äGAGôb
امل�صتوى الأول الإعداد العام

قراءات

النظام الف�صلي للتعليم الثانوي يف مدار�س حتفيظ القراآن الكرمي
2016 - 2015 / `g1437 -1436 á«ÑjôŒ á©ÑW ÖdÉ£dG ÜÉàcم

1435/2866 : ´GójE’G ºbQ
ردمك 978-603-502-436-5 :

1

المستوى األول
اإلعداد العام
النظام الفصلي للتعليم الثانوي
في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

ﻃﺒﻌـــﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 ١٤٣٧ / ١٤٣٦ﻫـ
 ٢٠١٦ / ٢٠١٥م

كتاب
الطالب

ق�������ررت وزارة ال��ت��ع��ل�����ي�����م ت�����دري�����س
ه����ذا ال��ك��ت��اب وط��ب��ع��ه ع��ل��ى نفق�ت�ها

قراءات

المستوى األول
اإلعداد العام
النظام الفصلي للتعليم الثانوي
في مدارس تحفيظ القرآن الكريم
كتاب الطالب
ق�م ب�لت�أليف واملراجعة
فريق من املتخ�ص�صني

ﻃﺒﻌـــﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 ١٤٣٧ / ١٤٣٦ﻫـ
 ٢٠١٦ / ٢٠١٥م

1

 ìوزارة التعليم `g 1435 ،
فهر�شة مكتبـة امللـك فهد الوطنيـة اأثنـاء النـ�شـر
وزارة التعلـيـم
قراءات لل�شف الأول الثانوي :الف�شل الدرا�شي الأول  -كتاب الطالب / .وزارة
التعليم -.الريا�ض `g1435 ،
� 26*21 ; ¢U 160شم
ردمـك 978 - 603 - 502 - 436-5 :
 1ـ القراآن-القراءات والتجويد ـ كتب درا�شيـة  2ـ التعليم الثانوي  -ال�شعودية -
كتب درا�شية اأ ـ العنوان
1435 / 2866
ديـوي 228^0712

1435 / 2866 : ´GójE’G ºbQ
ردمك 978 - 603 - 502 - 436 - 5 :

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

موقع
بريد

وزارة التربية والتعليم
www.moe.gov.sa

ق�صم العلوم ال�صرعية
islamic.cur@moe.gov.sa

مف�تي íالكت�Ü
IóMƒdG ±GógCG

ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺨﺘﺼﺮة وﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ.
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ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪرس ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرس وﻣﻔﺮداﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﶈﺘﻮى.
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ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪرس .



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

مف�gيم وم�ص£لح�ت

ﺗﺘﻨﺎول ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺪرس.



أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﺗﺮد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ درس ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب
واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.



اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮرد ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺰادة ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻮﱘ أو اﻻﺧﺘﺒﺎر.
م�ص�در

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ أوﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮى اﳌﺼﺎدر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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املكتبة ال�ص�ملة






ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ.
اﳌﻬﺎرة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻣﺎﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف
وﻗﻴﻢ واﲡﺎﻫﺎت ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺼﻮدة وﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﲢﺴﲔ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.

املقدم````ة
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
أﺟﻤﻌﲔ ،وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ  ،واﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻏﻀﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺣﻜﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ أﻣﲔ وﺣﻴﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹ ﻋﻠﻰ
ﻗﻠﺐ ﺳﻴﺪ اﻟﺜﻘﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ  ¤ﻣﻌﺠﺰة ﺧﺎﻟﺪة وﺣﺠﺔ داﺣﻀﺔ وﻧﻮراً ﻣﺒﻴﻨ ًﺎ ﻳﻬﺪي إﻟﻰ اﻟﺮﺷﺪ وإﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ.
ﻼ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮواﻳﺔ
ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻣ ً
أﺧﻲ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن ﱠ
ﺗﺄﻟﻴﻒ
ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻘﺮر ﻗﺮاءات ) ( ١ﻟ ُﻴﻘﺪم ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ُﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻲ ٍ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ إدارات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ٍ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﶈﺎﻓﻈﺎت ،وﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ وﺣﺪات ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﺄرﻳﺦ اﻟﻘﺮاءات.
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات.
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات.
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ  :ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﻘﺮاء.
اﻟﻮﺣﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ  :ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات.
وﻟﻘﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﺮر أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎرة،
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻧﺸﻄﺎ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ  ،ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﳌﻌﻠﻤﻚ ،وﻣﺤﻘﻘ ًﺎ ﻟﻸﻫﺪاف
ووﺿﻮح اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ً
اﳌﻨﺸﻮدة.

وﻗﺪ راﻋﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ً
أوﻻ :اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺣﻒ اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 1رواﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
 2رواﻳﺔ ورش ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
 3رواﻳﺔ اﻟﺪوري ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.
 4رواﻳﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :رﺑﻂ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻣﻦ ﻣﱳ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا
ً
اﻟﻌﻠﻢ.

ﺛﺎﻟ ًﺜﺎ :ﺗﻨﻮع اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ؛ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻬﻤﻬﺎ  ،وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﺑﻴﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﺗﻌﻠﻤﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ وﺑﺤ ًﺜﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﶈﺘﻮى
راﺑ ًﻌﺎ  :اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺪرس؛ ً
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ اﻟﺘﻤﺮن ﻋﻠﻰ
ً
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط وﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  ،ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﻚ ،وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻚ.

ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻚ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻚ  ،ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل
ً
ذﻟﻚ إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ .
ﺳﺎﺑ ًﻌﺎ :وﺿﻊ أﻫﺪاف ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻓﺒﻘﺪر ﻗﺮﺑﻚ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻔﺎدﺗﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب .
ﺛﺎﻣ ًﻨﺎ :ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﺮر إﻟﻰ وﺣﺪات ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻘﺮر .
ﺗﺎﺳ ًﻌﺎ  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ درس إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺪدة ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ واﺿﺤﺔ .
ﻋﺎﺷﺮا  :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﺒﺎرة واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻏﺮاﺋﺐ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات .
ً

اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  :ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻋﺰوﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺎت اﳌﺸﻬﻮرة وﻋﺰوﻫﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.

واﻟﺬي ﻧﺆﻣﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺮر داﻓ ًﻌﺎ ﻟﻚ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﺪارج اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻬﺪاﻳﺔ ،واﻟﺘﻘﻮى واﻟﺼﻼح واﻧﻄﻼﻗﺔ
ﳋﻴﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮى أﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ وأﺳﺮﺗﻚ وﻣﺠﺘﻤﻌﻚ ووﻃﻨﻚ وأﻣﺘﻚ.
ﻧﻔﻊ اﷲ ﺑﻚ ﻳﺎ أﺧﻲ وﺟﻌﻠﻚ ﻗﺮة ﻋﲔ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ وﺟﻌﻠﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻫﻞ اﷲ وﺧﺎﺻﺘﻪ
وﺑﺎرك ﻓﻲ ﺟﻬﻮدك وﺳﺪد ﺧﻄﺎك ورزﻗﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ.
وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮاً.
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الوحدة الأوىل
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ت�أريخ القراءات

QOو ¢Sالوحدة
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 (ال َع ْر�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 .
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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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ﻗﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ رﺣﻤﻪ اﷲ  :ﺧﺘﻤﺖ اﻟﻘﺮآن
ﺗﺴ ًﻌﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻣﺮ ًة ).(١
ﳌﺎذا ﻳﺨﺘﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ؟
ﳌﺎذا ﻳﺨﺘﻢ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻫﺬا
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺧﺘﻤﺎت اﻟﻘﺮآن ؟
ﻣﺎ اﻟﺬي
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪﻩ ﻣﻦ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻮ ﺧﺘﻤﺖ
اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻠﻪ ؟

الق``راآ¿ الك``ر Ëوالق``راءات
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
ﻧﺰول اﻟﻘﺮاءات.
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات.
ﻛﻴﻒ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ .¤
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.

تعريف القراآ¿ الكرË
ﻟﻐﺔ :اﳉﻤﻊ  ،ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻗﺮأت اﻟﺸﻲء  ،أي
ﺟﻤﻌﺘﻪ .
اﻟﻤﻨ ﱠﺰل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ �
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ :ﻛﻼم اﷲ ُ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﱢ ي واﻹﻋﺠﺎز اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ،
اﳌــﻨــﻘــﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﳌــﺒــﺪوء ﺑﺎﻟﻔﺎﲢﺔ واﳌﺨﺘﻮم
ﺑﺎﻟﻨﺎس.

نõول القراءات

ﺗﻜ ﱠﻠﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻛﻼﻣ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ًﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼﻟﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ،
وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻫﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮآن  ،وﻗﺪ ﺗﻠ ّﻘﺎﻩ ﻋﻨﻪ
ﺟﺒﺮﻳﻞ � ﺑﺠﻤﻴﻊ وﺟﻮﻫﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮأ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم  ،وأﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻌ ﱠﺰة ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺛﻢ ﻧﺰل ﻣﻔ ﱠﺮﻗ ًﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﳊﻮادث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺒﺎﻳِﻨ ًﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻨ ّﺰﻟﺔ ﻗﺒﻠﻪ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺟﻤﻠﺔ واﺣﺪة .
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  :أﻧﺰل اﷲ اﻟﻘﺮآن إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ،ﻓﻜﺎن اﷲ إذا أراد أن ُﻳ ِ
ﻮﺣ َﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴ ًﺌﺎ
أوﺣﺎﻩ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ.(٢) L & % $ # " ! M :
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ﻼ.
) (١ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ ج  ١ص  ٣٧وﻗﻮﻟﻪ )ﺧﺘﻤﺖ اﻟﻘﺮآن( أي ﻗﺮأﺗﻪ ﻛﺎﻣ ً
) (٢ﺳﻮرة اﻟﻘﺪر :آﻳﺔ . ١ :

اﻟﻘﺮآن :ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﱢ ي واﻹﻋﺠﺎز اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ اﳌﺒﺪوء
ﺑﺎﻟﻔﺎﲢﺔ واﳌﺨﺘﻮم ﺑﺎﻟﻨﺎس .
اﻟﻘﺮاءات :ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ،وﻃﺮق أداﺋﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ واﺧﺘﻼﻓﺎ ﻣﻊ َﻋ ْﺰو ﻛﻞ
َو ْﺟﻪ ِﻟﻨﺎ ِﻗ ِﻠﻪ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ  L Mﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أﻟﻒ ،وﺗﻘﺮأ ﺑﺤﺬف اﻷﻟﻒ . L M
ﻓﺎﻟﻘﺮاءات ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

كيف تلقsى ال�صح�بة القراءات من النبي ﷺ ?
ﻋ ﱠﻠﻢ ﺟﺒﺮﻳﻞ � اﻟﺮﺳﻮل � اﻟﻘﺮآن واﻟﻘﺮاءات ﻓﻲ ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،وﺷﺎﻓﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات ﺣﺮﻓ ًﺎ ﺣﺮﻓ ًﺎ ﻓﺄ ﱠداﻩ
� إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﺗﺎ ّم  ،وﻛﺎن أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﺘﻠ ﱠﻘﻮن ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاءات ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻨﻬﺎ :

1
ﻳﻘﺮئ � اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮف وﻳﻘﺮئ اﻵﺧﺮ
ﺣﺮف ﻏﻴﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ٍ

3
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءات
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءاﺗﻪ � ﺣﺎل
ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة

2
ﻳﻘﺮئ � اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣــﺮوف ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ
اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ

4
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮاءات
ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﻗـــﺮاءاﺗـــﻪ �
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة
17
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عالقةالقراآ¿ الكر Ëب�لقراءات

عن�ية ال�صلف ال�ص�ل íب�لقراآ¿ الكرË
اﻋﺘﻨﻰ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺘﺎب رﺑﻬﻢ ﺗﻼوة وﺣﻔﻈ ًﺎ وﺗﺪﺑﺮاً
ً
وﻋﻤﻼ وﺗﻄﺒﻴﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ وآداﺑﻪ وﺗﻌﻠﻤﻪ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ،وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﲢﺪث ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻜﺘﺎب
ر ّﺑﻬﻢ ﻋﺰ وﺟﻞ:
 ،ﻓﻨﺘﺤﺪث إﻟﻴﻪ  ،ﻓﺬﻛﺮﻧﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ›،
 1ﻗﺎل ﻣﺴﺮوق  :ﻛﻨﺎ ﻧﺄﺗﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ﻓﻘﺎل :ﻟﻘﺪ ذﻛﺮﰎ ً
رﺟﻼ ﻻ أزال أﺣ ﱡﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺊ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ �  ،ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ � ﻳﻘﻮل:
وأﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،وﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﻰ أﺑﻲ
»ﺧﺬوا ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ َآن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ :ﻣﻦ اﺑﻦ أ ﱢم ﻋﺒﺪ ﻓﺒﺪأ ﺑﻪ ،وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،ﱢ
).(١
ﺣﺬﻳﻔﺔ«
ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ُﻓﻠﻴﺢ)، (٢
 2ﻗﺎل إﺳﺤﺎق ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﳋﺰاﻋﻲ  -رﺣﻤﻪ اﷲ ) -ﻣﻘﺮئ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام(ُ :
ﻧﺤﻮا ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺌﺔ ﺧﺘﻤﺔ ).(٣
وﺧﺘﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ً
رﺣﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ،وﻣﻌﻲ ﺛﻤﺎﻧﻮن أﻟ ًﻔﺎ ﻓﺄﻧﻔﻘﺘﻬﺎ
 3ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ  -رﺣﻤﻪ اﷲ : -
ُ
ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﲔ ﺧﺘﻤﺔ).(٤
 4ﳌﺎ ﺣﻀﺮت أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش  -رﺣﻤﻪ اﷲ  -اﻟﻮﻓﺎ ُة  ،ﺑﻜﺖ أﺧﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ  :ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ! اﻧﻈﺮي إﻟﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺰاوﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﺘﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة أﻟﻒ ﺧﺘﻤﺔ .
ﺷﻴﺨﺎ ).(٥
اﻟﺮﺣﺎل  -رﺣﻤﻪ اﷲ  :-ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ واﺛﻨﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ً
 5ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ُ
اﻟﻬ َﺬﻟﻲ اﳌﻘﺮئ ّ


“ 1يõت gذ√ الأمة عن  �gÒZمن الأ· بعن�يته� بكت� Üربه� حفظ  �kوتالوة واإتق�ن  ،�kم uثل لنم�ذê
من العلم�ء الذين برعوا ‘ gذا الفن ح�ص Öا÷دول الت�‹:
الع�صر
‘ ع�صر ال�صح�بة رVصي اˆ عنهم
‘ ع�صر الت�بعني
‘ الع�صر احل�Vصر

التعريف به

اأgم �صف�ته

) (١أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺑﺎب ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﺑﺮ ﻗﻢ  ،٣٥٤٨وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﻣﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﺮﻗﻢ٢٤٦٤واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ .
) (٢ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ ج  ١ص . ١٣٢
) (٣ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﺒﻲ ج  ١٤ص. ٨١
) (٤ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ج  ٨ص. ٤٥٠
) (٥اﻟﺼﻠﺔ اﺑﻦ ﺑﺸﻜﻮال ج  ١ص. ٢٢١

18

 2مر ب∂ ‘ الدر�س مواقف عن ال�صلف ال�ص�ل ‘ íحفظ القراآ¿ الكر Ëوقراءاته وفهم مع�نيه والعمل به
والرحلة ‘ تعلمه وتعليمه .حلل املواقف ح�ص Öا÷دول الت�‹:
�ص�ح Öاملوقف

�صي� ïص�ح Öاملوقف مك�¿ املوقف

املوقف

م�ذا ت�صتفيد من gذا املوقف


 :١ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﻘﺮاءات؟
 :٢ﺑﲔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻘﺮاءات ﺑﻬﺎ.
 :٣ﻛﻴﻒ ﻧﺰﻟﺖ اﻟﻘﺮاءات؟
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بذل



ا÷هد ال�صخ�صي ‘
التعلم الذاتي  ،وا�صت�صح�Ü
ال�ص ،Èوالgتم�م ب�لفهم واحلفظ
والإتق�¿ ،يرتقي �Ãصتو iالتعلم
ويõيد من فر�س التفو ¥والإ‚�ز،
كم� ح�صل للقراء الذين اأو�صى
النبي  ¤ب�أخذ القراآ¿
عنهم.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة )ﺧﻴﺮﻛﻢ(.

م�ص�در
 1اﻹﺿﺎءة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺻﻮل اﻟﻘﺮاءة ،ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎع.
 2ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮاء وﻛﻤﺎل اﻹﻗﺮاء ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي.


�Nض اˆ Jعا √òg ¤الأمة ‘ كتابهم ògا املنõل Yل≈ نبيهم Ã � -ا  ⁄يك ــ øلأمـ ــة م øالأم ـ ــم ‘ كتبـ ــها املن ــõلة،
s
فـ ـاEن¬ Jع ــاJ ¤ك sفل بحف ــ¶¬ دون �ش ـ ــاFر الكتب ،و ⁄ي ــكل حف¶ـ ــ¬ اEلينـ ــا ،قـ ـ ــال Jعــاlkjihg M : ¤
Lm؛ وPلك ا¶YEام kا لأ¶Yم معجõات النبي  ; � -لأن اˆ Jعا– ¤د iب�شورة من¬ اأف�ش íالعرب ل�شا kنا
واأ¶Yمهم Yنادا وYت kوا واEنكارkا فلم يقدروا Yل≈ اأن ياأJوا ب�شورة مثل¬ ،ثم  ⁄يõل oي rت nل≈ اآناء الليل والنهار ا ¤Eاليو، Ω
مع كÌة امللحدي øواأYداء الدي ،øو ⁄ي�شتطع اأحد منهم معار�شة Tشيء من¬ ،واأي دللة اأ¶Yم Yل≈ Uشدق نبو� ¬J
مòg øا? وا k
أي†شا فاEن Yلماء  √ògالأمة õJ ⁄ل م øال�شدر الأول وا ¤EاآNر وق âي�شتنبطون من¬ م øالأدلــة وا◊جè
والÈا Úgوا◊كم وgÒZا ما  ⁄يطلع Yلي¬ متقد Ωول ينح�شر ملتاأNر ،بل gو البحر الع¶يم الòي ل قرار ل¬ ينتهي
اEلي¬ ،ول Zاية لآNر√ يوقف Yلي¬ ،ومn øث sم – ⁄ت √òg èالأمة ا ¤Eنبي بعد نبيها � كما كان âالأ· قبل Pلك ⁄
يîل زمان م øاأزمنتهم  øYاأنبياء يحكمون اأحكا Ωكتابهم ويهدونهم ا ¤Eما ينفعهم ‘ دنياgم واآNرJهم ،قال Jعا: ¤
b a` _^ ]\[ZYXWVUTS R QM
 (1)Ledcفوكل حف ßالتوراة اEليهم  ،فلهòا دNلها بعد اأنبياFهم التحريف والتبديل .وملا Jك sفل Jعا ¤بحف¶¬ �Nض
)(2
ب¬ مT øشاء م øبريت¬ ،واأورث¬ م øاUشطفا√ مN øليقت¬ ،قال JعاL9876543 M : ¤

وقال � ) :اEن ˆ اأgل Úم øالنا�ض ،قيل :يا ر�شول اˆ مg øم ? قالg :م اأgل القراآن  ،اأgل اˆ وNاUشت¬ (
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)(3

) (٢ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ آﯨﺔ.٣٢ :
) (١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة :آﻳﺔ.٤٤ :
) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ  ،(١٢٢٧٩) ٢٩٦/١٩واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ أول اﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮان وﻋﻠﻤﻪ ،ﺑﺮﻗﻢ ) (٢١٥واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،وﻗﺎل
اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ

املبادئ الع�شرة لعلم القراءات

ماذا �سنتعلم

املبادئ العشرة لعلم القراءات
“¡«ó

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

الوحدة الأوىل  :ت�أريخ القراءات

¢SQódG
2

äGAGô≤dG º∏©d Iô°û©dG ÇOÉÑŸG
1
∞jô©J
äGAGô≤dG º∏Y

äÉª∏µdÉH
≥£ædG á«Ø«c ¬H ±ô©j º∏Y
: ¬Yƒ°Vƒe
-2
Ék aÓàNGh Ék bÉØJG É¡FGOCG ¥ôWh ,á«fBGô≤dG
ﻛــﻠــﻤــﺎت اﻟـــﻘـــﺮآن ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ
. ¬∏bÉæd ¬Lh πc hõY ™e
أﺣـــﻮال اﻟﻨﻄﻖ ﺑــﻬــﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ
J -1
أداﺋﻬﺎ .
©∞jô
dG º∏Y
≤

: äGAGô

ﻫﻮ
ﺑ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮ
ف
ﺑ
ﻪ
ﻛ
ﺎﻟﻜﻠ
ﻴﻔﻴ
3
أداﺋ ﻤﺎت اﻟـﻘـﺮآﻧـﻴـ ﺔ اﻟﻨﻄﻖ
ﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ÜÉæàLGﺔ،
á«fBGô≤dG äÉª∏µdÉH ≥£ædG
CÉ£ÿGوﻃـ
‘ﺮق
ﻛﻞ وﺟﻪ ﻟ واﺧﺘﻼ
É¡àfÉ«°Uhﻓ ًﺎ ﻣ
CGô≤j ÉÃ º∏©dGh ,Ò«¨àdGh ∞jôëàdG
øYﻊ ﻋﺰو
¬JóFÉa
ﻨﺎﻗﻠﻪ .
¬H CG-5ô≤j Ée ÚH õ««ªàdGh IAGô≤dG áªFCG øe πc ¬H
: Ωƒ∏©dG øe √ÒZ ≈dEG ¬àÑ°ùf
. ¬H CGô≤j ’ Éeh
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  .ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮﻩ ﲟﺴﺎﺋﻠﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ.

