ِبَحْمِلي   -  ٢٤٠
ُذَنوَبَنا َواْغِفْر  ْمِل  الشَّ ِبَجْمِع  َوُمنَّ   -  ٢٤١

***
***
***
***
***
***
***

َال ــي َفــَأْحــِســْن َتــَفــؤُّ ـــاَم َأَضـــا َحــجِّ َوَع
اْلَباِل َواٍف َوَكْيَف َال َوُعْظُم اْشِتَغاِل 
اْملََال َأْشَرَف  اْملُْصَطَفى  ِرْيَف  الشَّ َمَقاَم 
ــَتــَال ــــْدُت ُألْق ــوا َشــْيــًئــا َوِك ــَرُك َفــَمــا َت
َال َتَكفَّ َمـــْن  ــي  ــاَءِن َج ــى  َحــتَّ ــَزَة  ــْي ــَن ُع
ــَال ــهِّ َوَس ـــــَراِدْي  ُم ــْغــِنــي  َبــلِّ ــا َربِّ  ــَي َف
َتل(١) َوَمْن  اَألَناِم  َخْيِر  َعَلى  َوَصلِّ 
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeرموز الشاطبية 
 طريقة الشاطبي في استعمال الرموز .

¢SQódG

28
 مÏ ال�ص�Wبية (1)

رموز ال�ص�Wبية 

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.
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اأولk: الرموز الفردية

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

™aÉf

 ¿ƒdÉb

أبج
¢ThQ

دهز

 øHG

Òãc

πÑæb…õÑdG

كلم

 øHG

ôeÉY

 øHG

¿GƒcP ΩÉ°ûg

نصع

º°UÉY

¢üØM áÑ©°T

فضق

IõªM

OÓN ∞∏N

رست

»FÉ°ùµdG

…QhódG
ƒHCG

çQÉ◊G
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 ƒHCG

hôªY

…QhódG»°Sƒ°ùdG

الرموز الحرفية
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K�ني�k: الرموز ا÷م�عية

وهي نوعان: رموز حرفية ، و رموز كلمية ، وفيما يلي بيانها : 
النوع الأول: الرموز ا÷م�عية احلرفية: 

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

ــلـــــث ـــــــاٌء مــثـــ ـــن لـــلـــكـــــــوفـــي ث ـــه ـــن  وم
ــم بــعــد نــافـــــع ــهـــ ــت ــب ـــــــى أث ــيــت اُألول عــن
ـــظـــاء مــعــجــمــا ـــال ـــكـــي ب وكــــــوف مــــع امل
وحــمــزة لــلــكــســائــي  شـــني  ــقــط  ــن ال وذو 

***
***
***
***

ـــــاء لــــيــــس بـــأغـــــــفـــال ـــــاخل ـــم ب ـــه ـــت ـــت وس
ــــهــــم لـــيـــس مــغــفــال ــــــوف وشــــــام ذال وك
لــيــس مهمال غــيــنــهــم  وبـــصـــر  ـــــوف  وك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 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°üÑdG
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النوع الث�ين: الرموز ا÷م�عية الكلمية: 

وقد أشار إليها الشاطبي بقوله: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صـــحـــاب هــمــا مـــع حــفــصــهــم عـــم نــافــع
ــــالء قــل ــــع ـــيـــه وابـــــــن ال ومـــــك وحـــــق ف
ــــع ــــاف ــــي فــــيـــــــــه ون ــــكـــــ ـــــرمـــــي امل وحــــــ

***
***
***
***

ــة تــال ــة صــحــب ــب ــع ــهــمــا مــــع ش ــي وقـــــل ف
ــال ــع ــــي نـــافـــع وفـــتـــى ال وشــــــام ســـمـــا ف
ــهــمــا والـــيـــحـــصـــبـــي نـــفـــر حــال ــي ـــــل ف وق
ــم عال ــه ــع ــاف ـــن الـــكـــوفـــي ون وحـــصـــن ع

™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

IõªMáÑ©°T

الرموز 
الجماعية
الكلمية

øHG

ôeÉY

øHG

ôeÉY

™aÉf

¿ƒ«aƒµdG

حصن
™aÉf
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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  ـــة وحتمال ***    دري منــوهــا  رجـــال 
أي قرأ بالبسملة بني كل سورتني املرموز له بالباء من بسنة وهو قالون عن نافع ، واملرموز له بالراء من 
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: 
ومـــن بــعــد ذكـــري احلـــرف أســمــي رجــالــه
ــهــا ــــوى أحـــــرف ال ريـــبـــة فـــي اتــصــال س

***
***

فيصال ــــواو  ــــال ب ـــيـــك  آت ــنــقــضــي  ت مــتــى 
..........................