5

¬:

 ∏°†a4 ¤EG ¬àÑ°ùf
ﺸ ﺔ،
óMCﻮم اﻟ
Ωƒ∏Yﺮﻋﻴ,á¡L øe ¿BGô≤dG
G
ƒg
ﻠ
ﻌ
Ωƒ∏©dG øe √ÒZ
اﻟ
ب وﻫﻮ
ﻣﻦ أﺷ ـﺮف ف ﻛـﺘـﺎ
.√óYGƒbh ¬∏FÉ°ùÃ √ÒZ øY
∞∏àîjh
ﻪ ﺑ ـﺄﺷ ـﺮ
ﻘ
ﻟﺘﻌﻠ اﻟﻜﺮﱘ.
ن
ﺮآ
اﻟﻘ
: √OGóªà°SG -8

7
¬ª°SG

.äGAGô≤dG º∏Y

ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮل اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻘﺮاءات إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺷﺎﻓﻬﻮا رﺳــﻮل اﷲ ﷺ ﺑﻜﻞ
ﺣﺮف ﻣﻨﻪ .

2
¬Yƒ°Vƒe

Jôª

6

¬ªµM

¬«a ¿hO øe ∫hCGh ,äGAGô≤dG áªFCG

8
√OGóªà°SG

ﻋﻠﻢ اﻟ

. Ék ª«∏©Jh Ék ª∏©J ájÉØc ¢Vôa

-6

Gh
: ¬©°V

 ¬©°VGhأﺋﻤﺔ اﻟ
ƒHCوΩÓ°S øH º°SÉ≤dG √ó«ÑY
ﻓﻴﻪ أﺑ ﻘﺮاءات ،G
و
أ
ل
ﻣﻦ
 ¬ªMQدون
ﻮ ﻋﺒﻴﺪﻩ
. - ˆG
 رﺣﻤﻪ ا اﻟﻘ-ﺎﺳﻢﺑ
ﻦ
ﺳ
ﻼم
ﷲ.-

ﻘﺮاءات.

ﻫﻲ ﻓﺮوﻋﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ .

: ¬Jó

¬ FÉah

G-7

9

. É¡FGOCG á«Ø«ch ,É¡H ≥£ædG

K -3
اﻟﻨﻄﻖ
ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﻓﻲﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
 4اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و واﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎتﻳﻒ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،ﺔ اﻟﻘﺮاءة
ﺮ
ﻣﻦ ﺋﻤ
±ô°TCﻣﺎ ﻻ
ﻋﻦ اﻟﺘﺤ ﻛﻞ
øeﻘأGﺮأ ﺑﻪ و
¬≤∏©àd ,á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG
 ¬∏°†aﲟﺎ ﻳﻘﺮأ ﺑﻪ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳ
ﺰ
واﻟﺘﻤﻴﻴﻪ .ˆG ÜÉàµH .
ﻳﻘﺮأ ﺑ

: ¬ª°S

: ¬∏FÉ°ùe -10

∫GƒMCG å«M øe ËôµdG ¿BGô≤dG äÉª∏c

10

äGAGô≤dG AÉª∏Y øY IôJGƒàŸG ∫ƒ≤ædG øe
 ˆG ∫ƒ°SQ Gƒ¡aÉ°T øjòdG áHÉë°üdG ¤EGﷺ

¬ .¬æe ±ôM πµH :
 ªµM9
ﻌﻠﻴﻤ ًﺎ .
ﻌﻠﻤ ًﺎ وﺗ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗ
ﻓﺮض

¬∏FÉ°ùe
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. á«∏µdG √óYGƒbh ¬Yhôa »g

Ωƒ∏©dG øe √ÒZ

.√óYGƒbh ¬∏FÉ°ùÃ √ÒZ øY ∞∏àîjh

. - ˆG ¬ªMQ -

8

7
¬ª°SG

.äGAGô≤dG º∏Y

√OGóªà°SG

äGAGô≤dG AÉª∏Y øY IôJGƒàŸG ∫ƒ≤ædG øe
 ˆG ∫ƒ°SQ Gƒ¡aÉ°T øjòdG áHÉë°üdG ¤EGﷺ
.¬æe ±ôM πµH
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9
¬ªµM

. Ék ª«∏©Jh Ék ª∏©J ájÉØc ¢Vôa

¬∏FÉ°ùe

. á«∏µdG √óYGƒbh ¬Yhôa »g

تدريب
قارن بني علم القراءات والعلوم االأخرى مبي ًنا وجه االتفاق واالختالف ح�شب اجلدول التايل:
املجال

علم القراءات

علوم القراآن

وجه االتفاق
وجه االختالف

التقومي
 :1عرف علم القراءات.
 :2ما ثمرة علم القراءات؟
 :3ما حكم تعلم وتعليم علم القراءات؟
22

علم التجويد

علم التف�شري



الإلق�ء
املتمي õيت�صم
Ãجموعة من ال�صم�ت منه�:
ف�ص�حة الن£ق ،ووVصو ìال�صوت،
وتن�Zمه مع احلد ،çوحرك�ت ا÷�صد
ارتف�ع� وانخف�Vص� ،و�صرعة وب�£أ ووقوف �k
وا�ص�Îص�ل ،وgكذا ج�ءت كل قراءات
القراآ¿ من�صجمة ومتك�ملة مع الن�س
واحلد çلأنه� من لد¿ حكيم
خب.Ò

م�ص�در
 -١ﻣﻨﺠﺪ اﳌﻘﺮﺋﲔ وﻣﺮﺷﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ،ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳉﺰري.
 -٢ﺳﺮاج اﻟﻘﺎرئ ،ﻻﺑﻦ اﻟﻘﺎﺻﺢ.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة .


اEن sمبا pد  Çnكـ ـ uـل Ypلـ ـ ـ mـم �n Ynشـ ـ ـ nر√

ا n
◊ tد و املو�ش ـ ـ ـ ــو  ´oثم الثم ـ ــر√

و nف†شـ oلـ ـ ـ ـ  ¬oو pن�شـ ـ ـ nب lة والوا�شـ ـ ــع

وال�شم ال�شتمدا oد oح rك oم ال�شار´
o

o
بالبع†ض اك nت nف≈
والبع†ض
م�شاl Fل
p

و nمn røد nر iا÷مي nع حا nز q
ال�ش ـn nرفا

)(1

) (١ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺴ ّﻠﻢ ص .٣٣
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الوحدة الأو : ¤ت�أري ïالقراءات




¢SQódG
3
º∏©àæ°S GPÉe

مف�gيم اأ�ص��صية ‘ علم القراءات
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات.

ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻄﻪ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌ ّﻠﻘﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻜﻼم
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻞ.(١) Lmlkjihg M :

مف�gيم اأ�ص��صية ‘ علم القراءات
ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺗﻘﻨﻬﺎ ﺿﺒﻂ أﺻﻮل اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اأو k
ل
اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ) ، (٢وﻗﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
ﻋﻦ ﺟﺒﺮﻳﻞ  ßﻋﻦ اﷲ -ﻋﺰ وﺟﻞ.-
وﻣﺠﻲء اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺸﻬﻮرة ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ ﻃﺮق ﻣﺤﺼﻮرة ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ  ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﺎزال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺤﻔﻈﻮن اﻟﻘﺮآن  ،وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺮاءة ﻓﺎﻷﻛﺜﺮ ﻳﻘﺮأ ﺑﻬﺎ،
وﻫﺆﻻء ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﺼﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،وﻻ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻠﻰ َﻣ ﱢﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم .

) (١ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ :آﯨﺔ . ٩
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) (٢اﳌﺮاد ﺑﺎﳌﺘﻮاﺗﺮ  :ﻣﺎ رواﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺜﻴﺮون ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻹﺳﻨﺎد  ،وﳝﺘﻨﻊ ﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب.

) (٢ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ.
) (١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ ١٨٩
) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﳋﺼﻮﻣﺎت ﺑﺎب ﻛﻼم اﳋﺼﻮم ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﺮﻗﻢ ) (٢٤١٩واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
وﻗﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أن اﻟﻘﺮان أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﺑﺮﻗﻢ ).(٨١٨
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äGAGô≤dG ïjQCÉJ : ¤hC’G IóMƒdG

Ék «fÉK
وﻓﺮش :
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻘﺮوء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﲔ ،
ٍ
أﺻﻮل ٍ
 (١اﻷﺻﻮل  :ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ دورﻫﺎ وﻳﺘﺤﺪ ﺣﻜﻤﻬﺎ.
ﻣﺜﺎﻟﻪ  :اﳌﺪ واﻟﻘﺼﺮ واﻟﻬﻤﺰ اﳌﻔﺮد وﺻﻠﺔ ﻣﻴﻢ اﳉﻤﻊ.
 (٢اﻟﻔﺮش  :ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ دورﻫﺎ وﺗﻜﺮارﻫﺎ  ،وﻻ ﻳ ﱠﺘﺤﺪ ُﺣ ْﻜﻤﻬﺎ .
وﺳﻤﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء )اﻟﻔﺮوع( ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺪﱠ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ )اﻷﺻﻮل( .
ﻣﺜﺎﻟﻪ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (١)L´ ³ ² ± M :ﻗﺮﺋﺖ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن دون ﺗﺸﺪﻳﺪ ورﻓﻊ اﻟﺮاء
وﺳ ﱢﻤﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟ ُﻘ ﱠﺮاء
ُ (٢) L´ ³ ÈdG
t p øp µp ndhn M
ﻓﺮﺷﺎً ،ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن  ،ﻓﻜﺄﻧﱠﻬﺎ اﻧﻔﺮﺷﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻮر.
Ék ãdÉK
ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺪر اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﻫﻮ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ  ،ﺑﻞ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻞ
اﶈﺾ؛ ﻷن اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،واﻟﺮﺳﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﻘﻞ  ،وﻛﻢ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﲢﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاءة،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻗﺮاءة واﺣﺪة .
Ék ©HGQ
اﻟﻘﺮاءة ُﺳ ﱠﻨﺔ ُﻣ ﱠﺘﺒﻌﺔ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ِ
اﻵﺧ ُﺮ ﻋﻦ اﻷول ،ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠ ّﻘﻲ واﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ.
Ék °ùeÉN

�ص�د�ص �k
ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺮئ واﻟﻘﺎرئ:
أداء  ،ورواﻫﺎ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ.
 ﻓﺎﳌﻘﺮئ  :ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات ً واﻟﻘﺎرئ اﳌﺒﺘﺪئ  :ﻣﻦ أﻓﺮد ﻗﺮاءة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻗﺮاءات. اﻟﻘﺎرئ اﳌﺘﻮﺳﻂ  :ﻣﻦ أﻓﺮد إﻟﻰ أرﺑﻊ أو ﺧﻤﺲ أو ﺳﺖ أو ﺳﺒﻊ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ. -اﻟﻘﺎرئ اﳌﻨﺘﻬﻲ  :ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻜﺒﺮى .


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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 :١ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮش ؟
َ ِ :٢ﰈ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺑﻌﺾ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة ؟
 :٣ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ؟
 :٤ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻘﺮىء واﻟﻘﺎرىء ؟



§HGhQ




من

مه�رات التفو¥
الدرا�صي العن�ية ب�لأفك�ر
الرئي�صة واملف�gيم املهمة التي
ت�ص�عد على الفهم وتركي õالتعلم وتكو¿
Wريق� لتف�ص Òو�صر ìالأفك�ر الفرعية،
ولذل∂ بني العلم�ء مف�gيم لعلم
القراءات ت†صب§ اأ�صوله وفروعه

• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

م�ص�در
 1اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳉﺰري.
 2ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ،ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧﻲ.
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الأحر ±ال�صبعة
ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ.
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ.
أﻫﻢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ.
ﻫﻞ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ؟
اﻟﻨﺒﻲ � أو أﺣﺪٌ ﻣﻦ ُرواة اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ؟
ﻫﻞ ﱠ
ﻧﺺ ﱡ
اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف.

“¡«ó

معنى الأحر ±ال�صبعة

ﻧﻘﺮأ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ وﻧﺴﻤﻊ ﻓﻲ اﳋﻄﺐ

ﻫﻲ وﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءة.
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﱠأن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ُأﻧﺰل
ﱠ
ْ
وﻣﻌﻨﻰ ﻣﺘﻌﺪدة :أن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف.
اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻫﻮ ﺳﺒﻌﺔ أوﺟﻪ  ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة،
• ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻮاردة
وﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ  ¤ﻳﺘﺨﻴﺮ ﺑﺈﻗﺮاء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﳊﺮوف ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮى
ﻓﻲ اﳊﺪﻳﺚ ؟
• ﻫــﻞ اﻟـــﻘـــﺮاءات اﻟــﺴــﺒــﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ واﺳﺘﻌﺪادﺗﻬﻢ وﻟﻐﺎﺗﻬﻢ وﻟﻬﺠﺎﺗﻬﻢ.
وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟــﻮاردة ﻓﻴﻪ ،وﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات
ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ؟
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮةً ،
ﱠ
أن اﳊﺮف ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة  ،وأﻧﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻟﺘﻼوة
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
وﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب
واﺧﺘﺼﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ . ¤
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اأمثلة لالأحر ±ال�صبعة
املث�ل الأول  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ، (١) L R Q P O NM L K J I H G M :ﻓﻴﻪ
ﻗﺮاءاﺗﺎن ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﺎن :
اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ  L H G M :ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف واﻟﻼم واﻷﻟﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ M :
 Lﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف وﺳﻜﻮن اﻟﻼم دون أﻟﻒ.
)(٢
املث�ل الث�ين  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ L CA@?> = < ; :M :
ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻗﺮاءات ﻣﺘﻮاﺗﺮة :
اﻟﻘﺮاءة اﻷول  L A@M :ﺑﺎﻟﻴﺎء واﻟﺮﻓﻊ.
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ M :
 Lﺑﺎﻟﻨﻮن واﻟﺮﻓﻊ.
 Lﺑﺎﻟﻨﻮن واﳉﺰم.
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ M :

اأgم الأح�ديث الواردة ‘ الأحر ±ال�صبعة

اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮارد ُة ﻓﻲ ﱠ
ُ
أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف.
ﻟﻘﺪ ﺗﻮاﺗﺮت ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ
وﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ رواﻳﺎت اﳊﺪﻳﺚ :
 1ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب › ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ » : ¤إن اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ،ﻓﺎﻗﺮءوا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ
ﺗﻴﺴﺮ«).(٣
 2ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
أﻧﻪ ﻗﺎل» :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ » : ¤أﻗﺮأﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻓﺮاﺟﻌﺘﻪ  ،ﻓﻠﻢ أزل أﺳﺘﺰﻳﺪﻩ
وﻳﺰﻳﺪﻧﻲ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف«).(٤
ﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ › :ﱠأن اﻟﻨﺒﻲ  ¤ﻛﺎن ﻋﻨﺪ أﺿﺎة ﺑﻨﻲ ﻏﻔﺎر ﻗﺎل  :ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹ ﻓﻘﺎل » :إن اﷲ
 3ﻋﻦ ُأ ﱢ
ﻳﺄﻣ ُﺮك أن ﺗ َْﻘ َﺮأ أ ﱠﻣ ُﺘﻚ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺣﺮف  ،ﻓﻘﺎل  :أﺳﺄل اﷲ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ  ،وإن أﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ذﻟﻚ  ،ﺛﻢ
أﺗﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺎل  :ﱠإن اﷲ ﻳﺄﻣﺮك أن ﺗﻘﺮأ أﻣﺘﻚ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻓﲔ  ،ﻓﻘﺎل  :أﺳﺄل اﷲ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ  ،وإن
أﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ذﻟﻚ  ،ﺛﻢ ﺟﺎءﻩ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل  :إن اﷲ ﻳﺄﻣ ُﺮك أن ﺗ َْﻘﺮ َأ أ ﱠﻣ ُﺘﻚ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺮف  ،ﻓﻘﺎل :
أﺳﺄل اﷲ ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﻪ وﻣﻐﻔﺮﺗﻪ  ،وإن أﻣﺘﻲ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ذﻟﻚ  ،ﺛﻢ ﺟﺎءﻩ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻘﺎل  :ﱠإن اﷲ ﻳﺄ ُﻣﺮك ْأن ﺗ َْﻘﺮ َأ أ ﱠﻣ ُﺘﻚ
ﺣﺮف ﻗﺮؤوا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﺻﺎﺑﻮ«).(٥
ﻓﺄﳝﺎ ٍ
اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف  ،ﱡ
) (٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ .٢٧١
) (١ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء آﻳﺔ ٤
) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﳋﺼﻮﻣﺎت ﺑﺎب ﻛﻼم اﳋﺼﻮم ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﺮﻗﻢ ) (٢٤١٩واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻗﺼﺮﻫﺎ
ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أن اﻟﻘﺮان أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﺑﺮﻗﻢ ).(٨١٨
) (٤أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺎب أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ،ﺑﺮﻗﻢ ) ،(٤٩٩١وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﺎن أن اﻟﻘﺮآن
أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﺑﺮﻗﻢ ).(٩١٨
) (٥أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺑﺎب :ﺑﻴﺎن أن اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﺑﺮﻗﻢ ) ،(٨٢١واﻷﺿﺎءة :ﻫﻲ اﳌﺎء اﳌﺴﺘﻨﻘﻊ ﻛﺎﻟﻐﺪﻳﺮ .
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األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ليست هي القراءات السبع التي اش ُتهرت في األمصار  ،بل هي جزء من
األحرف السبعة  ،وهذا باتفاق ال ُق َّراء .

النبي ﷺ اأو اأحدٌ من ُرواة احلديث على معنى الأحرف ال�سبعة ؟
ن�ص
هل َّ
ُّ
ل��م ينص النبي  ¤على معنى األح���رف السبعة ،وال ن��ص على معناها أح���دٌ م��ن ُرواة احل��دي��ث .
نص وال أث ٌر  ،واختلف الناس في تعيينها».
قال ابن العربي « :لم يأت في معنى هذه السبع ٌ
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 َّ
أن أحداً سأل عن معناها .

احلكمة من نزول القراآن على �سبعة اأحرف
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 :
 1الأحرف 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
 2تي�سري القراءة واحلفظ على الأمة .ودليل هذا قول « : ¤يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميني  ،منهم
العجوز ،والشيخ الكبير  ،واجلارية  ،والرجل الذي لم يقرأ كتاب ًا قط»( ،)2فقد 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
 3الأحرف ال�سبعة حفظت لغة العرب من ال�سياع والندثار  ،فقد تضمنت خالصة ما في لغات القبائل
العربية من فصيح وأفصح .
 4اإعجاز القراآن يف معانيه واأحكامه  ،مثال ذلك :
قوله تعالى ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
()4
ﭾﭿﮀﮁﮂﭼ
( )1سورة احلجر :آىة  )2( 9أخرجه الترمذي ،في كتاب القراءات ،باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف برقم ( .)2944وقال :حديث حسن صحيح.
( )4سورة يوسف آية 24
( )3سورة القمر آية 17
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هل الأحرف ال�سبعة هي القراءات ال�سبع ؟

 Lﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم .
ﻗﺮﺋﺖ M وﻗﺮﺋﺖ  L Q Mﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم .ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم M
أي أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﻠﺼﻮا ﺗﻮﺣﻴﺪﻧﺎ
ّ L
وﻋﺒﺎدﺗﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮﻛﻮا ﺑﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ .
أي أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺻﻔﻴﻨﺎﻫﻢ واﺧﺘﺮﻧﺎﻫﻢ ﻟﻨﺒﻮﺗﻨﺎ .
وﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم ّ LQM
واﳌﻌﻨﻴﺎن وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ ‹ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺨ ِﻠﺼﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،
وﻣﺴﺘﺨ َﻠﺼﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ .
 5الأحر ±ال�صبعة بر ¿�gواVص íودليل ق�Wع على �صد ¥القراآ¿  ،ﻓﻤﻊ ﻛﺜﺮة وﺟﻮﻩ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع
ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﺗﻀﺎد  ،وﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ،وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ  ،واﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻳﺼﺪق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀ ًﺎ  ،وﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺑﻌﻀ ًﺎ .
)(5
í°VGh ¿ÉgôH
≈∏Y á©WÉb ád’Oh
¿BGô≤dG ¥ó°U

)(1
√òg ¢üFÉ°üN øe
áeC’G

)(4
G
á«Hô©d 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
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 :١ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ؟
 :٢ﻫﻞ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ؟
 :٣ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ؟
 :٤اذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ.
 :٥ﻣﺎ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف؟

م�ص�در
 -١اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﻻﺑﻦ اﳉﺰري.
 -٢ﺣﺪﻳﺚ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ،د .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎرئ.

• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﻧﻮر(.



§HGhQ



من
مه�رات التوا�صل
والت�أ ‘ ÒKالآخرين ;
اختي�ر الكلم�ت والعب�رات
الأك ÌوVصوح  �kوفهم� لد iامل�صتمع
 ..ولذا اأنõل اˆ ع  õsوجل
القراآ¿ على �صبعة اأحر.±
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اختلف العلم�ء ‘ معنى الأحر ±ال�صبعة على اأقوال ،من اأgمه�:
القول الأول  :اأنsه� من امل�صكل املت�ص�به الذي ل oيعلم معن�√ ،وذﻟﻚ ﱠ
ﻷن )اﳊﺮف( ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﻌﺎن ﻛﺜﻴﺮة  ،وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ُﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﺑﻦ ﺳﻌﺪان اﻟﻨﺤﻮي.
ﻟﻔﻈﻲ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ٍ
القول الث�ين  :ﱠ
أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮادة ؛ ﱠ
ﻷن ﻟﻔﻆ اﻟﺴﺒﻌﺔ ُﻳﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب و ُﻳﺮاد
ﺑﻪ اﻟﻜﺜﺮة ﻓﻲ اﻵﺣﺎد  ،وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ُﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض.
القول الث�لث  :ﱠأن اﳌﺮاد ﺳﺒﻊ ﻟﻐﺎت ِﻣ ْﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﺤﻰ ُأﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺑﻬﺎ  ،ﻓﻬﻲ

ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺒﻌﻀﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ  ،وﺑﻌﻀﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ  ،وﺑﻌﻀﻪ ﺑﻠﻐﺔ ﻫﻮازن  ،وﺑﻌﻀﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻴﻤﻦ
 ،وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم .
القول الرابع  :ﱠ
أن اﳌﺮاد ﻫﻮ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺎت ﺳﺒﻊ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ اﳊﺮف اﻟﻮاﺣﺪ
ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻟﻔﺎظ واﺗﻔﺎق اﳌﻌﺎﻧﻲ  ،ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ  :ﻫﻠﻢ  ،وأﻗﺒﻞ  ،وﺗﻌﺎل  ،وإﻟﻲ  ،وﻗﺼﺪي ،
وﻗﺮﺑﻲ  ،وﻧﺤﻮي  ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺒﻌﺔ  :ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ واﺣﺪ ﻫﻮ  :اﻟﻄﻠﺐ واﻹﻗﺒﺎل  ،وﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮب
ﳉﻤﻬﻮر أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ  ،ﻣﻨﻬﻢ  :ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري  ،واﺑﻦ وﻫﺐ  ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ
اﻟﻄﺒﺮي .
القول اخل�م�س  :ﱠ
أن اﳌﺮاد ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  ،وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ وﺣﺼﺮﻫﺎ  ،وﻫﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ
اﻟﺮازي واﺑﻦ اﳉﺰري ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻮاع اﶈﺼﻮرة .
القول ال�ص�د�س  :ﻫﻲ وﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺘﻐﺎﻳﺮة ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءة ،وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻫﻮ اﻟﻘﻮل
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ.
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الختي�ر ‘ القراءات
اﳌﺮاد ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات.
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات.
ﻣﻦ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات ؟
ﻣﻬﻤﺎت ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
ّ

“¡«ó
ﻧــﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ  ، ¤وﻛﺎن
ﻳﺄﻣﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺣﻲ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ .
ﻓﻠﻤﺎ ﺗــﻮﻓــﻲ  ¤ﺑﻌﺪ إﻛــﻤــﺎل ﻧــﺰول
اﻟﻘﺮآن ﺟﻤﻊ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ›
اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ ،ﺛﻢ ﺟﻤﻌﻪ
ﻋﺜﻤﺎن › وﻧﺴﺨﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺣﻒ
وأرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻧﺼﺎر.

املراد ب�لختي�ر ‘ القراءات
اﻧﺘﻘﺎء اﳌﻘﺮئ وﺟﻬ ًﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺮوﻳﺎت اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة.

م� قبل الختي�ر ‘ القراءات
اﻧﺘﺸﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻧﺘﺸﺎراً ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ ﻓﺨﺸﻲ أﺋﻤﺔ
اﻷداء أن ﺗﺸﺘﺒﻪ اﻟــﻘــﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺎﻟﺸﺎذة  ،ﻓﺘﺼﺪّ ر ﻓﻲ
ﺑﻠﺪ أﺋﻤﺔ ﺿﺎﺑﻄﻮن أﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﻫﻢ
ﻛﻞ ٍ
أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات .
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أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻛﺜﻴﺮون وﻣﺘﻔ ﱢﺮﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان  ،وﻟﺬا ﻋﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،وﳌﺎ ﺗﻘﺪّ م
اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺪأ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ  ،و ُﻳﻌﺘﻨﻰ ﺑﻘﺮاءﺗﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ  ،وﻫﻢ :

1

ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻧُﻌﻴﻢ اﳌﺪﻧﻲ.

2
3

أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻟﺒﺼﺮي .

5
6

ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﳌﻜﻲ .

4

ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮد اﻟﻜﻮﻓﻲ .

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ .

7

8
9

ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ .

ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺰﻳﺎت اﻟﻜﻮﻓﻲ .

أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻘﺎع اﳌﺪﻧﻲ.

ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﺒﺼﺮي .

10

ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺒﺰار اﻟﻜﻮﻓﻲ

م� ال�صب ‘ Öالقت�ص�ر على gوDلء الع�صرة ?
اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻊ أﻧﻪ ﻓﻲ أﺋﻤﺔ اﻟﻘ ﱠﺮاء َﻣﻦ ﻫﻮ ﱡ
ﻗﺪرا أو ﻣﺜﻠﻬﻢ  ،ﻫﻮ أن اﻟﺮواة
أﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ً
ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻛﺜﺮوا ًّ
ﺟﺪا ،ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘﺎﺻﺮت اﻟﻬﻤﻢ اﻗﺘﺼﺮوا ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﻔﻈﻪ وﺗﻨﻀﺒﻂ
اﻟﻘﺮاءة ﺑﻪ ،ﻓﻨﻈﺮوا إﻟﻰ ﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻃﻮل اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻘﺮاءة  ،واﻟﺘﺼﺪّ ر ﻟﻺﻗﺮاء  ،واﻻﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﻋﻨﻪ .
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QÉ«àN’G ‘ äÉªq ¡e

1

أئمة القراء م َّتبعون ال مبتدعون
َق َ
:س ِمعت َح ْم َزة َي ُقول َما َق َرأت حرفا ّ
قط إ َِّال بأثر .
ال ُش َع ْيب بن َح ْرب َ
ريَ ،ف َجا َء ُه َح ْم َزةَ ،ف َكلم ُهَ ،ف َل َّما َقا َم َق َ
و َق َ
ال
بيصة بن عق َبة ُ :ك َّنا ِع ْند ُس ْف َيان الث َّْو ّ
ال َق َ
()1
ُس ْف َيان َ :أ َت َر ْو َن َه َذا َما َق َر َأ حرفا من كتاب اهلل إ َِّال بأثر .

2

اختيار بعض األئمة بعض القراءات ال يعني ردَّه للقراءات الباقية املتواترة.

3

إضافة القراءة للقارئ
وعر َ
ِف بها  ،و ُأ ِخ َذت
القارئ أضبط لقراءته من غيره ألنه مالزم لها حتى اشتهر ُ
عنه؛ فلذلك أضيفت إليه دون غيره من القراء  ،وهذه اإلضافات إضافة اختيار ودوام
ولزوم  ،ال إضافة اختراع ورأي واجتهاد .

الس ْب َعة البن مجاهد ص. 75
( )1كتاب َّ
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رت Öالقراء الع�صرة)ن�فع بن اأبي نعيم املدين ،عبد اˆ بن كث Òاملكي ،اأبو عمرو بن العالء الب�صري
،عبد اˆ بن ع�مر ال�ص�مي ،ع��صم بن اأبي النجود الكو‘ ،حمõة بن حبي Öالõي�ت الكو‘ ،علي بن
حمõة الك�ص�ئي الكو‘ ،اأبوجعفر يõيد بن القعق�ع املدين ،يعقو Üبن اإ�صح� ¥احل†صرمي الب�صري ،
خلف بن �gص�م البõار الكو‘( .على ح�ص Öوفي�تهم مع ذكر مك�نهم واأgم �صف�تهم بن�ء على ا÷دول
الت�‹:
الق�رÇ
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وف�ته

مك�نه

اأgم �صف�ته

الوحدة الأو : ¤ت�أري ïالقراءات


 :١ﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﲟﺼﻄﻠﺢ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات ؟
 :٢ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﺸﺮة؟



الكت�Ü

• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة )ﺧﻴﺮﻛﻢ(



§HGhQ

الذي Áكن∂ اأ¿ تثق
به ) دقته العلمية – حداKة
معلوم�ته – من��صبته حل�جت∂
ول¨ت∂ g ( ..و الكت� Üالذي تنتفع به
 ..ولن Œد اأف†صل من القراآ¿ كت�ب  �kتثق
 �Ãفيه من كل الأوجه فهو كالم اˆ
املحفو® من الõي�دة والنق�ص�¿

م�ص�در
 -١اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳉﺰري.
 -٢اﳌﻮﺿﺢ ،ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﱘ .
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ΩÉ«≤∏d GhOôŒ äÉ≤K áªFCG äGAGôb ≈∏Y Gƒ©ªéj ¿CG ¿ƒª∏°ùŸG iCGQ: ˆG ¬ªMQ …Qõ÷G øHG ∫Éb
l
‘ áfÉeC’Gh á≤ãdÉH øjQƒ¡°ûe ák ªFCG ∞ë°üe
¬«dEG ¬Lu ho 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``Ks h 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
AGôs ≤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 πs bn h ±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 ÉYƒ£≤e
Éë«ë°Uh
Gôk JGƒàe Ωƒ«dG Éæ«dEG π°Uh
k
k
. RÉé◊Gh ô°üeh ¥Gô©dGh ΩÉ°ûdÉH Ωƒ«dG ¢SÉædG ¬«∏Yh ,AÉª∏©dG ∫GƒbCG øe Qô– …òdG
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º∏©àæ°S GPÉe

كيفية –مل القراآ¿ الكر) ËالعرVس وال�صم�ع(
ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
ﻣﻌﻨﻰ ﱡ
ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
أدﻟﺔ ﱡ
ﻣﺮاﺗﺐ ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.

“¡«ó
ﻟﻘﺪ ُﻋــﻨــﻲ اﻟﻨﺒﻲ  ¤ﺑــﺈﻗــﺮاء أﺻﺤﺎﺑﻪ
اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﻋﻨﻲ ﺑﺘﻠﻘﻴﻪ وﻗﺮاءﺗﻪ ﻋﻠﻰ

–مل القراآ¿ الكرË
معنى t
ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﻃﺮق أﺧﺬ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺗ َﻠ ﱢﻘﻴﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮخ اﻹﻗﺮاء .

ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹  ،وأﺻﺒﺢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن
وإﻗﺮاؤﻩ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ.
• ﻛﻴﻒ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻨﺬ
ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮة إﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا ؟

اأ pد sلة n
– tمل القراآ¿ الكرË
َ
اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹ َﻋ ْﺮﺿ ًﺎ وﺳﻤﺎﻋ ًﺎ ،
ﺗﻠ ﱠﻘﻰ رﺳﻮل اﷲ ¤
ﱠ
ودل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ِأدﻟﱠﺔ ﻛﺜﻴﺮة  ،ﻣﻨﻬﺎ :
الدليل الأول :ﻗــﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ & %$ # " ! M:
' ( ) * 2 1 0 /. - , +
 (١) L 4 3دﻟﱠـ ِ
ـﺖ اﻵﻳــﺔ ﻋﻠﻰ َﺗ َﻠ ﱢﻘﻲ اﻟﺮﺳﻮل ¤اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ
ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹  ،واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟ َﻌ َﺠﻠﺔ ﻓﻲ َﺗ َﻠ ﱢﻘﻴﻪ.

) (١ﺳﻮرة ﻃﻪ آﻳﺔ ). (١١٤
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¢SQódG
6

ﻓﻲ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê M :
الدليل الث�ين  :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
 (١)L Õﻗﺎل » :ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ  ¤ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪة ،وﻛﺎن ﳑﺎ ﻳﺤﺮك ﺷﻔﺘﻴﻪ ،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 L Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Mﻗﺎل  :ﺟﻤﻌﻪ ﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺪرك وﺗﻘﺮأﻩ Ö M
×  L Ú Ù Øﻗﺎل  :ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﻟﻪ وأﻧﺼﺖ  ،ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  L ß Þ Ý Ü Û M :ﺛﻢ إن ﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧﻘﺮأﻩ  .ﻓﻜﺎن رﺳﻮل اﷲ  ¤ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذا أﺗﺎﻩ ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹ اﺳﺘﻤﻊ  ،ﻓﺈذا اﻧﻄﻠﻖ ﺟﺒﺮﻳﻞ ‹ ﻗﺮأﻩ اﻟﻨﺒﻲ
 ¤ﻛﻤﺎ ﻗﺮأﻩ«).(٢
اﺑﻦ ﻋ ﱠﺒﺎس
ﻗﻮﻟﻪ  LÞ Mﺑﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﻘﺮاءة).(٣
ﻓﺴﺮ ُ
ﱠ
اﻟﻘﺮآن ﱠ
َ
 ،ﻗﺎﻟﺖ  :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  :¤ﱠ
الدليل الث�لث  :ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻛﻞ
»إن ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻛﺎن ﻳﻌﺎرﺿﻨﻲ
َ
ﺳﻨﺔٍ ﻣ ﱠﺮة  ،وإﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻨﻲ اﻟﻌﺎ َم َﻣ ﱠﺮﺗﲔ«) (٤وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﱠ
اﻟﻘﺮآن واﻟﻨﺒﻲ َ ¤ﻳ ْﺴ َﻤﻊ  ،ﺛﻢ اﻟﻨﺒﻲ ¤
أن ﺟﺒﺮﻳﻞ َﻳ ْﻌﺮِض
َ
اﻟﻘﺮآن وﺟﺒﺮﻳﻞ َﻳ ْﺴ َﻤﻊ .
َﻳ ْﻌﺮِض
ﻓﺪﻟﱠﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﱠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟ ﱠﻨﺒﻮ ﱠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠ ﱢﻘﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ َﺟ َﺮ ْت
َ
اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻳﻞ
واﻟﺴ َﻤﺎع  ،ﺣﻴﺚ ﱠإن رﺳﻮل اﷲ  ¤ﺗﻠ ﱠﻘﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎد ُة اﻟ ُﻘ ﱠﺮاء وﺳﻨ ُﺘﻬﻢ  ،وﺗ ﱠ
ُﺴﻤﻰ اﻟ َﻌ ْﺮض ﱠ
آﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،وﻛﻤﺎ ﱠ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻘﺪﱢ ﻣﺔ ،
دل ﻋﻠﻴﻪ ُ
ُﻣﺸﺎﻓﻬ ًﺔ  ،ﺳﻤﺎﻋ ًﺎ ﻣﻨﻪ أو ًﻻ ﻛﻤﺎ دﻟﱠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ُ
واﺿﺢ ِﻣ ْﻦ ﺑﻘ ﱠﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ .
وﻋ ْﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
َ
ٌ
اﻟﺴ َﻤﺎع
وأ ﱠول ﻣﺎ ﻳﺠﺪر ﺑﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ؛ إذ ﻻﺑﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﱠ
ﻟﻘﺎرئ ﺟ ﱢﻴ ٍﺪ ُﻣ ْﺘ ِﻘ ٍﻦ ؛ ﱠ
ﻷن اﻟ ُﻘﺮآن ﻻ ُﻳ َ
ﺆﺧ ُﺬ إﻻ ﺑﺎﻟ َﺘ َﻠ ﱢﻘﻲ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰR Q P ONM M :
واﻟﺴ َﻤﺎع .
 ،(٥)L Sوﻳﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ َﺟ َﻤ َﻊ ﺑﲔ رﺗﺒﺘﻲ ﱡ
ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  :اﻟ َﻌ ْﺮض ﱠ

) (١ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ آﻳﺔ ١٧ ١٦
) (٢أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ  ،ﺑﺎب ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،رﻗﻢ ).(٥
) (٣ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي ). (٥٠٤/٢٣
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻌﺮﺿﻪ وﻗﻴﻞ
وﻛﻞ
اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ:
اﻹﻣﺎم
ﻗﺎل
.
)(٣٤٢٦
رﻗﻢ
،
اﻹﺳﻼم
ﻓﻲ
اﻟﻨﺒﻮة
ﻋﻼﻣﺎت
ﺑﺎب
،
اﳌﻨﺎﻗﺐ
) (٤أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﻛﺘﺎب
ٍ
آﺧﺮ ﻋﺎم ﻋﺮﺿﺘﲔ ﻗﺮأ.
) (٥ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  :آﻳﺔ . ٦٥
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ال�س َماع :
املرتبة الأوىل َّ :
· معناه  :سماع القرآن من الشيخ .
· طريقته ْ :أن يقرأ الشيخ شي ًئا ِم ْن القرآن والطالب َي ْس َمع قراءته  ،سواء قرأ الشيخ ِم ْن حفظه أو ِم ْن مصحفه .
السماع أول خطوات التعليم في اإلقراء ؛ لرسوخ قراءة الشيخ في ذهن الطالب قبل
· رتبته ُ :ي َعدُّ َّ
قراءة املقطع ِم َن القرآن  ،وهو أقل ُرتبة في أداء القرآن ِم ْن ال َع ْرض ؛ إذ ليس كل َم ْن َس ِم َع ِم ْن لفظ الشيخ
يقدر على األداء والنقل كهيئته.
املرتبة الثانية  :ال َع ْر�ض :
· معناه  :تالوة القرآن على الشيخ .
· طريقته ْ :أن يقرأ الطالب شي ًئا ِم َن القرآن والشيخ َي ْس َمع  ،سواء قرأ ِم ْن حفظه أو ِم ْن مصحفه .
الس َماع  ،وهو ِم ْن حيث ال َّن ْقل والتأدية
· رتبته ُ :ي َعدُّ ال َع ْرض ثاني خطوات التعليم في اإلقراء بعد َّ
بني على املشافهة.
أعلى ُررتبة
تبة في أداء القرآن ِم ْن َّ
الس َماع ؛ألن تعلم قراءة القرآن َّ

تدريب

خل�ض مراتب حتمل القراآن من خالل ال�سكل التايل:
¬FGOCGh ¿BGô≤dG π≤æd ÖJGôŸG ô¡°TCG
¢Vô```````©dG

´Éª``````°ùdG

ﻣﻌﻨﺎﻩ :
ﻣﻌﻨﺎﻩ :

ﻣﻌﻨﺎﻩ :
ﻣﻌﻨﺎﻩ :

ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ :

ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ :

رﺗﺒﺘﻪ :
رﺗﺒﺘﻪ :

رﺗﺒﺘﻪ :
رﺗﺒﺘﻪ :
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الوحدة الأوىل  :ت�أريخ القراءات

حتمل القراآن الكرمي
مراتب ُّ


من خالل درا�صت∂ لالأدلة من الكت� Üوال�صنة على العرVس وال�صم�ع �صنفه� ح�ص Öا÷دول الت�‹:
الدليل

يدل على العرVس

يدل على ال�صم�ع

يدل على العرVس وال�صم�ع

الأول
الث�ين
الث�لث


 :١ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻤﺎع ؟
 :٢ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺮض ؟
 :٣ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ؟ ﻣﻊ ذﻛﺮ دﻟﻴﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وآﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ .
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• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.

م�ص�در
 -١ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮاء وﻛﻤﺎل اﻹﻗﺮاء ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي.
 -٢اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ آداب ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻨﻮوي.


قال �شويد بY øبد العõي :õكان اأبو الدرداء اPEا Uشل≈ ال¨داة ‘ Lامع دم�ش≥ اLتمع النا�ض للقراءة
Yلي¬ فكان يجعلهم �Yشرة �Yشرة وYل≈ كل �Yشرة Yريفا ويقف gو ‘ املحراب يرمقهم بب�شر√
فاPEا Zل§ اأحدgم رLع اY ¤Eريف¬ فاPEا Zل§ Yريفهم رLع ا ¤Eاأبي الدرداء ي�شاأل¬ P øYلك ،وكان
ابY øامر Yري kفا Yل≈ �Yشرة ،كòا قال �شويد ،فلما مات اأبو الدرداء n Nnل nف  ¬oابY øامر ،و øYم�شلم
اب øم�شكم قال قال ‹ اأبو الدرداء اYدد م øيقراأ Yندي القراآن فعددJهم األفا و�ش âمÄة ونيفا
وكان لكل �Yشرة منهم مقر ،Çوكان اأبو الدرداء يكون Yليهم قاFما واPEا اأحكم الرLل منهم –ول
ا ¤Eاأبي الدرداء ر�شي اˆ Yن¬.
معرفة القراء الكبار للgòبي 19-18/1
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الوحدة الأو : ¤ت�أري ïالقراءات

‡�
يعني على التفو¥
الدرا�صي ا�صتخدام امله�رات
املن��صبة ‘ املذاكرة ح�صW Öبيعة
املوVصوع وامل�دة  ..ف�لقراآ¿ الكرË
يحت� êاإ ¤مه�رة احلفظ ب�لدرجة
الأو ¤ف�لفهم والتدبر وgكذا .
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ت£بيق عملي على العرVس وال�صم�ع
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض واﻟﺴﻤﺎع.

“¡«ó
ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌ ﱠﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﱡ
اﻟــﻜــﺮﱘ وأدﻟــﺘــﻪ  ،وﻛـــﺬا ﻣﻌﻨﻰ ُرﺗﺒﺘﻲ
اﻟـــ َﻌـــ ْﺮض واﻟـ ﱠـﺴـ َـﻤــﺎع ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ اﳌﻌﻨﻰ

وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻤﺎ و ُرﺗﺒﺘﻬﻤﺎ ؛ ﻧﺄﺧﺬ اﻟﻴﻮم
ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟ ـ َﻌ ـ ْﺮض
ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ
ً
واﻟﺴ َﻤﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .
ﱠ
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الت£بيق� :صورة التكوير ك�ملة

ال�س َماع ا ً
أول  ،ثم ال َع ْر�ض ثان ًيا
الطريقة الثانية َّ :
السماع  ،ويأمر الطالب حينها باالستماع
يبدأ املعلم بقراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها وهو َّ
واإلنصات إليه مع املتابعة لقراءته.
ثم يقرأ أحد الطالب ثم يأمر املعلم الطالب بتصويب وتصحيح خطأ زميلهم واملعلم يتابع القارئ
واملص ِّوب ،ويق ِّوم اجلميع.
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الوحدة الأوىل  :ت�أريخ القراءات

والس َماع :
توجد طريقتان لتطبيق َ
الع ْرض َّ
ال�س َماع وال َع ْر�ض معا :
الطريقة الأوىل َّ :
يبدأ املعلم بقراءة السورة كاملة من أولها إلى آخرها  ،مع مراعاة ترديد الطالب معه آية آية بترديدهم فر ًدا
فر ًدا  ،وكذا تخ ُّير الوقف احلسن في كل آية طويلة  ،والتأكد من صحة قراءة الطالب أثناء َع ْرضهم ملا قرأه
وتصحيحا .
تصويبا
ً
ً


اقراأ �صورة القي�مة وWبق مع زميل∂ ال£ريقة الأو ¤والث�نية Kم بني م�ذا ا�صتفدت من gذا الت£بيق.


 :١ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق ﲢﻤﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؟
 :٢ﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ أﻧﺴﺐ ﻓﻲ ﻧﻈﺮك ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ؟
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الوحدة الأو : ¤ت�أري ïالقراءات

م�ص�در
 -١ﺟﻤﺎل اﻟﻘﺮاء وﻛﻤﺎل اﻹﻗﺮاء ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي.
 -٢اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ آداب ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن ،ﻟﻠﻨﻮوي.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
• ﳝﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ ﺑﺼﻮت اﳌﻘﺮئ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﳊﺬﻳﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳉﻬﺎز اﻟﺬﻛﻲ:
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اأن�شطة تطبيقية على وحدة ت�أريخ القراءات
يف كت�ب التطبيق�ت

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 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
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يتوقع من ال�£ل ‘ Öنه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا ±الت�لية:
يعر ±اأرك�¿ القراءة املقبولة .
Áي õالقراءة املقبولة من . �gÒZ
يعر ±القراءة املردودة وحكمه� .
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القراءات املقبولة
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ.
أرﻛﺎن اﻟﻘﺮاءات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ؟.