Wريقة ال�ص�Wبي ‘ ا�صتعم�ل الرموز



. Ëحملة القراآ¿ الكر Üم� فيه� من اآدا êبية وا�صتخراW�قراءة مقدمة ال�ص
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١: إالم ترمز إليه الرموز التالية.

çصحبة�`gعمÆ¥

٢: بني كيفية استعمال الشاطبي للرموز.

م�ص�در

1  إبراز املعاني من حرز األماني، ألبي شامه.

2  فتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي.

§HGhQ

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

• موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء .
• مركز أبحاث تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه (نور).
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اأgم ال�شروì املطبوYة لل�شاطبية :

1. فتí الوUشيد ‘ Tشرì الق�شيد ، Yلي ب øمد بY øبدال�شمد ال�شîاوي .

. Êاòالهم õاأبي الع øب Úح�ش øالق�شيدة ، منتجب الدي ìشرT ‘ الفريدة pة sر t2. الد

3. الÓآلÅ الفريدة ‘ Tشرì الق�شيدة ، اأبوYبداˆ مد بø يو�شف الفا�شي .

4. كنõ املعا ، Êمد بø اأحمد ب øمد املوUشلي املعرو± بـ (Tشعلة)  .

5. اEبراز املعاÊ مø حرز الأماT ، Êشهاب الديø اأبوTشامة Yبدالرحمø املقد�شي .

6. كنõ املعاT ‘ Êشرì حرز الأماÊ ، اأبواE�شحاق اEبراgيم بY øمر ا÷عÈي .

 øباب املعرو±   ، Yثمان   øب مد   øب Yلي   ، املنتهي   Çاملقر وòJكار   Çاملبتد  Çالقار  êشرا�  .7

القاUشí العòري .

اEرTشاد املريد اE¤ مق�شود الق�شيد ، Yلي ب øمد ال†شبا´ .
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º∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeº∏©àæ°S GPÉeمصطلحات الشاطبية 

¢SQódG

29
مÏ  ال�ص�Wبية  (2) 

م�ص£لح�ت ال�ص�Wبية

الأVصداد

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.
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ذكر  حيث  مخففًا)  تساءلون  (وكوفيهم   – اهللا  رحمه  قوله   – منها  نذكر  كثيرة  ذلك  على  واألمثلة 
بذكر  اكتفى  قد  هنا  فتجده  التشديد،  وهو  التخفيف  بضد  عنهم  املسكوت  قراءة  فتكون  التخفيف، 
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. 
القيد واإلطالق

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

(أربع)، فتكون قراءة املسكوت عنهم بضد الرفع وهو النصب. 

االستغناء باللفظ عن القيد
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 
اللفظ ، وكقوله : (وحمزة  راويه ناصر)، حيث لم يقيد (مالك) باملد ؛ التضاح املعنى وظهوره من 

أسرى في أسارى) فلفظ بالقراءتني . 
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الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  التابع لوزارة  • موقع اإلسالم 
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 التالية :

الترقيق

التفخيم

املـد
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 أن يطبق الطالب ما تعلمه في الوحدة.
 أن يتقن الطالب ما تعلمه خالل الوحدة.

 أن يتدرب الطالب على مهارات التفكير من خالل التطبيقات في الوحدة.

اأن�شطة تطبيقية على وحدة متون علم القراءات
 القراءات يف كتاب التطبيقات

مدخل 

يطلب املعلم من طالبه الرجوع إلى كتاب التطبيقات لتحقيق أهداف الوحدة.

إحالة لكتاب 
التطبيقات