“¡«ó

تعريف القراءات املقبولة

ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﻮرة ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

ﻟﻐﺔ :
اﻟﻘﺮاءات ﺟﻤﻊ ﻗﺮاءة  ،وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻳﻘﺮأ ﻗﺮاءة وﻗﺮآﻧﺎ.
اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ :
ﻛﻞ ﻗــﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة  ،واﻓﻘﺖ أﺣﺪ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻟﻮ
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ  ،وواﻓﻘﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﻮﺟﻪٍ .

اأرك�¿ القراءة املقبولة

اﻟﺘﻮاﺗﺮ.

1

ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ.
54

2
3

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب.

م� الذي يq Îت Öعلى قول اأئمة القراءات اإ¿ gذ√ القراءة مقبولة?

 2خ£ورة من pك pر�g
ﻓﺈن ﻛﺎن ِ
اﳌﻨﻜﺮ ﻋﺎﳌ ًﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪاً ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ا ُﳊ ّﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ G F E D M
 (٢)L T S R Q P O N ML K J I Hوﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ] \ M :
^ _`  (٣) L d c b aوﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ~ } | M :ﮯ ¡ ¢
 (٤)L £ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو ﺣﺮوﻓﻪ أوأﺣﻜﺎﻣﻪ أوﺷﺮاﺋﻌﻪ .
ﻮد › َ ) :ﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑ َِﺤ ْﺮ ٍف ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ِآن َﻓ َﻘﺪْ َﻛ َﻔ َﺮ ِﺑ ِﻪ َأ ْﺟ َﻤ َﻊ ( ).(٥
وﻟﺬا ﻗﺎل ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺴ ُﻌ ٍ
وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  -رﺣﻤﻪ اﷲ  : -ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻐﺎﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻨﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻖ  ،وﻛﻞ ﻗﺮاءة
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺔ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ ﻳﺠﺐ اﻹﳝﺎن ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ  ،واﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻨﻰ ﻋﻠﻤﺎ
وﻋﻤﻼ  ،ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮك ﻣﻮﺟﺐ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻷﺟﻞ اﻷﺧﺮى ﻇﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﺗﻌﺎرض ﺑﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
)(٦
ﻣﺴﻌﻮد › ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺤﺮف ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ .
وإن ﻛﺎن ﺟﺎﻫ ً
ﻼ ُﻋ ﱢﻠﻢ وأﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺠﺔ .
 3أن اﻟﺬي ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط واﻷرﻛﺎن ﻟﻠﻘﺮاءات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة .
 4أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻠ ّﻘﻲ واﳌﺸﺎﻓﻬﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺗﻠ ّﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷداء اﳌﺘﻘﻨﲔ اﻟﻀﺎﺑﻄﲔ .
 5وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ دﻟّﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .
) (١اﻧﻈﺮ  :اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ داود ص. ٦٢
) (٣ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان  :اﻵﻳﺔ . ١٩
) (٥اﻧﻈﺮ  :اﳌﺼ ﱠﻨﻒ ﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ج ٨ص. ٤٧٢

) (٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  :اﻵﻳﺔ . ١٢١
) (٤ﺳﻮرة ﻫﻮد  :اﻵﻳﺔ . ١٧
) (٦اﻧﻈﺮ  :ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ج ١٣ص٣٩١
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ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ :
 1اإKب�ت قراآنيته�  ،أي  :أﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن  ،وأن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ  .وأن اﻟﺮﺳﻮل � ﻗﺪ ﻋ ّﻠﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ
ﺎﻃ ٍﺐ َ :أ َرا َد ُﻋ َﻤ ُﺮ ْﺑ ُﻦ ْ َ
ﻋ ّﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ،وﻟﺬا ﻗﺎل َﻳ ْﺤ َﻴﻰ ْﺑ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ْﺑ ِﻦ َﺣ ِ
اﳋ ﱠﻄ ِ
ﺎب َأ ْن َﻳ ْﺠ َﻤ َﻊ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ َآنَ ،ﻓ َﻘﺎ َم
ﺎس َﻓ َﻘ َ
ﺎلَ ” :ﻣ ْﻦ َﻛ َ
ﺎن َﺗ َﻠ ﱠﻘﻰ ِﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮلِ ﱠ ِ
اﻟﺼ ُﺤ ِﻒ
ِﻓﻲ اﻟ ﱠﻨ ِ
اﷲ � َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ ِﻣ َﻦ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ ِآن َﻓ ْﻠ َﻴ ْﺄ ِﺗ َﻨﺎ ِﺑ ِﻪَ ،و َﻛﺎﻧُﻮا َﻛ َﺘ ُﺒﻮا َذ ِﻟ َﻚ ِﻓﻲ ﱡ
ِ )(١
َو ْ َ
اﻷ ْﻟ َﻮ ِاح َوا ْﻟ ُﻌ ُﺴ ِﺐَ ،و َﻛ َ
ﺎن َﻻ َﻳ ْﻘ َﺒ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َأ َﺣ ٍﺪ َﺷ ْﻴ ًﺌﺎ َﺣ ﱠﺘﻰ َﻳ ْﺸ َﻬﺪَ َﺷﻬِ ﻴﺪَ ان .



ب�لرجوع اإ ¤امل�ص�در العلمية اجمع بحث  �kم�ص¨ر kا عن الر�صم العثم�ين للم�صحف ال�صريف وÁكن
ال�صتف�دة من موقع ›مع املل∂ فهد ل£ب�عة امل�صحف ال�صريف ‘ املدينة النبوية.



‘ كل من£قة اأو �فظة ‘ بالدن� يوجد قراء جمعوا بني عدد من القراءات اتق�ن� واأداء اجمع
ترجمة ت�صرة لثالKة من gوDلء وفق العن��صر الت�لية:
· عدد القراءات التي يتقنه�
· ا�صمه
· كيفية ال�صتف�دة منه
· اأgم الإج�زات التي ح�صل عليه�


 :١ﻋﺮف اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ
 :٢ﻣﺎ أرﻛﺎن اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ؟
 :٣ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ؟
 :٤ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ؟
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من
توفيق اˆ لالإن�ص�¿
اأ¿ يي�صر اˆ له العن�ية
ب�ختي�ر الأ�صح� Üالذين يعينونه
على اخل Òوي�ص�عدونه عليه وين�صرو¿
خ √Òويذيعو¿ ذكر√ وخ √Èال£ي .. Öوقد
اخت�ر اˆ لنبيه مد �صلى اˆ عليه
و�صلم خ Òالن��س ل�صحبته فنقلوا
عنه وبل¨وا دينه على خ Òوجه
واأ“ه.

§HGhQ

• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﺗﺒﻴﺎن(.

م�ص�در
 1اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ،ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧﻲ.
 2اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﻻﺑﻦ اﳉﺰري .


م øاأgم الكتب التي Lمع âالقراءات الع�شر املقبولة املتواJرة :
√Ò
 .1حرز الأما Êوو ¬Lالتها Êاملعروفة بال�شاطبية ‘ القراءات ال�شبع لEÓما Ωالقا�شم بp øف t
ال�شاطبي) ت ( `g 590
– .2ب Òالتي�ش ‘ Òالقراءات الع�شر للحاف ßاأبي ا Òÿمد ب øمد ا÷õري )ت( `g 833
 .3الد qرة امل†ش qية ‘ القراءات الث çÓاملر�ش qية لب øا÷õري كòلك ) ت ( `g 833
Z .4ي åالنفع ‘ القراءات ال�شبع م øطري≥ ال�شاطبية لل�شفاق�شي )ت ( `g 1118
 .5الن�شر ‘ القراءات الع�شر لب øا÷õري .
 .6ط qيبة الن�شر ‘ القراءات الع�شر لب øا÷õري .
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• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .

¢SQódG
10
º∏©àæ°S GPÉe

القراءات املردودة
اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة .
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة .
أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة .
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة .

“¡«ó
ﻗﺎل اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  ) :ﻟﻮ ﻗــﺮأت ﻋﻠﻰ
ـﺮأت ) ُﻛ ـ ْﺒ ـ َﺮ ُﻩ (
ﻗﻴﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟــﻘـ ُ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﻢ  ،ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ ِﻋ َﻈ ُﻤﻪ ،
ﻟﻜﻨﻲ ﻗﺮأت ﺑﺎﻷﺛﺮ ( .
• ﳌﺎذا ﻟﻢ ﻳﻘﺮأ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺮأي
اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ ؟
• ﻣﺎذا ﻟﻮ ﻗﺮأ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ؟

املراد ب�لقراءة املردودة
ﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﺮاءة اﺧﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ .
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺮدودة :
) 1ﻗــﺎل ﻋﺬاﺑﻲ أﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺳــﺎء( واﻟــﻘــﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ. (١) L 3 2 1 0 /. M :
) 2واﻟﻨﻬﺎر إذا ﲡﻠﻰ) (٢واﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ( واﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.(٢) L r q p o n m l k j M :

Vصواب§ القراءة املردودة
ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة ﻫﻲ ﻋﻜﺲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻲ:
 1ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﺗﺮ  :ﻓﻜﻞ ﻗﺮاءة ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻓﻬﻲ ﻗﺮاءة ﻣﺮدودة  ،وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؛ ﻗﺮاءة أﻧﺲ ﺑﻦ
)(٣
ﻣﺎﻟﻚ َ ) :- › -ﻣ َ
ﻠﻚ ﻳﻮ َم اﻟﺪﻳﻦ ( ﺑﺪل L 1 0 / . M
) (١ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف  :اﻵﻳﺔ . ١٥٦
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) (٢ﺳﻮرة اﻟﻠﻴﻞ  :اﻵﻳﺘﺎن . ٣-٢

) (٣ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ  :اﻵﻳﺔ . ٤

اأق�ص�م القراءات املردودة
 1اﻟﻘﺮاءة اﻵﺣﺎدﻳﺔ  :ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ  ،وﺧﺎﻟﻔﺖ رﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  ،أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،أو
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .
ﺎﻗﺮي ﺣﺴﺎن ((
وﻋ َﺒ ﱠ
ﺧﻀﺮ َ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻩ وﺧﺎﻟﻒ اﻟﺮﺳﻢ)):ﻣﺘﻜﺌﲔ ﻋﻠﻰ رﻓﺎرف ٍ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻩ وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  )) :وﻟﻘﺪ ﻣﻜﻨﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻷرض وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺋﺶ ((
ﺑﺎﻟﻬﻤﺰ ﺑﺪل اﻟﻴﺎء ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ )) ﻣﻌﺎﻳﺶ ((
 2اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة  :ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ  ،أو ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﺮﺳﻢ  ،أو ﻻ وﺟﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻣﺜﺎل
ذﻟﻚ ) ﻓﺎﻟﻴﻮم ُﻧ َﻨ ﱢﺤ ْﻴﻚ ﺑﺒﺪﻧﻚ ( ﺑﺎﳊﺎء ﺑﺪل اﳉﻴﻢ .
 3اﻟﻘﺮاءة اﳌﺪرﺟﺔ  :ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ زﻳﺪت ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻗﺮاءة ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ) وﻟﻪ أخ أو أﺧﺖ ﻣﻦ أم ( ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ) ﻣﻦ أم (

حكم القراءة املردودة
 اﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة ﻻ ﺗﻌﺪ ﻗﺮآﻧﺎ  ،وﻻ ﻳﻘﺮأ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﺒﺪاً . ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأي ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺼﻮص واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم  ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦﺣﻴﺚ اﻟﺴﻨﺪ  ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ردﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﱳ .
 -ﻳﺠﻮز ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻷدﺑﻴﺔ .

) (١ﺳﻮرة ﻳﺲ  :اﻵﻳﺔ ٥٣
) (٢ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء  :اﻵﻳﺔ ١٠٩
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 2ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﺮﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ  :ﻓﻜﻞ ﻗﺮاءة ﺧﺎﻟﻔﺖ رﺳﻢ اﳌﺼﺎﺣﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺮدودة
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؛ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد _ › _  ) :إن ﻛﺎﻧﺖ إﻻ َز ْﻗ َﻴ ًﺔ واﺣﺪة ( ﺑﺪل Ê É M
)(١
LÍ Ì Ë
 3ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب  :ﻓﻜﻞ ﻗﺮاءة ﺧﺎﻟﻔﺖ أوﺟﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺮدودة  ،وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؛ ﻣﺎ رواﻩ
أدري َأﻗﺮﻳﺐ ( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { z M :
اﺑﻦ ﺑﻜﺎر ﻋﻦ أﻳﻮب ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻳﺎء ) َ
)(٢
|} ~ ﮯ¡L ¢


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


 :١ﻣﺎ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة .
 :٢اذﻛﺮ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة  .ﻣﻊ اﳌﺜﺎل ﻟﻜﻞ ﻗﺴﻢ .
 :٣ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﳌﺮدودة ؟







اأمر
اˆ عب�د√ ب�لتفكر
والتب�صر والتدبر واإعم�ل
العقل ‘ ..النف�س والكو¿ واحلي�ة ..
وجعل للعقل ق�صور kا وحدود kا ل يدركه�
 ..حدد �gال�ص�رع ومنه� :اأ¿ م�ص íاخلفني
من اأعلى ولي�س من اأ�صفل  ..واأ¿
القراآءات توDخذ ب�لتواتر ولي�س
بقي��س الل¨ة فق§.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
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م�ص�در
الوحدة الث�نيه  :اأنواع القراءات

 1ﺳﺮاج اﻟﻘﺎرئ ﻻﺑﻦ اﻟﻘﺎﺻﺢ.
 2إﲢﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺒ ّﻨﺎ .


م øاأgم الكتب التي Lمع âالقراءات الع�شر املقبولة واملردودة مع kا :
ا–Eا ±ف†شÓء الب�شر بالقراءات الأربعة �Yشر للبنا الدمياطي ) ت g 1117ـ ( فقد Lمع القراءات
الع�شر املقبولة  ،والقراءات الأربع ال�شاPة وgي قراءة اب øي�ش øواليõيدي وا◊�ش øوالأYم�ض .
وم øاأgم الكتب التي Lمع âالقراءات املردودة :
q
ال�شوا PلبN øالوي¬ )ت g 370ـ( .
 .1ت�شر
 .2املحت�شب ‘ Jبي ÚوLو√ Tشوا Pالقراءات والEي†شاY ìنها لأبي الفت íبL øني ) ت ( `g 392
 .3التقريب والبيان ‘ معرفة q
Tشوا Pالقراآن لل�شفراوي ) ت g 636ـ ( .
الن�شر ‘ القراءات الع�شر لب øا÷õري . 23 ¢U 1 ê
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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 اخل�م�س ع�صر :علم توجيه القراءات
الدر�س الث�لث ع�صر :علم ال†صب§
الدر�س ال�ص�د�س ع�صر :اختال ±القراءات
الدر�س الرابع ع�صر :علم عد الآي
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

±
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يتوقع من ال�£ل ‘ Öنه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا ±الت�لية:
التعر ±على مب�د Çعلم الر�صم .
التعر ±على مب�د Çعلم ال†صب§ .
التعر ±على مب�د Çعلم عد الآي .
التعر ±على مب�د Çعلم توجيه القراءات .
نوع اختال ±القراءات .
عالقة علم القراءات ب�لعلوم ال�صرعية والل¨وية .
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علم الر�صم
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﻢ .
ﻗﺼﺔ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ.
ﲢﺮﱘ ﺗﻐﻴﺮ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ.

“¡«ó
L- , +* M 1
ﻛﻢ ﺣﺬف ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎت ﻫﻨﺎ ؟
MLKJM 2
 LNﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺬف ﻫﻨﺎ؟
• اﻛﺘﺐ ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘﲔ ﺑﺎﻹﻣﻼء
اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺘﻌﺮف اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮﺳﻢ
اﻹﻣﻼﺋﻲ ؟

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ.
ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺳﻢ.
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ.

تعريف الر�صم
ل¨ة :
اﻷﺛﺮ واﳋﻂ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .
ا�ص£الح : �k
ﻫﻮ ﺧﻂ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺒﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻔﺎن ¶ ﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﲔ ﻳﺪي رﺳﻮل اﷲ . 

ق�صة ر�صم امل�صحف
s
 1ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ  ﻓﻴﺄﻣﺮ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ¶ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ  ،ﻓﻜﺘﺒﻮﻩ

ﻛﻠﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮا ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻓ ًﺎ  ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﺧﻼﻓﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ¶ ﻓﺄﻣﺮ زﻳﺪاً ﺑﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ .
وﺟ ِﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
 2ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺼﺔ ُ
زﻣﻦ اﻟﻨﺒ ﱠﻮة.
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–ر Ëت¨ي Òر�صم امل�صحف
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء .
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :ﲢﺮم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻂ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻲ واو أوﻳﺎء،أو أﻟﻒ،أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.وﻗﺪ
ﻧﻘﻞ اﳉﻌﺒﺮي وﻏﻴﺮﻩ إﺟﻤﺎع اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺗﺒﺎع ﻣﺮﺳﻮم اﳌﺼﺤﻒ).(١
وﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﺰري  :أﺟﻤﻊ أﻫﻞ اﻷداء وأﺋﻤﺔ اﻹﻗﺮاء ﻋﻠﻰ ﻟﺰوم ﻣﺮﺳﻮم اﳌﺼﺎﺣﻒ .

)(٢

العالقة بني الر�صم العثم�ين والأحر ±ال�صبعة
اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ و اﳋﻠﻒ أن اﳌﺼﺤﻒ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف
اﻟﺴﺒﻌﺔ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﻌﺮﺿﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ  ﻋﻠﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ �  ،وﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﺣﺮﻓ ًﺎ ﻣﻨﻬﺎ .
الر�صم يدل على فوائد كثÒة منه� :
 1اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ،وﻫﺬا ﻛﺜﻴﺮ ﺟﺪاً ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ  ،ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻐﺔ
ﺗﺎء ﻓﻲ ﻣﺜﻞ  ، (١)L¬ « Mﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻃ ّﻴﺊ  ،وﻛﺤﺬف ﻳﺎء اﳌﻀﺎرع
اﻟﻌﺮب ،ﻛﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ً

ﻟﻐﻴﺮ ﺟﺎزم ﻓﻲ  (٢) Lª© ¨ §¦ ¥ ¤ Mﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻫﺬﻳﻞ .

 2أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺮﺳﻢ واﺣﺪ  .ﻧﺤﻮ.(٣)LO NM L M :
 .(٤) L~ } | { z Mﻓﻠﻮ ﻛﺘﺒﺖ )وﻣﺎ ﻳﺨﺎدﻋﻮن( ﻟﻔﺎﺗﺖ ﻗﺮاءة ﻳﺨﺪﻋﻮن  .وﻟﻮ
ﻛﺘﺒﺖ أﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﳉﻤﻊ )ﻛﻠﻤﺎت( ﻟﻔﺎﺗﺖ ﻗﺮاءة اﻹﻓﺮاد .

 3اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻨﺪ ،ﻓﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻨﺪ إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ  ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﻐﻨﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ و اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻳﺦ ،واﻛﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ،وﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﻧﻄﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.L< M ،L! M ،L$#"! M ،L! M :

 4أن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ واﺣﺪ ﻳﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ر ّﺑﻬﺎ  ،ﻷن أﳕﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻃﺮﻗﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﻬﺠﺎت  ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
وﻫﻮ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ واﻵراء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ  ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄ ّﻮر اﳊﻀﺎري واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻷﳕﺎط اﳋﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
) (١ﺳﻮرة ﻣﺮﱘ اﻵﻳﺔ  (٢) . ٢ﺳﻮرة ﻫﻮد اﻵﻳﺔ . ١٠٥
) (٣ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  (٤) .٩ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻵﻳﺔ ١١٥
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الوحدة الث�لثة  :العلوم املت�صلةبعلم القراءات

فوائد علم الر�صم

قواعد الر�صم
ﺣﺼﺮ اﻟﻘﺮاء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻲ:
 1اﳊﺬف :وﻣﻦ أﻧﻮاﻋﻪ :ﺣـــــــﺬف اﻹﺷـــﺎرة ،وﻫﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻮاﻓﻘ ًﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:

 (١) L DC B A @ Mﻗﺮئ ﺑﺤﺬف اﻷﻟﻒ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاو ﻣﻦ »واﻋﺪﻧﺎ« ﻛﻤﺎ ﻗﺮئ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ،
ﻓﺤﺬﻓﺖ اﻷﻟﻒ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺮاءة اﳊﺬف ،واﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ وﻫﻲ اﳌﻮاﻋﺪة ،ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻋﺪ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻮﺣﻲ ،وﻣﻮﺳﻰ وﻋﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﳌﺠﻲء .
 2اﻟﺰﻳﺎدة :واﻟﺬي ﻳﺰاد ﻓﻲ اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء ﺛﻼﺛﺔ اﻷﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء .
ﻣﺜﻞ . (٣)Le d c M . (٢)L;: M :
 3اﻟﻬﻤﺰ :اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻗﻴﺲ وﲤﻴﻢ  .وﻗﺪ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺘﺴﻬﻴﻠﻪ ﺑﲔ ﺑﲔ
أو ﺑﺈﺑﺪاﻟﻪ أو ﺑﺤﺬﻓﻪ )ﺑﺈﺳﻘﺎط أو ﻧﻘﻞ( .
 4اﻟﺒﺪل :وﻫﻮ ﺟﻌﻞ ﺣﺮف ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﺜﻞ  L l Mو L n Mو. L j M
 5اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻮﺻﻞ :وﻫﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ أو وﺻﻠﻬﺎ ﺑﻬﺎ.
)(٤
ﻣﺜﺎل اﻟﻘﻄﻊ :ﻗﻄﻊ )أم( ﻋﻦ )ﻣﻦ( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰL b a ` _ ^ M :
)(٥
ﻣﺜﺎل اﻟﻮﺻﻞ :وﺻﻞ )أم( ﻣﻊ )ﻣﻦ( ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰL² ± ° ¯ ® ¬ « M:
 6ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺮاءﺗﺎن ،ورﺳﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﻫﻤﺎ :ﻣﺜﻞ  ، (٦)L* ) Mﺑﺪون أﻟﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺎء.ﻓﻘﺮئ
 L) Mوَ Mﻓ ِﺮ َﻫﺎنٌ . L
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) (١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  :اﻵﻳﺔ ٥١

) (٢ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ  :اﻵﻳﺔ ١٥

) (٣ﺳﻮرة ﻃﻪ  :اﻵﻳﺔ ١٣٠

) (٤ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  :اﻵﻳﺔ ١٠٩

) (٥ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ  :اﻵﻳﺔ ٢١

) (٦ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  :اﻵﻳﺔ ٢٨٣



ب�لرجوع مل�ص�در التعلم اجمع معلوم�ت ومواقف عن زيد بن �Kب › âك�ت Öالوحي.
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ار�صم قواعد الر�صم على �صكل gرمي ‡� ترا√ من��صب �k


 :١ﻋﺮف اﻟﺮﺳﻢ .
 :٢ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ؟
 :٣ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ واﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ ؟
 :٤رﺗﺐ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮك .
 :٤اذﻛﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ؟
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• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

م�ص�در
 1اﳌﺼﺎﺣﻒ ،ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ داوود.
 2اﶈﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻂ اﳌﺼﺎﺣﻒ ،ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧﻲ .
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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∑ يقر Üالفهم وي�ص�عد
على احلفظ وي�صهل اإتق�¿
واخت�ص�ر املعلومة.
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قال اب øا÷õري :
ان¶ر كيف كتبوا ال�شرا• وامل�شيطرون بال�شاد املبدلة م øال�ش ،ÚوYدلوا  øYال�ش Úالتي gي
الأUشل لتكون قراءة ال�ش ÚواEن Nالف âالر�شم م øو ¬Lقد اأY âJل≈ الأUشل فيعتدلن ،وJكون قراءة
الTEشما Ωتملة ،ولو كتب Pلك بال�شY Úل≈ الأUشل لفات Pلك ،وYدت قراءة  ÒZال�ش Úالفة
للر�شم والأUشل ،ولòلك كان ا ‘ ±Óÿامل�شهور ‘ ب�شطة الأYــرا ±دون ب�شطة البقرة; لكون
حر ±البقرة كتب بال�ش Úوحر ±الأYرا ±بال�شادY ،ل≈ اأن الف Uشري íالر�شم ‘ حر±
مدZم اأو مبدل اأو ثاب âاأو òو ±اأو نحو Pلك ل يعد الفا اPEا ثبت âالقراءة ب¬ ووردت م�شهورة
م�شتفا�شة  ،األ Jر iاأنهم  ⁄يعدوا اEثبات ياءات الõواFد وح ±òياء  ‘ L¨ Mالكهف،
وال¶اء م L§ M øونحو Pلك م øالفة الر�شم املردود ،فاEن اP ‘ ±Óÿلك ي¨تفر ،اPE
gو قريب يرLع ا ¤Eمعن≈ واحد q
و“�شي¬ Uشحة القراءة وTشهرJها وJلقيها بالقبول ،وPلك ب±Óî
زيادة كلمة ونق�شانها وJقدÁها وJاأgÒNا  ،حت≈ ولو كان âحرف kا واحد kا م øحرو ±املعا ،ÊفاEن
حكم¬ ‘ حكم الكلمة ل ي�شو Æالفة الر�شم في¬ ،وògا gو ا◊د الفاUشل ‘ حقيقة اJبا´ الر�شم
والفت¬ .
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علم ال†صب§
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ .
ﻋﻼﻣﺎت ﺿﺒﻂ اﳊﺮوف .

“¡«ó
• ﻣـــﺎ اﻟـــﻔـــﺮق ﺑـــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﳊـــﺮوف

أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ .
ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ .

تعريف علم ال†صب§

اﻟﺜﻼﺛﺔ) :ج  ،ح  ،خ ( ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ل¨ة :
رﺳﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺣﺪ ؟
ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻲء .
ا�ص£الح : �k
• ﻫﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮآن ﻣﻨ ﱠﻘﻄ ًﺎ أول ﻣﺎ
ﻋﻠﻢ ُﻳﻌ َﺮف ﺑﻪ ﻣﺎ َﻳ ْﻌﺮِض ﻟﻠﺤﺮف ِﻣ ْﻦ ﺣﺮﻛﺔ أو ﺳﻜﻮن أو ﺷﺪﱟ أو
ُﻛ ِﺘﺐ ؟
ﻣﺪﱟ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
و ُﻳﺮادﻓﻪ اﻟﺸﻜﻞ.

موVصوع علم ال†صب§
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪﱠ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َﻳ ْﻌﺮِض ﻟﻠﺤﺮف ِﻣ ْﻦ وﺿﻊ ﺣﺮﻛﺔ وﺗﺮﻛﻬﺎ وﻣﺤﻠﻬﺎ وﻟﻮﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
ف�ئدته
إزاﻟﺔ اﻟ ﱠﻠﺒﺲ ﻋﻦ اﳊﺮوف ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻣﺸﺪ ﱞد ﲟﺨﻔﻒ  ،وﻻ ﺳﺎﻛﻦ ﲟﺘﺤﺮك  ،وﻻ ﻣﻔﺘﻮح ﲟﻜﺴﻮر وﻻ
ﻣﻀﻤﻮم .
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اأق�ص�م علم ال†صب§
علم ال†صب§ ينق�صم اإ ¤ق�صمني :
أوﻻ َ :ﻧﻘْ ُﻂ اﻹﻋﺮاب  :وﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َﻳ ْﻌﺮِض ﻟﻠﺤﺮف ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ أو ﺳﻜﻮن أو ﺷﺪ أو ﻣﺪ
إﻟﻰ آﺧﺮﻩ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ َ :ﻧﻘْ ُﻂ اﻹﻋﺠﺎم  :وﻫﻮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﻴﺰ اﳊﺮوف ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻣﻌﺠﻢ ﲟﻬﻤﻞ.
اﳊﺮوف اﳌﻌﺠﻤﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓ ًﺎ وﻫﻲ

ت

ب
ظ

ث
ز

ذ
غ

ج

ش
ف

خ
ض

ق

ن

اﳊﺮوف اﳌﻬﻤﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓ ًﺎ وﻫﻲ

ح

أ

ر

د

س

ص

ط

ع

ك

ل

م

ﻫـ

و

اأول n :نق o
 §rالإعراÜ

واﺿﻌﻪ:
أ ﱠول َﻣ ْﻦ وﺿﻌﻪ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﻟﻲ ﺑﺄﻣﺮ زﻳﺎد ﺑﻦ أﺑﻲ زﻳﺎد واﻟﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن.
ﺳﺒﺐ وﺿﻌﻪ :
ﱠ
أن ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻌﺚ إﻟﻰ زﻳﺎد ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ إرﺳﺎل وﻟﺪﻩ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ زﻳﺎد  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺎوﻳﺔ َو َﺟﺪَ ُﻩ
ﻳﻠﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم َ ،ﻓ َﺮ ﱠد ُﻩ إﻟﻰ أﺑﻴﻪ  ،وﺑﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑ ًﺎ ﻳﻠﻮﻣﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﺑﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻦ  .ﻓﺒﻌﺚ زﻳﺎ ٌد
إﻟﻰ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد وﻗﺎل ﻟﻪ  :ﱠإن اﻷﻋﺎﺟﻢ ﻗﺪ أﻓﺴﺪوا ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب  ،ﻓﻠﻮ وﺿﻌﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻬﻢ
وﻳﻌﺮﺑﻮن ﺑﻪ ﻛﻼم اﷲ  .ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد  ،ﻓﺄﺟﻠﺲ زﻳﺎ ٌد رﺟ ً
ﻼ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد وﻗﺎل ﻟﻪ إذا َﻣ ﱠﺮ ﺑﻚ
اﻟﻠﺤﻦ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﻠﻤﺎ َﻣ ﱠﺮ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد ﻗﺮأ اﻟﺮﺟﻞ G F E D M
وﺗﻌﻤﺪ
َ
أﺑﻮاﻷﺳﻮد ﻓﺎﻗﺮأ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﱠ
 (١)LJ IHﺑﺠ ﱢﺮ ﻻم )ورﺳﻮﻟﻪ(  ،ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻷﺳﻮد  :ﻣﻌﺎذ اﷲ أن ﻳﺘﺒﺮأ ﻣﻦ رﺳﻮﻟﻪ  ،ﺛﻢ رﺟﻊ
إﻟﻰ زﻳﺎد وﻗﺎل ﻟﻪ  :ﻗﺪ أﺟﺒﺘﻚ إﻟﻰ ﻃﻠﺒﻚ  ،ورأﻳﺖ ْأن أﺑﺪأ ﺑﺈﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن  ،ﻓﺎﺧﺘﺎر رﺟ ً
ﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﻴﺲ وﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ  ،وﻗﺎل ﻟﻪ  :ﺧﺬ اﳌﺼﺤﻒ وﻣﺪاداً ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮﻧُﻪ َ
ﺷﻔﺘﻲ
ﻓﺘﺤﺖ
ﻟﻮن اﳌﺼﺤﻒ  ،ﻓﺈذا
ُ
ﱠ
ﻓﺎﻧﻘﻂ ﻓﻮق اﳊﺮف ﻧﻘﻄﺔ  ،وإذا ﺿﻤﻤ ُﺘﻬﺎ ﻓﺎﻧﻘﻂ أﻣﺎﻣﻪ ﻧﻘﻄﺔ  .وإذا ﻛﺴﺮﺗﻬﻤﺎ ﻓﺎﻧﻘﻂ ﲢﺘﻪ ﻧﻘﻄﺔ  ،وإذا أﺗﺒﻌﺘﻪ
ﻏﻨﺔ أي ﺗﻨﻮﻳﻨ ًﺎ ﻓﺎﻧﻘﻂ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﺣﺘﻰ أﺗﻰ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﳌﺼﺤﻒ .
) (١ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ  :اﻵﻳﺔ ٣
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ي

وﻋﻦ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﺎ ُء اﻟ ﱠﻨ ْﻘ َﻂ  ،وأدﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴﲔ  ،إﻟﻰ ْأن ﺟﺎء ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
وﻇﻬﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳉﻠﻴﻞ  :اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻓﺄﺧﺬ َﻧ ْﻘ َﻂ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد وأدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﺴﻴﻨ ًﺎ  ،ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﺘﺢ
أﻟﻒ  ،وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻀﻢ واواً ﺻﻐﻴﺮة ﱠ
أﻟﻔ ًﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺒﻄﻮﺣﺔ ؛ ﱠ
ﺷﺒﻌﺖ ﺗﻮﻟﱠﺪ ﻣﻨﻬﺎ ٌ
ﻷن اﻟﻀﻤﺔ إذا
ﻷن اﻟﻔﺘﺤﺔ إذا ُأ
ْ
أﺷﺒﻌﺖ ﺗﻮﻟﱠﺪ ﻣﻨﻬﺎ واو  ،وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﺴﺮة ﻳﺎء ﺻﻐﻴﺮة ﱠ
اﳌﺴﻤﻰ اﻵن
ﻷن اﻟﻜﺴﺮة إذا ُأ
ْ
ﺷﺒﻌﺖ ﺗﻮﻟﱠﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺎء وﻫﻮ ﱠ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  ،وزاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻼﻣ ًﺔ ﻟﻠﺘﺸﺪﻳﺪ  ،وﻫﻲ رأس ﺷﲔ  ،وﻋﻼﻣﺔ ﻟﻠﺴﻜﻮن وﻫﻲ رأس ﺧﺎء ،
وأﺧﺮى ﻟﻠﻬﻤﺰ  ،وﻋﻼﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼس واﻹﺷﻤﺎم .

�Kني n : �kنق o
 §rالإعج�م
واﺿﻌﻪ:
أ ﱠول َﻣ ْﻦ وﺿﻊ َﻧ ْﻘﻂ اﻹﻋﺠﺎم  :ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ  ،وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺜﻘﻔﻲ واﻟﻲ
اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﻴﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان .
ﺳﺒﺐ وﺿﻌﻪ :
ﳌﺎ ﻛﺜﺮت اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﻛﺜﺮ اﻟﺪﱠ اﺧﻠﻮن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ِﻣ َﻦ اﻟﻌﺠﻢ ﻛﺜﺮ ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب َأ َﻣ َﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان واﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﳊﺠﺎج ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  ،ﻓﺎﺧﺘﺎر اﳊﺠﺎج ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻬﻤﺔ :
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ  ،وﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺘﺌﺬ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﻘﺮاءات وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺳﺮارﻫﺎ  ،ﻓﻮﺿﻌﺎ ذﻟﻚ اﻟ ﱠﻨ ْﻘﻂ ﻟﺘﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ  ،وﻗﺪ ﺟﻌﻼ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻂ ﺑﻠﻮن ﻣﺪاد
اﳌﺼﺤﻒ ﻟﻴﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻧﻘﻂ أﺑﻲ اﻷﺳﻮد.


اكت Öكلم�ت بدو¿ نق§ ول ت�صكيل واعرVصه� على زمالئ∂ لي�صتنتجوا منه� عدة مع�ين .
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 :١ﻋﺮف ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ .
 :٢اذﻛﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻧﻘﻂ اﻹﻋﺮاب وﻧﻘﻂ اﻹﻋﺠﺎم
 :٣ﺑﲔ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺒﻂ ؟

1
2
3
4

الوحدة الث�لثة  :العلوم املت�صلةبعلم القراءات

م�ص�در
اﶈﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻂ اﳌﺼﺎﺣﻒ ،ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧﻲ.
أﺻﻮل اﻟﻀﺒﻂ ،ﻷﺑﻲ داوود ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﳒﺎح.
اﻟﻄﺮاز ﻓﻲ ﺷﺮح ﺿﺒﻂ اﳋﺮاز ،ﻟﻠﺘﻨﺴﻲ.
ﺳﻤﻴﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻓﻲ رﺳﻢ وﺿﺒﻂ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ ،ﻟﻌﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﺗﺒﻴﺎن(.
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من
املرونة العقلية اأ¿
ل يجمد الإن�ص�¿ على اجته�د
اإذا وجد اجته�د kا خ Òمنه واأ�صí
 ..فال يõال العلم والوق�ئع والأحوال
تت¨ Òو–ت� êلجته�د ين��صبه�
وي�صتجي Öله�  ..وقد مر بر�صم القراآ¿
وVصب£ه عدة اجته�دات مفيدة
وVص�ب£ة وح�فظة له .


الفرق بYp Úل nمي ال sر�شم وال†شب§ :
مبني Yل≈ مÓح¶ة البدء بالكلمة والوقف Yليها  ،ولòلك اأoثبتg âمõة الوUشل
 .1اأنY sلم ال sر�شم w
مبني Yل≈ الوUشل بالLEما´
o
وح òpف âنون التنوي ‘ øنحو  . L# " ! MوYلم ال†شب§ w
اEل ما ا�شتoثني  ،ولهòا Yري âالنون م øال�شكون ‘ نحو LG F M :لEدZامها وUش. Ó
 .2اأنY sلم ال sر�شم يتع sل≥ بحرو ±الكلمة اEثباk Jا وحòف kا  .اأما Yلم ال†شب§ فاEن¬ يتعر�ض ملا nي pعر�ض
لتلك ا◊رو ±م øحركة اأو �شكون اأو Tشد xاأو P ÒZلك .
ين¶ر  :اEرTشاد الطالب Úا� ¤Eشب§ الكتاب املب ، Úد.مد �شا ⁄ي�ش. (6) ø
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علم عد الآي

ماذا �سنتعلم

تعريف اآلية .
طريق معرفة اآلي .
سبب اخلالف في عد اآلي .

“¡«ó

تعريف الآية
معان منها:
الآية يف اللغة تطلق على عدة ٍ

املعجزة :قال اهلل تعالى :ﭽ )('& " $ﭼ

()1

إال قوله  :ﭽ  Åﭼ
فهل تستطيع أن تعدَّ أقصر
()2
¸ «º ¹ﭼ
ثالث آيات حتفظها ؟
()3
العبرة :ﭽ ÍÌËÊÉÈÇÆﭼ
اجلواب :
ا�صطالح ًا :
-1
كلمة أو كلمات لها مبدأ وختام في سورة من القرآن.
-2
-3

العالمة :قال اهلل تعالى:ﭽ¶µ´³²±

اإطالقات الآية
تطلق اآلية أحيان ًا :

 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 ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ( .)5وهما آيتان .

( )1سورة البقرة  :اآلية 211 :
( )4سورة الرعد  :اآلية 6 :

( )2سورة البقرة  :اآلية 248 :
( )5سورة الزلزلة  :اآليتان 8-7

( )3سورة البقرة  :اآلية 248 :
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الوحدة الثالثة  :العلوم املت�صلةبعلم القراءات

قال أبو عمرو الداني  :ال
أعلم كلمة هي وحدها آية

إطالقات اآلية.
فوائد معرفة عد اآلي .

Wريق معرفة الآي
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ، وﻻ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻠﻘﻴﺎس.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن  ﻳﺤﺪﱢ د ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻵﻳﺎت وﺧﻮاﺗﻴﻤﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻓﻨﻘﻠﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻋﺪد اﻵﻳﺎت
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻛﻤﺎ وﻗﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ  وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ،وﺗﻮﻗﻴﻔﻪ  ،وﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﶈﺪﱢ د ﻫﻮ اﻟﻨﺒﻲ  أدﻟﺔ
ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪاً ﻣﻨﻬﺎ :
ﺎل َﻗ َ
ﻮد ا ْﻟ َﺒﺪْ ر ﱢِي َر ِﺿ َﻲ اﷲ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻗ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎن ِﻣ ْﻦ ِ
ﻮل اﷲ ْ : اﻵ َﻳ َﺘ ِ
آﺧ ِﺮ ُﺳﻮ َر ِة ا ْﻟ َﺒ َﻘ َﺮ ِة َﻣ ْﻦ َﻗ َﺮ َأ ُﻫ َﻤﺎ
َ 1ﻋ ْﻦ َأﺑِﻲ َﻣ ْﺴ ُﻌ ٍ
)(١
ِﻓﻲ َﻟ ْﻴ َﻠﺔٍ َﻛ َﻔ َﺘﺎ ُﻩ .
)(٢
اﻷ ْﺳ َﻠ ِﻤ ﱢﻲ َﻗ َ
ﺎن َر ُﺳ ُ
َ 2ﻋ ْﻦ َأﺑِﻲ َﺑ ْﺮ َز َة ْ َ
ﺎل َﻛ َ
ﲔ ِإ َﻟﻰ ْاﳌِﺎ َﺋ ِﺔ آ َﻳ ًﺔ .
اﻟﺴ ﱢﺘ َ
ﻮل اﷲ َ ﻳ ْﻘ َﺮ ُأ ِﻓﻲ ا ْﻟ َﻔ ْﺠ ِﺮ َﻣﺎ َﺑ ْ َ
ﲔ ﱢ
ﻼ ِة ُﻗ ْﻠ ُﺖ َﻛ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ َﻗ َ
اﻟﺼ َ
ﺎل
َ 3ﻋ ْﻦ َأ َﻧ ٍﺲ َأ ﱠن َز ْﻳﺪَ ْﺑ َﻦ َﺛﺎﺑ ٍِﺖ َﺣﺪﱠ َﺛ ُﻪ َأﻧ ُﱠﻬ ْﻢ ﺗ ََﺴ ﱠﺤ ُﺮوا َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﻨﺒ ﱢِﻲ ُ ﺛ ﱠﻢ َﻗﺎ ُﻣﻮا ِإ َﻟﻰ ﱠ
ﲔ َ ،ﻳ ْﻌ ِﻨﻲ آ َﻳ ًﺔ
ﲔ َ ،أ ْو ِﺳ ﱢﺘ َ
َﻗﺪْ ُر َﺧ ْﻤ ِﺴ َ

 4أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ َﻋﺪّ وا  L ! Mآﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﺪوا ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ  L ! Mآﻳﺔ  .وﻋﺪّ وا  L ! Mآﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﺪوا
ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ وﻫﻮ  L ! Mآﻳﺔ  .وﻋــﺪوا  L < Mآﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﺪوا ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ  L ! Mآﻳﺔ  .وﻋﺪوا
 L $#"!Mآﻳﺘﲔ  ،وﻟﻢ ﻳﻌﺪوا ﻧﻈﻴﺮﻫﺎ  L ! Mآﻳﺘﲔ  ،ﺑﻞ ﻋﺪّ وﻫﺎ آﻳﺔ

واﺣﺪة ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺒﻨ ًّﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻗﻮا ﺑﲔ اﳌﺘﻤﺎﺛﻼت ،وﳊﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺧﺘﻼف ﻋﺮﻳﺾ ،

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻬﻢ ذﻟﻚ .

عد الآي
فوائد معرفة q
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪّ اﻵي ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ :
اﻷ ْﺳ َﻠ ِﻤ ﱢﻲ َﻗ َ
ﺎن َر ُﺳ ُ
 1اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺪر اﻟﺼﻼة ،ﻓ َﻌ ْﻦ َأﺑِﻲ َﺑ ْﺮ َز َة ْ َ
ﺎل َﻛ َ
ﻮل اﷲ َﺻ ﱠﻠﻰ اﷲ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻘ َﺮ ُأ
)(3
ﲔ ِإ َﻟﻰ ْاﳌِﺎ َﺋ ِﺔ آ َﻳﺔً.
اﻟﺴ ﱢﺘ َ
ِﻓﻲ ا ْﻟ َﻔ ْﺠ ِﺮ َﻣﺎ َﺑ ْ َ
ﲔ ﱢ
) (١أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ِﻛﺘَﺎب اﳌﻐﺎزي َﺑﺎب ﺷُ ُﻬ ِ
ﻮد ْاﳌَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺔ َﺑﺪْ ًرا ﺑﺮﻗﻢ). (٤٠٠٨
) (٢أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ِﻛﺘَﺎب َﻣ َﻮا ِﻗ ِ
اﻟﺼ َﻼ ِة .ﺑﺎب وﻗﺖ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺮﻗﻢ) (٥٧٥واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ .
ﻴﺖ ﱠ
اﻟﺼ َﻼ ِة .ﺑﺎب َو ْﻗ ِﺖ ﱡ
) (٣أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ِﻛﺘَﺎب َﻣ َﻮا ِﻗ ِ
اﻟﻈ ْﻬ ِﺮ ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟ ﱠﺰ َوالِ ﺑﺮﻗﻢ ) (٥٤١ج١ص ١٤٣وﻣﺴﻠﻢ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ .ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة ﺑﺮﻗﻢ)(٤٦١
ﻴﺖ ﱠ
.
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ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ زﻣﻨ ًّﻴﺎ ﻟﻠﻔﺎرق ﺑﲔ اﻷذان واﻹﻗﺎﻣﺔ  ،ﻓ َﻌ ْﻦ َأ َﻧ ٍﺲ َأ ﱠن َز ْﻳﺪَ ْﺑ َﻦ َﺛﺎﺑ ٍِﺖ َﺣﺪﱠ َﺛ ُﻪ َأﻧ ُﱠﻬ ْﻢ ﺗ ََﺴ ﱠﺤ ُﺮوا َﻣ َﻊ
 2اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ً
)(1
ﻼ ِة ُﻗ ْﻠ ُﺖ َﻛ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ َﻤﺎ َﻗ َ
اﻟﺼ َ
ﲔ َ ،ﻳ ْﻌ ِﻨﻲ آ َﻳ ًﺔ .
ﲔ َ ،أ ْو ِﺳ ﱢﺘ َ
ﺎل َﻗﺪْ ُر َﺧ ْﻤ ِﺴ َ
اﻟ ﱠﻨﺒ ﱢِﻲ ُ ﺛ ﱠﻢ َﻗﺎ ُﻣﻮا ِإ َﻟﻰ ﱠ

 3أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ،ﻷن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﺳﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ  ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا ﻋﻨﻪ ﻓﻲ
أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮة  ،وﻫﻮ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  .وﻣﻦ ذﻟﻚ َﻋ ْﻦ ُأ ﱢم َﺳ َﻠ َﻤ َﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎَ ،ﻗﺎ َﻟ ْﺖ
ﺎن َر ُﺳـ ُ
َ :ﻛ َ
ـﻮل ا ِ
ﷲ ُ ﻳ َﻘ ﱢﻄ ُﻊ ِﻗ َﺮا َء َﺗ ُﻪ َﻳ ْﻘ َﺮ ُأ ُ ، L) ( ' & M :ﺛ ﱠﻢ َﻳ ِﻘ ُﻒ + M ،
ُ ، L,ﺛ ﱠﻢ َﻳ ِﻘ ُﻒ.

)(2

ﻣﺎﺳﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﺮأ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ َﻛ َﻮ ْرش وأﺑﻲ ﻋﻤﺮو  ،ﻷن ﻟﻬﻢ
 4اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻳﺎت وﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﱠ
أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎت آﻳﺎت ﺳﻮر ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ وﻫﻲ اﻟﺴﻮر اﻹﺣﺪى ﻋﺸﺮة ،وﻫﻲ ) :ﻃﻪ ،واﻟﻨﺠﻢ،

 5اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن ﻛﻞ ﺛﻼث آﻳﺎت ﻗﺼﺎر ﻣﻌﺠﺰة ﻟﻠﻨﺒﻲ  وﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن اﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ ﲢﺪى اﻟﻨﺎس أن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮآن  ،وأﻗﺼﺮ ﺳﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻮﺛﺮ ،وﻫﻲ ﺛﻼث
آﻳﺎت ﻗﺼﺎر ،ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﺛﻼث آﻳﺎت ﻗﺼﺎر ﻣﻌﺠﺰة .

�صب Öاخلال ‘ ±عد الآي
ﻫﻮ أن اﻟﻨﺒﻲ  ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻵي ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﻢ أواﺋﻠﻬﺎ وأواﺧﺮﻫﺎ ،ﻓﺘﺎرة ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ رأس اﻵﻳﺔ  ،وﺗﺎرة
ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻓﻨﻘﻞ ﱞ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻪ  ،وﻣﺎ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ  .ﻓﺼﺎر ﻓﻌﻠﻪ  ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ
ﻛﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ  ،ﱡ
اﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﻻﺗﺒﺎع .
واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﺪﱢ ﻟﻢ ﻳﻐ ﱢﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺷﻴﺌ ًﺎ  .إﳕﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻋﺪد اﻵﻳﺎت داﺧﻞ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻘﻂ  ،وﻣﻦ
ﻫﻬﻨﺎ ﺻﺎر ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن َأﻛﺜﺮ ،وﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ َأ ﱡ
ﻗﻞ ،ﻻ َأن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﻘﺺ،

ﻓﻬﺬا ﻣﺤﺎل؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻣﺤﻔﻮظ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ. (٣)L m l k j i h g M :
) (١أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ِﻛﺘَﺎب َﻣ َﻮا ِﻗ ِ
اﻟﺼ َﻼ ِة .ﺑﺎب وﻗﺖ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺮﻗﻢ) (٥٧٥واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ .
ﻴﺖ ﱠ
ﺎب ِﻓﻲ َﻓ ِ َ
ﺎﲢ ِﺔ ِ
اب ا ْﻟ ِﻘ َﺮا َء ِ
اﻟﻜﺘَﺎب ﺑﺮﻗﻢ). (٢٩٢٧
ات َ .ﺑ ٌ
) (٢أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي َأ ْﺑ َﻮ ُ
) (٣ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ  :اﻵﻳﺔ ٩

79

الوحدة الث�لثة  :العلوم املت�صلةبعلم القراءات

واﳌﻌﺎرج ،واﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،واﻟﻨﺎزﻋﺎت ،وﻋﺒﺲ ،واﻷﻋﻠﻰ ،واﻟﺸﻤﺲ ،واﻟﻠﻴﻞ ،واﻟﻀﺤﻰ ،واﻟﻌﻠﻖ( ﻓﻮرش وأﺑﻮ
ﻋﻤﺮو ﻳﻘﻠﻼن رؤوس آﻳﻬﺎ ﻗﻮ ًﻻ واﺣﺪاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط .

عدد اآي القراآ¿
أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪد آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﺳﺘﺔ آﻻف وﻣﺌﺘﲔ 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 وﺛﻼﺛﻮن  ،وﻗﻴﻞ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .

العد
مث�ل ت£بيقي على اخلالu ‘ ±
�صورة الق�رعة :

!"#

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,M
FEDCB A@ ?>=< ;:
VUTSR QPONMLKJ IHG

. L ZYXW

وﻫﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ آﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺸﺎﻣﻲ وﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﳌﻜﻲ وإﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ

اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺛﻼث آﻳﺎت  L , Mاﻷوﻟﻰ ﻋﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻓﻲ وﻟﻢ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮنL D C M

و L N MMﻟﻢ ﻳﻌﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺸﺎﻣﻲ وﻋﺪﻫﻤﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن .


بني املتفق و املختلف فيه بني علم�ء عد uالآي ‘ عد� uصورة الف�–ة .
ب�لرجوع اإ ¤امل�ص�در العلمية u
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 :١ﻋﺮف اﻵﻳﺔ .
 :٢ﺻﺤﺢ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد و اﻟﻘﻴﺎس .
اﻷ ْﺳ َﻠ ِﻤ ﱢﻲ َﻗ َ
ﺎن َر ُﺳ ُ
 :٣اﺳﺘﻨﺘﺞ ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﻗﻮل َأﺑِﻲ َﺑ ْﺮ َز َة ْ َ
ﺎل َﻛ َ
ﻮل اﷲ َﺻ ﱠﻠﻰ اﷲ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻘ َﺮ ُأ ِﻓﻲ ا ْﻟ َﻔ ْﺠ ِﺮ
ﲔ ِإ َﻟﻰ ْاﳌِﺎ َﺋ ِﺔ آ َﻳ ًﺔ .
اﻟﺴ ﱢﺘ َ
َﻣﺎ َﺑ ْ َ
ﲔ ﱢ
أ.

 :٤ﻋﺪﱢ د ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﱢ اﻵي .
 :٥ﺑﲔ ﺳﺒﺐ اﳋﻼف ﻓﻲ ﻋﺪﱢ اﻵي .

م�ص�در

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .

من
مه�رات العرVس
والتقد :Ëا�صتخدام العدد
للف âالنتب�√ و�صحذ النف�س للÎكيõ
وتي�ص Òاحلفظ والتذكر �“..صبعة يظلهم
اˆ  “..وقد ا�صتخدم ال�صح�بة رVصي
اˆ عنهم تقدير زمن �صالة الفجر
ووق âم� بني الأذا¿ والإق�مة
بذكر عدد الآي�ت .



 1اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﺪﱢ آي اﻟﻘﺮآن ،ﻷﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧﻲ.
 2ﻧﺎﻇﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮ ،ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ.





• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
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ب.


املو ¬Lبها ا ¤Eالأم�شار Yل≈ اأTشهر الأقوال ،
الأYداد التي يع tد النا�ض بها ‘ �شاFر الآفاق �شتة Y ،ل≈ Yدد امل�شاحف s
ولòلك كان لأgل املدينة Yددان وواحد لأgل مكة وواحد لأgل ال�شا Ωوواحد لأgل الكوفة وواحد لأgل الب�شرة(1).
فاأما العدد الأول  :فهو لأgل املدينة وgو مروي  øYالEما Ωنافع وقد روا√  øYاأبي Lعفر يõيد ب øالقعقا´ وT øYشيبة
بp øن�شا ìمو ¤اأ� Ωشلمة زو êالنبي . 
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل ±وماFتان و�شبع �Yشرة اآية .
واأما العدد الأ ÒNلأgل املدينة  :فهو ما روا√ ا�EشماYيل بL øعفر وقالون � øYشليمان بs L øماز øY mاأبي Lعفر وTشيبة
�شا. ì
بp øن m
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل ±وماFتان واأربع �Yشرة اآية.
واأما العدد املكي  :فهو مروي Y øYبد اˆ ب øكث› øY Òاgد  øYابY øبا�ض  øYاأبي ب øكعب
.
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل ±وماFتان و�Yشر اآيات و‘ ما روا√  ÒZاأn oب xي و�Jشع �Yشرة اآية .
واأما العدد ال�شامي فهو مروي  øYيحي≈ ب øا◊ارu ç
الòماري  ،و øYالأNف�ض  øYابP øكوان  ،و øYا◊لواøY Ê
ح�شبي وøY √ÒZ
�gشا ،Ωورو iابP øكوان و�gشا øY Ωاأيوب ب“ øيم  øYالòماري  øYالEماY Ωبد اˆ بY øامر ال nي n
اأبي الدرداء ›  ،وقيل :اEن ògا العدد من�شوب ا� ¤Eشيدنا Yثمان بY øفان › .
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل ±وماFتان و�ش âو�Yشرون اآية ،وقيل و�شبع و�Yشرون اآية .
ال�شلمي Y øYلي ب øاأبي
واأما العدد الكو‘ فهو مروي  øYحمõة الõيات  øYاب øاأبي ليل≈  øYاأبي Yبد الرحمt ø
طالب › .
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل ±وماFتان و�ش âوثÓثون اآية .
واأما العدد الب�شري فهو مروي Y øYاUشم n
ا÷ rحد nري ،وògا العدد gو الòي ين�شب¬ اأgل الب�شرة بعد YاUشم ا¤E
اأيوب ب øاملتوكل وYلي¬ م�شاحفهم الآن ولي�ض بينهم في¬ . ±ÓN
وYدد اآيات القراآن في¬ �شتة اآل ±ومÄتان واأربع اآيات .

) (١اﻧﻈﺮ ﺑﺴﻂ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ  :اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻋﺪّ آي اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺪاﻧﻲ ص. ٦٧
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علم توجيه القراءات
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮاءات ﻗﺮآﻧﻴﺔ
ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات

ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻳﻘﻪ أﺣﻤﺪ ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺮأﻫﺎ
ﻳﻦ  Lﻓﺎﺳﺘﻐﺮب أﺣﻤﺪ
ﺛﻢ ﻗﺮأﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى َ Mﻣ ِﻠ ِﻚ َﻳ ْﻮ ِم اﻟﺪﱢ ِ
ﺑﻘﺮاءﺗﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﲔ  L 0 / . Mﱠ
ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،وﺳﺄل ﻣﺤﻤﺪاً  :ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ ؟

تعريف علم توجيه القراءات
ﻟﻐﺔ  :اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮاءات واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
ً
وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ وﻫﻮ أﺷﻬﺮﻫﺎ ،وﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻘﺮاءات ،ووﺟــﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات ،وﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺮاءات.
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“¡«ó

اأمثلة لتوجيه بع†س القراءات القراآنية
 1ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ L » º M :
 ، Lوﻗﺮﺋﺖ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻷﻟﻒ وﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  :ﻗﺮﺋﺖ ﺑﻄﺮح اﻷﻟﻒ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻼم M
اﻟﻼم ) َﻓ َﺄ َزا َﻟ ُﻬ َﻤﺎ(.
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  :ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ M
 Lأﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ  ،وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ َ Mﻓ َﺄ َزا َﻟ ُﻬ َﻤﺎ  Lأﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ
ﻣﻦ اﻟﺰوال واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳉﻨﺔ .
 2ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ L # " ! M :
اﻟــﻘــﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  :ﻗــﺮﺋــﺖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ  ،L ! Mوﻗــﺮﺋــﺖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ُ Mأﺑ ِﻠ ُﻐ ُﻜﻢL
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  :ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ  L ! Mﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﺪاوﻣﺘﻪ  ،وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻣﻦ ُ Mأﺑ ِﻠ ُﻐ ُﻜﻢL
أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ .
 3ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ~ } Mﮯ ¡ L£ ¢
Mو ُﻳﻔَ ﱢﻀ ُﻞL
اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  :ﻗﺮﺋﺖ ﺑﺎﻟﻨﻮن  L}Mوﻗﺮﺋﺖ ﺑﺎﻟﻴﺎء َ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  :ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ  L}Mأﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ إﺧﺒﺎر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ  ،وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮأ
Mو ُﻳﻔَ ﱢﻀ ُﻞ Lإﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﷺ ﻋﻦ اﷲ ﺟﻞ وﻋﺰ .
َ
)(١

)(٢

)(٣

ف�ئدة علم توجيه القراءات
ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ :
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ .
 1ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻘﺮاءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ ٍ
 2اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﺮ وﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﷲ .
 3اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﻘﺮآن .

واVصعه
وﻟﻤﺎ ﺑﺪأ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن
ورد ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬ ًﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات  ،ﱠ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﺎﺿﺮاً ﺿﻤﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻠﻐﺔ  ،أﻣﺎ إﻓﺮاد ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن أول
اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب »وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات« ،ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻫﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻷزدي اﻟﻌﺘﻜﻲ ،اﳌﺘﻮﻓﻰ
١٧٠ﻫـ ،وﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺸﺎذ ﻣﻨﻬﺎ.
) (١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  :اﻵﻳﺔ ٣٦
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) (٢ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف  :اﻵﻳﺔ ٦٨

) (٣ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ  :اﻵﻳﺔ ٤


املجيد ( ب�لرجوع
ق�ل تع� (1)L¥ ¤ £M ¤قرئ âلفظة املجيد ب�ل†صم ) املجيد ( oوب�لك�صر )
p

بني حجة من قراأ ب�ل†صم وحجة من قراأ ب�لك�صر .
اإ ¤اأحد كت Öتوجيه القراءات u


الوحدة الث�لثة  :العلوم املت�صلةبعلم القراءات

 :١ﻋﺮف ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات .
 :٢اذﻛﺮ ﻣﺜﺎ ًﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮاءات ﻗﺮآﻧﻴﺔ .
 :٣ﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات.

م�ص�در
1
2
3
4

اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ وﻋﻠﻠﻬﺎ ،ﳌﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ.
اﳌﻮﺿﺢ ،ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﱘ.
اﻟﺪرر اﳌﺘﻨﺎﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات اﳌﺘﻮاﺗﺮة ،ﻷﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻴﺒﺔ.
ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﶈﻤﺪ اﻟﺼﺎدق ﻗﻤﺤﺎوي.

) (١ﺳﻮرة اﻟﺒﺮوج  :اﻵﻳﺔ ١٥
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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
ومÈر gذ√ الروDية ..فذل∂ يقود لÎجيí
راأي على اآخر اأو للجمع بينه� اأو لعتب�ر
اأ¿ الراأيني �صحيحني ولكن من زواي�
تلفة.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﺗﺒﻴﺎن(.


اأق�شا Ωالكتب التي Yoني âبتوLي¬ القراءات :
 .1كتب التف�ش ، Òوكث Òمنها ل oي¨فل JوLي¬ القراءات املرJبطة باملعن≈  ،لأنها مU øشلب التف�ش،Ò
وم øاأمثلتها J :ف�شL Òامع البيان ‘ Jف�ش Òالقراآن لEمــا Ωاملف�شري øابL øرير الطÈي
 .2كتب اأYاريب القراآن  ،وم øاأمثلتها :
اYEراب القراآن لأبي Lعفر النحا�ض
 .3كتب القراءات  .مع العلم اأن الأUشل فيها Pكر كيفية القراءات دون JوLيهها لك øبع†شها قد
oيعن≈ بالتوLي¬ مع Pكر القراءة �NشوUش kا Tشرو ìال�شاطبية ك�شر ìاأبي Tشامة املقد�شي .
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اختال ±القراءات
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات .
أﻧﻮاع اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات .

ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ¶ ﻗﺎل " :ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
“¡«ó
وﻻ ﺗﺘﻨﺎزﻋﻮا ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ وﻻ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ  ،أﻻ ﺗﺮون
• ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻘﺮاءات؟
• وإذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻚ أن ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻪ واﺣﺪة ،ﺣﺪودﻫﺎ وﻗﺮاءﺗﻬﺎ وأﻣﺮ اﷲ
ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪ  ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﺮﻓﲔ ﺣﺮف ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺸﻲء ﻳﻨﻬﻰ
ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ؟
ﻓﻜﻴﻒ ﱢ
ﻋﻨﻪ اﻵﺧﺮ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ،وﻟﻜﻨﻪ ﺟﺎﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ،
وﻣﻦ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻓﻼ ﻳﺪﻋﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺤﺮف ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ".
أﺻﺒﺖ "،
أﺣﺴﻨﺖ " ،وﻓﻲ اﳊﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ" :
وإﻟﻰ ذﻟﻚ أﺷﺎر اﻟﻨﺒﻲ  ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻷﺣﺪ اﳌﺨ َﺘ ِﻠ َﻔ ْﲔ" :
َ
َ
ﻧﺰﻟﺖ " .ﻓﺼﻮب اﻟﻨﺒﻲ  ﻗﺮاءة ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ،وﻗﻄﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ أﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ
وﻓﻲ اﻵﺧﺮ " :ﻫﻜﺬا ُأ ْ
ﻋﻨﺪ اﷲ .
وﺻﻮاب ﻧﺰل ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
ﺣﻖ
وﺑﻬﺬا اﻓﺘﺮق اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء  ،ﻓﺈن اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء ﻛ ﱞﻠﻪ ﱞ
ٌ
اﷲ ،وﻫﻮ ﻛﻼﻣﻪ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ  ،واﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺧﺘﻼف اﺟﺘﻬﺎدي واﳊﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ واﺣﺪ  ،ﻓﻜﻞ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ ﺻﻮاب ﻳﺤﺘﻤﻞ اﳋﻄﺄ  ،وﻛﻞ ﻗﺮاءة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﺮى ﺣﻖ وﺻﻮاب ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻷﻣﺮ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﺬﻟﻚ وﻧﺆﻣﻦ ﺑﻪ .
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املوقف ال�صرعي من اختال ±القراءات

اأنواع اختال ±القراءات
اختال ±القراءات ل يخلو من KالKة اأنواع :
Mﺻ َﺮ ٍاط Lو ِ
الأول  :اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﻨﻰ واﺣﺪ  ،ﻧﺤﻮ ِ
Mﺳ َﺮ ٍاط. L

الث�ين  :اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﻨﻰ  ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣﺪ  ،ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ÆÅÄ M
 L ÈÇﺑﺎﻟﺰاي  .وُ Mﻧ ْﻨ ِﺸ ُﺮ َﻫﺎ Lﺑﺎﻟﺮاء .
واﳌﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﻤﺎ أن اﷲ أﻧﺸﺮ اﻟﻌﻈﺎم أي أﺣﻴﺎﻫﺎ  .وأﻧﺸﺰﻫﺎ أي رﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺄﻣﺖ  ،ﻓﻀﻤﻦ اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءﺗﲔ .
الث�لث  :اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﻨﻰ  ،ﻣﻊ اﻣﺘﻨﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣﺪ  ،ﺑﻞ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻣﻦ وﺟﻪ آﺧﺮ ﻻﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ .
ﻛﻘﻮل ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻔﺮﻋﻮن ½¼»º¹¸¶µ´³²± M
ﻋﻠﻤﺖ Lﺑﻀﻢ اﻟﺘﺎء.
¾  Lﻓﻘﺪ ﻗﺮأ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ  Mﻟﻘﺪ
ُ
وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ  :أﻧﻪ أﺳﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻔﺮﻋﻮن ﺣﻴﺚ ﻗﺎل L `_^]\[Z M
وﻗﺎل . L ¬«ª©¨§Mﻓﻘﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻤﺖ Lﻓﺄﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ  ،أي أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﲟﺠﻨﻮن وﻻ ﻣﺴﺤﻮر.
 Mﻟﻘﺪ
ُ
ووﺟﻪ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺘﺢ  :أﻧﻪ أﺳﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻔﺮﻋﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﻟﺸﺪة
ﻣﻌﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ .
وﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ .
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فوائد اختال ±القراءات
ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
 .١اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ .
 .٢ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﻛﻤﺎل اﻹﻋﺠﺎز ،وﺟﻤﺎل اﻹﻳﺠﺎز ،إذ ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺔ ،إذ ﻛﺎن ﺗﻨﻮع
اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم آﻳﺎت.

 .٤إﻋﻈﺎم أﺟﻮر ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻢ ﻳﻔﺮﻏﻮن ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻴﺒﻠﻐﻮا ﻗﺼﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ ذﻟﻚ واﺳﺘﻨﺒﺎط
اﳊﻜﻢ واﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ،واﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﺸﻘﺔ.


ب�لرجوع اإ ¤اأحد كت Öتوجيه القراءات اذكر اخلالف�ت القراآنية وتوجيهه� ‘ �صورة الأحق�. ±
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 .٣ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺒﺮﻫﺎن وواﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،إذ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف وﺗﻨﻮﻋﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﺗﻀﺎد وﻻ
ﺗﻨﺎﻗﺾ وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻞ ﻛﻠﻪ ﻳﺼﺪق ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ،وﻳﺒﲔ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ،وﻳﺸﻬﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ
واﺣﺪ وأﺳﻠﻮب واﺣﺪ .


 :١ﺻﺤﺢ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاء اﺧﺘﻼف اﺟﺘﻬﺎدي .
 :٢اذﻛﺮ أﻧﻮاع اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻮع .
 :٣اذﻛﺮ ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات .

م�ص�در
 1اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ واﻷرﺑﻌﲔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻬﺬﻟﻲ.
 2اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ ،ﻻﺑﻦ اﳉﺰري.





‡�

ي�ص�عد على التفو¥

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
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والتمي õالدرا�صي وبلو Æاملق�صود
‘ التعلم Wول النف�س ‘ التعلم وال�صÈ
على ذل∂ والعن�ية بتق�صيم املعلوم�ت وت�صنيفه�
وتنظيمه�  �Ãي�ص�عد على Vصب£ه� وحفظه� ..ومن
اأمثلة التعلم التي حقق âتفوق  �kواVصح� 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
والتعليل والÎجي.í

¢SQódG
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عالقة علم القراءات ب�لعلوم ال�صرعية والل¨وية
ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .
أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .
أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ .
أﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ .

اﻟﻘﺮاءات ﻫﻲ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ  ،ﺑﻞ ﻫﻲ
أوﺛﻖ اﻟﻄﺮق ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم  ،وﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب  .إذا ﻋﻠﻢ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻟﻠﻘﺮاءات ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ
وﺳﻨﺒﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎز
ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ،وﻻ ﻏﺮو أن ﻳﺆ ﱢﺛﺮ ﻛﻼم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ،
ﱢ
 .وﻣﻦ ذﻟﻚ :

اأKر القراءات القراآنية ‘ التف�صÒ
أدرك اﳌﻔﺴﺮون _ رﺣﻤﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ _ ﱠ
أن اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  ،وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻶﻳﺎت
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة  ،وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات وﻛﺄﻧﻬﺎ آﻳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ
)(١
ﺗﻴﻤﻴﺔ» :أن ﻛﻞ ﻗﺮاءة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻰ«
ومن اأمثلة اأKر القراءات القراآنية ‘ التف�صÒ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ML K J I H GF E D C B A @ ?> = < M
)(٢
LRQPON
ﲔ  Lﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم.
· ﻗﺮﺋﺖ  Mا ْﻟ ُـﻤ ْﺨ ِﻠ ِﺼ َ
· وﻗﺮﺋﺖ  LQMﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم .

) (١ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ٣٩١/١٣
) (٢ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ  :اﻵﻳﺔ ٢٤
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ﲔ  Lأي أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﻠﺼﻮا ﺗﻮﺣﻴﺪﻧﺎ وﻋﺒﺎدﺗﻨﺎ ﻓﻠﻢ
ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻼم  Mا ْﻟ ُـﻤ ْﺨ ِﻠ ِﺼ َ
ﻳﺸﺮﻛﻮا ﺑﻨﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ .
وﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم  LQMأي أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺻﻔﻴﻨﺎﻫﻢ واﺧﺘﺮﻧﺎﻫﻢ ﻟﻨﺒﻮﺗﻨﺎ .
واﳌﻌﻨﻴﺎن وإن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ � ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺨ ِﻠﺼ ًﺎ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،
وﻣﺴﺘﺨ َﻠﺼ ًﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ .

اأKر القراءات القراآنية ‘ الفقه
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء رﺣﻤﻬﻢ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات  ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣ ًﺎ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ  ،وذﻟﻚ
ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،وﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻔﻘﻪ
واﻟﻘﺮاءات وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻹﻣﺎم اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي واﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ .
ومن اأمثلة اأKر القراءات القراآنية ‘ الفقه

ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ L ¹ ¸ ¶ µ ´ M

)(١

· ﻗﺮﺋﺖ  L ´ Mﺑﻜﺴﺮ اﳋﺎء .

· وﻗﺮﺋﺖ  Mواﺗ َﱠﺨ ُﺬوا  Lﺑﻔﺘﺢ اﳋﺎء .

ﻓــﻴــﻜــﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣــﻦ ﻗـــﺮأ ﺑﻔﺘﺢ اﳋـــﺎء  L C Mأﻧـــﻪ إﺧــﺒــﺎر ﻣــﻦ اﷲ ﻋــﻦ وﻟـــﺪ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ � أﻧﻬﻢ

اﺗـــﺨـــﺬوا ﻣــﻘــﺎم إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻣــﺼــﻠــﻰ وﻫــــﺬا دﻟــﻴــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﲤﺴﻜﻬﻢ ﺑــﺪﻳــﻦ أﺑــﻴــﻬــﻢ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ اﳋــﻠــﻴــﻞ � .
وﻳــﻜــﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺮأ ﺑﻜﺴﺮ اﳋـــﺎء  L ´ Mأﻧــﻬــﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﻷﻣـــﺮ  ،واﻷﻣـــﺮ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟــﻮﺟــﻮب .

واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ  ،ﻓﻤﻦ ﻗﺮأ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳋﺒﺮ  L C Mاﺳﺘﺪل ﺑﺎﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن

اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ اﳌﻘﺎم ﺳﻨﺔ  ،وﻣﻦ ﻗﺮأ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ  L ´ Mاﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺼﻼة ﺧﻠﻒ اﳌﻘﺎم .

) (١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  :اﻵﻳﺔ ١٢٥
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اأKر القراءات القراآنية ‘ الل¨ة
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ أﺻ ً
ﻼ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ Lu t s M
واﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺳﺒﺒ ًﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺮاﺑﻬﺎ.
ومن اأمثلة اأKر القراءات القراآنية ‘ الل¨ة
)(١
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ L H G F M
• ﻗﺮﺋﺖ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻔ ًﺎ ) ﻫﺎدي ( .
• وﻗﺮﺋﺖ ﺑﺤﺬﻓﻬﺎ وﺻ ً
ﻼ ووﻗﻔ ًﺎ . L H M
ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺮاءة إﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء ُﺑﻨﻴﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻮاز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻴﺎء  ،وﻋﻠﻰ
ﻗﺮاءة ﺣﺬف اﻟﻴﺎءﻳﺠﻮز اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﻘﻮص.

ب�لرجوع اإ ¤اأحد كت Öالتف�ص Òا�صتخر êمث� k
ل لأية قراآنية تعددت فيه� القراءات وك�¿ له� اأKر kا ‘
حكم فقهي .


 :١ﱢﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .
 :٢اذﻛﺮ ﻣﺜﺎ ًﻻ ﻷﺛﺮ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ :
أ -اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ :
ب -اﻟﻔﻘﻪ :
ج -اﻟﻠﻐﺔ :

) (١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  :اﻵﻳﺔ ١٧٧
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م�ص�در
 1اﳊﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ،ﻟـ أﺑﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ ٣٧٠ﻫـ.
 2اﻟﻘﺮاءات وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻷﺣﻜﺎم ،ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﻣﻮﻟﺶ.


من
فõات التفكÒ
الإبداعي  ..الرب§ بني
 ÒZاملتم�Kلني ل�صتخرا êاأفك�ر
ومع�ين جديدة  ..والرب§ بني علم
القراءات وعلم التف�ص Òوالفقه
والل¨ة gو من gذا القبيل الذي
اأ�صهم ‘ احل�صول على مع�ين
واأحك�م جديدة.
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• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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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.

الوحدة الثالثة  :العلوم املت�صلةبعلم القراءات

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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IóMƒdG ¢ShQO
الدر�س الت��صع ع�صر :ن�فع املدين .
الدر�س الع�صرو¿ :ابن كث Òاملكي .

الدر�س الث�لث والع�صرو¿ :ع��صم بن اأبي النجود .
الدر�س الرابع والع�صرو¿ :حمõة الكوف`ي .

الدر�س احل�دي والع�صرو¿ :اأبوعمرو

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

الب�صري .
الدر�س الث�ين والع�صرو¿ :ابن ع�مر
ال�ص�مي .

وحدة اأئمة القراءات.

±
GأGóg
G
ل
و
ح
ó
ة
يتوقع من ال�£ل ‘ Öنه�ية الوحدة اأ¿ يحقق الأgدا ±الت�لية:
معرفة ال oق sراء ال�صبعة ورواتهم .
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ن�فع املدين
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺪﻧﻲ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ رواة اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺪﻧﻲ .
الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات

“¡«ó
• َﻣ ْﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي اﺧﺘﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺰ ًﻻ؟

الإم�م ن�فع املدين
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻧﻌﻴﻢ ،وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ُر َو ْﱘ .
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ٧٠ﻫـ .
�صيوخه
ﺗﻠ ﱠﻘﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻣﻨﻬﻢ  :أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ،وﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺼﺎح  ،وﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ،وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
روﻣﺎن  ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي  ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ اﻷﻋﺮج .
�صف�ته واأخب�ر√
• ﻛﺎن ﻧﺎﻓﻊ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ  ،وﺳﻴﻢ اﻟﻮﺟﻪ  ،وﻓﻴﻪ ُدﻋﺎﺑﺔ  ،وﻛﺎن إﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ.
• أﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ واﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  ،ﺗﺼﺪﱠ ى ﻟﻺﻗﺮاء واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ اﻧﺘﻬﺖ
إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاء ﺑﻬﺎ.
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وف�ته
ﳌﺎ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻨﺎؤﻩ :أوﺻﻨﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ:
) (١وﺗﻮﻓﻲ ١٦٩ﻫـ .


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

تالميذ√
روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ ﺳﻤﺎﻋ ًﺎ وﻋﺮﺿ ًﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم .
وﳑﻦ َﺗ َﻠ ﱠﻘﻰ ﻋﻨﻪ :اﻹﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  .وﻣﻨﻬﻢ  :أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ،واﳌﺴﻴﺒﻲ،
وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ وردان ،وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺟﻤﺎز ،وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻳﻌﻘﻮب اﺑﻨﺎ ﺟﻌﻔﺮ.

اأ�صهر الرواة عنه
ق�لو¿
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ِﻣﻴﻨﺎ ﺑﻦ وردان ،وﻧﺴﺒﻪ أﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ  ،وﻳﻠ ﱠﻘﺐ ﺑﻘﺎﻟﻮن ،وﻫﻮ ﻗﺎرئ اﳌﺪﻳﻨﺔ و َﻧ ْﺤﻮِ ﱡﻳﻬﺎ.
رﺑﻴﺐ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺪﻧﻲ – اﺑﻦ زوﺟﺘ ِﻪ – وﻗﺪ ﻻزم ﻧﺎﻓﻌ ًﺎ ﻛﺜﻴﺮاً ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻘﺎﻟﻮن ،ﳉﻮدة ﻗﺮاءﺗﻪ.
وﻫﻮ ُ
وﻣﻌﻨﻰ ﻗﺎﻟﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮوﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪ .
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٢٠ﻫـ .
�صف�ته
• ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺴﲔ وﻣﺌﺔ ﻗﺎل :ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة .ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻛﻢ ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ؟
ﻗﺎل ﻣﺎ ﻻ أﺣﺼﻴﻪ ﻛﺜﺮة إﻻ أﻧﻲ ﺟﺎﻟﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ  ،وﻋﺮض اﻟﻘﺮاءة أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
وردان .
• أﺟﺎزﻩ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻹﻗﺮاء ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻛﻢ ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻲ ! اﺟﻠﺲ إﻟﻰ أﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺣﺘﻰ أرﺳﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻚ.
ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  :اﻵﻳﺔ ١
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اﻟﺼ َﻤ ِﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ اﻟ ُﺒﻮق ﻓﺈذا ﻗﺮئ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﺳﻤﻌﻪ،
أﺻﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﱠ
• ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﺪادي :ﻛﺎن ﻗﺎﻟﻮن ﱠ
وﻛﺎن ُﻳﻘﺮئ اﻟ ُﻘ ﱠﺮاء ،وﻳﻔﻬﻢ ﺧﻄﺄﻫﻢ وﳊﻨﻬﻢ َ
ﺑﺎﻟﺸ َﻔ ِﺔ وﻳﺮدﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺼﻮاب.
اﻟﺤ ْﻠﻮاﻧﻲ .
• ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وﻟﺪاﻩ أﺣﻤﺪ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ُ
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ٢٢٠ﻫـ .
الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات


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

nو rر�س
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،وﻧﺴﺒﻪ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ،وﻟﻘﺒﻪ َو ْرش .

مولد√

وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١١٠ﻫـ.
�صف�ته واأخب�ر√
• رﺣﻞ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ  .ﻓﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻋﺪة ﺧﺘﻤﺎت ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﺧﻤﺴﲔ وﻣﺌﺔ .
• ﻟﻘﺒﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟ َﻮ َرﺷﺎن )ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو واﻟﺮاء ﻃﺎﺋﺮ ﻳﺸﺒﻪ اﳊﻤﺎﻣﺔ( ﳋﻔﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ ،ﺛﻢ ﺧُ ﱢﻔﻒ ﻓﻘﻴﻞ َو ْرش ،وﻟﺰﻣﻪ
أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻪ .ﻓﻴﻘﻮل :أﺳﺘﺎذي َﺳ ﱠﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ.
ﻫﺬا اﻟ ﱠﻠﻘﺐ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻻ ُﻳﻌﺮف إﻻ ﺑﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻲ ٌء ﱠ
• اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاء ﲟﺼﺮ .
• ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت ﺟﻴﺪ اﻟﻘﺮاءة ،ﻻ ﳝﻠﻪ ﺳﺎﻣﻌﻪ .
• ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻓﻊ أرﺑﻊ ﺧﺘﻤﺎت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺛﻢ رﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ.
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٩٧ﻫـ.
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مر ب∂ ولدة ور�س ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?


ق�ر¿ بني ن�فع وق�لو¿ ح�ص Öا÷دول الت�‹:
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 :١ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ اﻹﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ؟
 :٢ﱢﺑﲔ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻘﻴﺐ ﻗﺎﻟﻮن وورش ﺑﻬﺬﻳﻦ اﻟﻠﻘﺒﲔ .
 :٣ﱢﺑﲔ ﺛﻼث ﺻﻔﺎت ﻟﻺﻣﺎم ﻧﺎﻓﻊ اﳌﺪﻧﻲ؟

م�ص�در
 1ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟ ُﻘ ﱠﺮاء ،ﻻﺑﻦ اﳉﺰري.
 2ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟ ُﻘ ﱠﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ،ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ.
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• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .

الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات

• ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .


يقول الEما Ωال�شاطبي رحم¬ اˆ :
 Ëالـ�ـuـشـ uـر ‘ الـطـ uيـ pـب nنــا pف ـ lع *** nف ـ ـ nـn ò
ا∑ ا sلـ ـ pـòي r
اNـ ـ nت ــا nر n rاملــدي ـ nن ـ nة nم ـ rنـ pـn õل
nف ـاأs nمــا ا rلــ nكـ pـر o
nو nقــا oلــونYp oـيـ�ش≈ oث sم  Yoـ rث ـمــانn oو rر Toش ـ oهــم *** pب �oش ـ rـح ـ nب pت  ¬pا nملـ rـجـ nـد ال sر pف ـي ـ nع  Jnـاأs nث Ón
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ابن كث Òاملكي
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﳌﻜﻲ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ رواة اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﳌﻜﻲ .

“¡«ó
ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻨــﺎس اﻟــﺘــﻔــﺮﻳــﻖ ﺑﲔ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻤﺎ
اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟

الإم�م ابن كث Òاملكي
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﻣﻌﺒﺪ .
مولد√
وﻟﺪ ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ ٤٥ﻫـ .
�صيوخه
ِﻟﻘ َﻲ ِﻣ َﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﲟﻜﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ،وأﺑﺎ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري ،وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ،ودرﺑﺎس
ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  .وروى ﻋﻨﻬﻢ .
�صف�ته واأخب�ر√
ﻗﺎﺿﻴﺎ ﲟﻜﺔ .
• ﻛﺎن ﻓﺼﻴﺤ ًﺎ ﺑﻠﻴﻐ ًﺎ ُﻣ َﻔ ﱠﻮﻫﺎً ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﻮﻗﺎر ،وﻛﺎن ً
• ﻛﺎن إﻣﺎم أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة  ،ﻟﻢ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎزع .
• ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ :وﻟﻢ ﻳﺰل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﲟﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت  ،وﻫﻮ أﺣﺪ
اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ  ،وﺗﺎﺑﻌﻲ ﺟﻠﻴﻞ .
وﺟﺪت َ
أﻫﻞ ﻣﻜﺔ .
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺮاء َة اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺎل :ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻗﺮاءة ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ  ،وﻋﻠﻴﻬﺎ
• ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎ ُم
ﱡ
ﱡ
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وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٢٠ﻫـ ﲟﻜﺔ رﺣﻤﻪ اﷲ .


مر ب∂ ولدة ابن كث Òووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?

اأ�صهر الرواة عنه
ال sب uõي
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑ ﱠﺰة ،وﻛﻨﻴﺘﻪ
أﺑﻮ اﳊﺴﻦ.
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٧٠ﻫـ ﲟﻜﺔ.
�صف�ته واأخب�ر√
•ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ َﻣ ْﻦ روى ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ وأﻣﻴﺰﻫﻢ وأﻋﺪﻟﻬﻢ.
•ﻛﺎن إﻣﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺘﻘﻨ ًﺎ ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺛﻘﺔ.
• اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاء ﲟﻜﺔ .
• ﻟﻢ ﻳﻠﻖ اﻟ ﱠﺒ ﱢﺰي اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ  ،وإﳕﺎ أﺧﺬ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ.
• ﻛﺎن ﻣﺆذن اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ.
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تالميذ√
ُ
ُ
ُ
واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ،
وﺣﻤﺎ ُد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ،
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺴﻂ،
روى ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاء َة
وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،ﱠ
وﺷ ُ
وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻐﻴﺮةِ ،
ُ
ُ
وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ  .وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو
واﺑﻦ أﺑﻲ ﻣﻠﻴﻜﺔ،
ﺒﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،وﻋﺒﺪُ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞُ ،
اﺑﻦ اﻟﻌﻼء  .وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺜﻴﺮ .

• ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮون ،ﻣﻨﻬﻢ :اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺒﺎب  ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﻬﻴﺮ
ﺑ ُﻘ ْﻨ ُﺒﻞ وﻫﻮ اﻟﺮاوي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ.
وف�ته :
ﺗﻮﻓﻲ ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ ﺧﻤﺲ وﻣﺌﺘﲔ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﲔ ﺳﻨﺔ.


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

oق rن oبل
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﳌﻜﻲ ،وﻟﻘﺒﻪ ُﻗ ْﻨ ُﺒﻞ .
مولد√
وﻟﺪ ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ ١٥٩ﻫـ .
�صف�ته واأخب�ر√
• أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿ ًﺎ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮن اﻟﻨﺒﺎل  ،وأﺣﻤﺪ اﻟ ﱠﺒ ﱢﺰي  ،وﻏﻴﺮﻫﻢ .
• ﻛﺎن إﻣﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺘﻘﻨ ًﺎ ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ .
• اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاء ﺑﺎﳊﺠﺎز.
• ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺼﺎع :وﻛﺎن ُﻗ ْﻨ ُﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ) (١ﲟﻜﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻻ رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ
ﻼ ﻟﻌﻠﻤﻪ
واﳋﻴﺮ واﻟﺼﻼح ،ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻖ وﺻﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻦ اﳊﺪود واﻷﺣﻜﺎم .ﻓﻮﻟﻮﻫﺎ ُﻗ ْﻨ ُﺒ ً
وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ .وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﺤﻤﺪت ﺳﻴﺮﺗﻪ .
• روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ ﻋﺮﺿ ًﺎ أﻧﺎس ﻛﺜﻴﺮون ،ﻣﻨﻬﻢ  :أﺑﻮ رﺑﻴﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﱢ
أﺟﻞ أﺻﺤﺎﺑ ِﻪ ،
وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ  ،ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب »اﻟﺴﺒﻌﺔ«  ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻪ .
• ﱠﻟﻤﺎ ﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﻗﻄﻊ اﻹﻗﺮاء ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ،وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ  ،و ُﻗ ْﻨ ُﺒﻞ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺰي.
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٢٩١ﻫـ ﺳﻨﺔ ﲟﻜﺔ .
) (١ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم واﳊﺪود .
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مر ب∂ ولدة قنبل ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?

ق�ر¿ بني ابن كث Òوالبõي وقنبل ح�ص Öا÷دول الت�‹:
«tLÝ

t³I

«dO¦ sÐ

t²OM

WMÝ
tðœôË

tðUË WMÝ

ÁdLŽ

√¼tðUH r

«Íe³
q³M


 :١ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﳌﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ؟
 :٢ﻣﺎذا ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻗﺮاءة اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﳌﻜﻲ ؟
 :٣ﻣﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺰي وﻗﻨﺒﻞ ؟
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م�ص�در

 1ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ.
 2ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل ،ﻟﻠﻤﺰي.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﻧﻮر(.


ال�شاطبي رحم¬ اˆ :
يقول الEماΩ
t
ˆ pفـ ـيـ ـ nه ــا oمـ ـ nق ــا oمـ ـ  og *** ¬oـ ـ nو ا rبـ ــn oøكــ pثـ mـ Òكــا pثــ oر ا rلـ ـ nقـ ـ rو o Ωpم ـ rع ـ nت ـ Ón
nو nمـ ـ ـ sكـ ـ ـ oة  Ynـ ـ rبـ ــد oا p
 ـ ـ sم ـ ـ lد *** Ynـ nلــ≈ �nش ـ nنـ ـ mـد nو  grـ ـ nو املn oلـ ـ sقـ oـب oق rن oب Ón
nرو iاأr nحـ ـ ـ nم ـ ــد oا rل ـ ـ nبـ ــ uõي nلـ ـ ـ n ¬oو n o
)(1

) (1م Ïال�شاطبية ،املقدمة
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺼﺮي .
ﺗﺮﺟﻤﺔ رواة اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺼﺮي .

“¡«ó
• َﻣ ْﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ
أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﺧ ًﺎ ﻣﻨﻪ ؟
• َﻣ ْﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻨﺰ ًﻻ؟

الإم�م اأبوعمرو بن العالء الب�صري
ا�صمه ون�صبه
ﻋﻤﺎر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ  ،ﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ
اﺳﻤﻪ َز ﱠﺑﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﺑﻦ ﱠ
ﻋﻤﺮو اﳌﺎزﻧﻲ اﻟﺒﺼﺮي.
مولد√
وﻟﺪ ﲟﻜﺔ ﺳﻨﺔ ٧٠ﻫـ .
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�صيوخه
ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﺮة ،ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﺧ ًﺎ ﻣﻨﻪ  ،ﺳﻤﻊ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ُﻋﺪﱠ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  ،وﻗﺮأ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي  ، ،وﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ
ﻗﻴﺲ اﻷﻋﺮج اﳌﻜﻲ  ،وأﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﺷﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﻧﺼﺎح  ،وﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟ ﱠﻨﺠﻮد ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ  ،وﻋﺒﺪ
اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ إﺳﺤﺎق اﳊﻀﺮﻣﻲ  ،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√
أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأﻳﺎم اﻟﻌﺮب واﻟﺸﻌﺮ .
• ﻛﺎن َ
• ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  :وﻛﺎن إذا دﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺴﻠﺦ إﳕﺎ
ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن.
اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﺑﺄﺑﻲ ﻋﻤﺮو وﺣﻠﻘﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ،واﻟﻨﺎس ُﻋ ُﻜﻮف ﻋﻠﻰ درﺳﻪ ،ﻓﻘﺎل
• ﻋﻦ اﻷﺧﻔﺶ ﻗﺎل َ :ﻣ ﱠﺮ
ُ
اﳊﺴﻦَ :ﻣ ْﻦ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎﻟﻮا :أﺑﻮ ﻋﻤﺮو  ،ﻓﻘﺎل اﳊﺴﻦ  :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ  ،ﻛﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أرﺑﺎﺑﺎً ،ﺛﻢ
ﻗﺎل اﳊﺴﻦ ُ :ﻛ ﱡﻞ ِﻋ ﱟﺰ ﻟﻢ ُﻳ ﱠ
ﻮﻃﺪ ِﺑﻌ ٍﻠﻢ ﻓﺈﻟﻰ ُذ ﱟل ﻳﺆول .
وف�ته
ﻣﺎت أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ ١٥٤ﻫـ .
أﺗﻴﺖ أوﻻ َدﻩ ﻷﻋﺰﻳﻬﻢ  :ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ إذ أﻗﺒﻞ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ
ﻧﻌﻲ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو ُ
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻷﺳﺪي  :ﳌﺎ أﺗﻰ ُ
ﺣﺒﻴﺐ ﻓﻘﺎل ﻧﻌﺰﻳﻜﻢ وﻧﻌﺰي أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ َﻣ ْﻦ ﻻ ﻧﺮى َﺷ َﺒﻬ ًﺎ ﻟﻪ ِآﺧ َﺮ اﻟﺰﻣﺎن  .واﷲ ﻟﻮ ُﻗ ﱢﺴ َﻢ ﻋﻠﻢ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو وزﻫﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ إﻧﺴﺎن ﻟﻜﺎﻧﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء زﻫﺎداً.


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

تالميذ√
أﻧﺎس ﻛﺜﻴﺮون ،ﻣﻨﻬﻢ أﺑﻮزﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أوس  ،وﺳﻼم ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن .واﻟﻌﺒﺎس
روى ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاء َة َﻋ ْﺮﺿ ًﺎ وﺳﻤﺎﻋ ًﺎ ٌ
ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك  ،وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك اﻟﻴﺰﻳﺪي ،وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  ،وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ .
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اأ�صهر الرواة عنه
الدوري
حف�س t
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﱡ وري .

�صف�ته واأخب�ر√
• روى ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻣﲔ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺼﺮي وﻋﻠﻲ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ .
• ﻛﺎن إﻣﺎم اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق.
• روى ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ،وأﺑﻮ ﺣﺎﰎ وﻗﺎل :ﺻﺪوق  .ﻗﺎل أﺑﻮداود :رأﻳﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﱡ وري .
• ﻃﺎل ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻹﻗﺮاء ،واﻷﺧﺬ واﻟﺘﻠﻘﲔ .واﻧﺘﻔﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻵﻓﺎق
• روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ أﻧﺎس ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺮب ﺷﻴﺦ اﳌﻄﻮﻋﻲ ،وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮح اﳌﻔﺴﺮ،
اﻟﺤ ْﻠﻮاﻧﻲ.
وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ُ
• ﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻘﺮاءات وﺻﻨﻒ ﻓﻴﻬﺎ .ﻗﺎل اﻷﻫــﻮازي :إﻧﻪ رﺣﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮاءات ،وﻗﺮأ ﺑﺴﺎﺋﺮ
اﳊﺮوف ﻣﺘﻮاﺗﺮﻫﺎ وﺻﺤﻴﺤﻬﺎ وﺷﺎذﻫﺎ وﺳﻤﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻛﺜﻴﺮاً وﻗﺼﺪﻩ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻵﻓﺎق ﻟﻌﻠﻮ ﺳﻨﺪﻩ
وﺳﻌﺔ ﻋﻠﻤﻪ وﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ :ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﲍ ،ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﻟﻘﺮآن ،أﺟﺰاء اﻟﻘﺮآن.
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٢٤٦ﻫـ .


الدوري ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?
مر ب∂ ولدة t
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مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٥ﻫـ .

ال�صو�صي
t
ا�صمه ون�صبه
اﻟﺴﻮﺳﻲ ،وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﺷﻌﻴﺐ.
اﺳﻤﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ زﻳﺎد ﺑﻦ ﱡ
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٩٠ﻫـ .
�صف�ته واأخب�ر√
• ﻛﺎن إﻣﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺘﻘﻨ ًﺎ ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ .
• أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿ ًﺎ وﺳﻤﺎﻋ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك اﻟﻴﺰﻳﺪي ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﱢ
أﺟﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ وأﻛﺒﺮﻫﻢ.
• روى ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاءة اﺑﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻨﺤﻮي ،وأﺑﻮ اﳊﺎرث ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ اﻟﺮﻗﻲ،
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳊﺮاﻧﻲ وآﺧﺮون .
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٢٦١ﻫـ .


ال�صو�صي ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?
مر ب∂ ولدة t
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 :١اذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﲤ ﱠﻴﺰ ﺑﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺼﺮي ﻋﻦ اﻟﻘﺮاء ؟
َ :٢ﻣﻦ ِﻣﻦ رواة أﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺬي روى ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ؟
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م�ص�در
 1اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﻻﺑﻦ ﺳﻌﺪ.
 2ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﺗﺒﻴﺎن(.


ال�شاطبي رحم¬ اˆ :
يقول الEماΩ
t
ـا Ωا nملـ ـ ـ ــاز t p
Un Êpش pري oـحـ oه rـم *** اأo nبـ ــو Ynــ rمـ mـرو ا rل ـ nب ـ�rــشـ pـري nفـ ـ nوا pلـــد √o oا rل ـ nع ـ Ón
nواأs nم ـ ـ ــا الn rEم ـ ـ ـ o
ات oم ـ nع ـ sل ـ Ón
اأn nف ــا� ـnـض  Ynـ nلــ≈ nيـ rـحـ nيــ≈ ا rل ـ nيــõيـ pـدي�n uش rي nب n *** ¬oف ـاأr Unــش ـ nب ـ ـ nـp íبــا rلــ nعـ rـp òب ا rلــ oفــ ــ nر p
اأo nبـ ــو Yoـ ـ ـ nم ـ nر الـ ـ ـ tدورpي nوn Uــشـ o p
ـا◊ ـ oهـ rـم اأo nب ـ ــو *** Tـoـش ـ nعـ ـ ـ rيـ mـب  ogـ ـ nو ال ـ�ـ tـشــو� pــشـ tـي Ynــ rنــ  Jn ¬oـ nق ـ sب ـ Ón
)(1

) (1م Ïال�شاطبية ،املقدمة
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ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ رواة اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ .

“¡«ó
• َﻣـ ْـﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟــﺬي ﻟﻘﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑ َﺔ وﻫﻮ
ٌ
ﺟﻠﻴﻞ ؟
ﺗﺎﺑﻌﻲ
ٌ

الإم�م ابن ع�مر s
ال�ص�مي
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻴﺤﺼﺒﻲ وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ
ﻋﻤﺮان
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٢١ﻫـ.
�صيوخه
ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻫﺎﺷﻢ اﳌﻐﻴﺮة اﳌﺨﺰوﻣﻲ  ،وﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﺪرداء
ﻋﻮﳝﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ وﻗﺮأ اﳌﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن،
وﻗﺮأ أﺑﻮ اﻟﺪرداء وﻋﺜﻤﺎن
ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷺ
115

�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،
و َفضالة بن ُعبيد.
• أ َّم املسلمني باجلامع ا ُأل َموِ ي سنني كثيرة في عهد عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده ،فكان عمر َي ْأت َُّم به
وهو أمير املؤمنني.
• أعلى القراء السبعة سنداً .
وفاته
توفي سنة 118هـ .

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

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

�أ�صهر �لرو�ة عنه
ه�صام
��صمه ون�صبه :
عمار بن نصير الدمشقي ،وكنيته أبو الوليد.
اسمه هشام بن َّ
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مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٥٣ﻫـ.

وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٢٤٥ﻫـ .


مر ب∂ ولدة �gص�م ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?
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�صف�ته واأخب�ر√
اﻟﻤ ﱢﺮي وأﻳﻮب ﺑﻦ ﲤﻴﻢ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺬﻣﺎري ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺴﻨﺪﻩ إﻟﻰ رﺳﻮل
• ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﺮاك ُ
ﷺ.
• إﻣﺎم أﻫﻞ دﻣﺸﻖ وﺧﻄﻴﺒﻬﻢ وﻣﻘﺮﺋﻬﻢ وﻣﺤﺪﺛﻬﻢ وﻣﻔﺘﻴﻬﻢ.
• ﻛﺎن ﻓﺼﻴﺤ ًﺎ ﻋ ﱠ
واﺳﻊ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ،ﻗﺎل ﻋﺒﺪان اﻷﻫﻮازي :ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل :ﻣﺎ أﻋﺪدت
ﻼﻣﺔ
َ
ﺧﻄﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ.
• ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ :ﳌﺎ ﺗﻮﻓﻲ أﻳﻮب ﺑﻦ ﲤﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة إﻟﻰ رﺟﻠﲔ
ﻫﺸﺎم واﺑﻦ ذﻛﻮان ،وﻗﺎل اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ أﻳﻀ ًﺎ ُرز َِق ﻫﺸﺎم ﻛﺒﺮ اﻟﺴﻦ وﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺮأي ﻓﺎرﲢﻞ اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات واﳊﺪﻳﺚ.
أﺑﻮﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳ ﱠ
اﻟﺤ ْﻠﻮاﻧﻲ .وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻤﻬﻮر ،واﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ
• روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ ُ
ﻼم وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ُ
اﻟﻔﻀﻞ .وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ .وﻫﺎرون ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺧﻔﺶ.
• روى ﻋﻨﻪ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ وأﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻬﻢ وﺣﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي.
ﻗﺎل ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﺛﻘﺔ.

ابن ذكوا¿
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ اﺑﻦ ذﻛﻮان.
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ١٧٣ﻫـ.
�صف�ته واأخب�ر√
• أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﻮب ﺑﻦ ﲤﻴﻢ .
• ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ذﻛﻮان ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ  :أﻗﻤﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻗﺮأت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن ﻏﻴﺮ ﻣﺮة.
• إﻣﺎم ﺷﻬﻴﺮ ﺛﻘﺔ ﺷﻴﺦ اﻹﻗﺮاء ﺑﺎﻟﺸﺎم وإﻣﺎم ﺟﺎﻣﻊ دﻣﺸﻖ.
• اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮاء ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺸﺎم.
• ﻗﺎل أﺑﻮ زرﻋﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮاق وﻻ ﺑﺎﻟﺸﺎم وﻻ ﺑﺎﳊﺠﺎز وﻻ ﲟﺼﺮ وﻻ ﺑﺨﺮاﺳﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﺑﻦ ذﻛﻮان
أﻗﺮأ ﻋﻨﺪي ﻣﻨﻪ ،وأﻟﱠﻒ ﻛﺘﺎب »أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺮآن وﺟﻮاﺑﻬﺎ« ،وﻛﺘﺎب »ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎرئ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺪ ﺣﺮﻛﺔ
ﻟﺴﺎﻧﻪ«.
• روى ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاءة اﺑﻨﻪ أﺣﻤﺪ ،وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻧﺲ ،وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ داود ،وأﺑﻮ زرﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ وآﺧﺮون.
راو ،وﻟﻢ ﻳﺮوﻳﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة .
• ﺑﲔ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وراوﻳﻴﻪ  ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٍ
وف�ته :
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٢٤٢ﻫـ.


مر ب∂ ولدة ابن ذكوا¿ ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?
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¼ÂUA
«Ê«u – sÐ


 :١ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺮأ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

؟

 :٢أﻳﻦ ﺗﻮﻓﻲ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﺎﻣﻲ ؟
 :٣ﻣﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻫﺸﺎم واﺑﻦ ذﻛﻮان ؟
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م�ص�در
 1اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻻﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ.
 2ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ ،ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪة )ﺧﻴﺮﻛﻢ(.


ال�شاطبي رحم¬ اˆ :
يقول الEماΩ
t
n
ـ ـ sل ـ nـÓ
ـاn Ωدا oر ا rب ــYn oøـ p
ـامـ mـر *** nفـ ـ rتـ ـ pل ـ nـك pبـ ـ nعـ ـ rب ـ pـد ا p
ˆ nطـ ــا nبـ ـ rـn o â
nواأ sمـ ــا pد nم ـ�ـrـشــ≥ oال ـ�ـsـشـ p
ـاد Ynـ ـ rنـ ـ  Jn ¬oـ nن ـ sق ـ Ón
 gpـ�ـnـش ـ ــا n Ωlو Ynـ ـ rب ــد oا p
ˆ nو  grـ ـ nو ا rنـ pتـــ� nــشـ ــا oبـــ p *** ¬oل ـ ـ nـr òكـ ـ ـ nوانp nبـــال�pEـ rــشـ ـ nنــ p
)(1

) (1م Ïال�شاطبية ،املقدمة
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ع��صم بن اأبي النsجود

الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات

ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮد .
ﺗﺮﺟﻤﺔ رواة اﻹﻣﺎم ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮد .

“¡«ó
• ﻣﺎ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺮأ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ؟

الإم�م ع��صم بن اأبي النsجود
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﺎﺻﻢ اﺑﻦ أﺑﻲ اﻟ ﱠﻨ ُﺠﻮد وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ.
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٢٠ﻫـ .
�صيوخه :

ﻗﺮأ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ
اﻟﺴ َﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ › وأﻗﺮأ ﺑﺬﻟﻚ
رﺑﻴﻌﺔ ﱡ
ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،وﻗﺮأ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻣﺮﱘ ِز ﱢر ﺑﻦ ُﺣﺒﻴﺶ ﺑﻦ ﺧﺒﺎﺷﺔ اﻷﺳﺪي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد › وأﻗﺮأ
ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﻋ ﱠﻴﺎش .
121

�صفاته و�أخباره
• يعد من التابعني فقد حدَّ ث عن أبي رمثة رفاعة التميمي ،واحلارث بن حسان البكري  ،وكان لهما
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 صوت ًا بالقرآن.
رأيت أحداً أقرأ
السبِيعي يقول :ما ُ
• قال أبو بكر بن عياش – وهو شعبة – ال أحصي ما سمعت أبا إسحاق َّ
للقرآن من عاصم بن أبي النجود ،وكان عامل ًا بالسنة لغوي ًا نحوي ًا فقيهاً.
• سئل أحمد بن حنبل عن عاصم فقال :رجل صالح َخ ِّي ٌر ثقة وحديثه مخرج في الكتب الستة.
وفاته
عاصم سنة 127هـ بالكوفة  .قال شعبة :دخلت على عاصم وقد اُ ْح ُت ِض َر فجعلت أسمعه يردد هذه اآلية
توفي
ٌ
يحققها كأنه في الصالة ،ألن جتويد القراءة صار له سجية .

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

تالميذه
روى القراءة عنه حفص بن سليمان ،وأبو بكر شعبة بن عياش ،وهما أشهر الرواة عنه ،و َأ َبان بن تغ ِلب،
وحماد بن سلمة ،وسليمان بن ِمهران األعمش وخلق ال يحصون.

�أ�صهر �لرو�ة عنه
�صعبة
��صمه ون�صبه
اسمه شعبة بن ع َّياش الكوفي  ،وكنيته أبو بكر .
122

مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٩٥ﻫـ .

الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات

�صف�ته واأخب�ر√
• ﻋﺮض اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺻﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﻋﻠﻰ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ،وأﺳﻠﻢ اﳌﻨﻘﺮي.
ﻼ إﻻ أﻧﻪ ﻗﻄﻊ اﻹﻗﺮاء ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﻨﲔ.
• ُﻋ ﱢﻤ َﺮ دﻫﺮاً ﻃﻮﻳ ً
• ﻛﺎن إﻣﺎﻣ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮاً ﻋﺎﳌ ًﺎ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ.
• ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻷﻋﺸﻰ ،وﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﺎد ،وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ،وﻋــﺮوة ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺳﺪي ،وﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
• ﳌﺎ 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.


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

حف�س
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻜﻮﻓﻲ .
مولد√
وﻟﺪ ﺳﻨﺔ ٩٠ﻫـ .
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�صف�ته واأخب�ر√
اﺑﻦ زوﺟﺘﻪ .-
• أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿ ًﺎ وﺗﻠﻘﻴﻨ ًﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ،وﻛﺎن رﺑﻴ َﺒﻪ – َ
• ﻗﺎل اﻟﺪاﻧﻲ :وﻫﻮ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻗﺮاءة ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﻼوة ،وﻧﺰل ﺑﻐﺪاد ﻓﺄﻗﺮأ ﺑﻬﺎ ،وﺟﺎور ﲟﻜﺔ 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 ﲟﺎ أﻗﺮأﻧﻲ ﺑﻪ أﺑﻮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ › وأﻗﺮأت أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﲟﺎ أﻗﺮأﻧﻲ ﺑﻪ ِز ﱡر ﺑﻦ ُﺣﺒﻴﺶ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ر›.
• روى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ ﻋﺮﺿ ًﺎ وﺳﻤﺎﻋ ًﺎ أﻧﺎس ﻛﺜﻴﺮون ،ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺮوزي ،وﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻋﺒﻴﺪ
ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح ،واﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻷﻧﺒﺎري وأﺑﻮ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻘﻮاس.
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٠٨ﻫـ .


مر ب∂ ولدة حف�س ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?
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W³Fý
hHŠ


 :١رﺗﺐ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺮواة ﻋﺎﺻﻢ  :ﺷﻌﺒﺔ  ،ﺣﻔﺺ  ،زر ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ  ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ،اﻟﺮﺳﻮل ﷺ ،
ﺟﺒﺮﻳﻞ �  ،أﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻠﻤﻲ  ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .
 :٢ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻔﺺ ﺑﻌﺎﺻﻢ ؟

125

م�ص�در
 1اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻻﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﰎ.
 2اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻟﻠﺒﺨﺎري.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.


ال�شاطبي رحم¬ اˆ :
يقول الEماΩ
t
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حمزة الكوفـي
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ترجمة اإلمام حمزة الكوفي .
ترجمة رواة اإلمام حمزة الكوفي.

“¡«ó
َم ْن القارئ الذي كان إمام ًا للناس في
القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش ؟

الإمام حمزة الكوفـي
¬Ñ°ùfh ¬ª°SG
اسمه حمزة بن حبيب بن ِع َمارة الكوفي ،وكنيته أبو ِع َمارة.
مولده
ولد سنة 80هـ .
�شيوخه
قرأ على أبي محمد سليمان بن ِمهران األعمش  ،وعلى أبي حمزة ُح ْمران بن أعني  ،وعلى أبي عبد اهلل
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب وآخرون .
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�صف�ته واأخب�ر√
• ﻛﺎن ﺣﻤﺰة إﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﺻﻢ واﻷﻋﻤﺶ ،وﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﺣﺠﺔ َﻗ ﱢﻴﻤ ًﺎ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺼﻴﺮاً ﺑﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﻋﺎرﻓ ًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺎﻓﻈ ًﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ.
• ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺰة :ﺷﻴﺌﺎن ﻏﻠ ْﺒ َﺘ َﻨﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺎزﻋﻚ ﻓﻲ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ  :اﻟﻘﺮآن واﻟﻔﺮاﺋﺾ .
ﻼ ﻳﻘﻮل :ﻫﺬا ﺣﺒﺮ اﻟﻘﺮآن ،وﻛﺎن ﺧﺎﺷﻌ ًﺎ ﻣﺘﻀﺮﻋﺎً ،ﻣﺜ ً
• ﻛﺎن ﺷﻴﺨﻪ اﻷﻋﻤﺶ إذا رآﻩ ﻣﻘﺒ ً
ﻼ ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻓﻲ
اﻟﺼﺪق واﻟﻮرع ،واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن أﺟﺮاً.
• ﺟﺎءﻩ رﺟﻞ ﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺟﻤﻠﺔ دراﻫﻢ ﻓﺮدﻫﺎ إﻟﻴﻪ وﻗﺎل ﻟﻪ :أﻧﺎ ﻻ آﺧﺬ أﺟﺮاً ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺮآن ،أرﺟﻮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﺮدوس.
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٥٦ﻫـ .


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

تالميذ√
ﻧﺎس ﻻ ﻳﺤﺼﻴﻬﻢ اﻟﻌﺪ ،ﻣﻨﻬﻢ  :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ ،واﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳉﻌﻔﻲ ،وﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ
روى ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮاء َة ُأ ٌ
ﻋﻴﺴﻰ وﻫﻮ أﺿﺒﻂ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري  ،وﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ،وﻫﻮ ﱡ
أﺟﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ
زﻳﺎد اﻟﻔﺮاء ،وﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك اﻟﻴﺰﻳﺪي .

اأ�صهر الرواة عنه
nخ nلف
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ َﺧ َﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﺒﻐﺪادي.
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وفاته
توفي 229هـ.

تدريب
مر بك والدة خلف ووفاته .فكم كان عمره؟

َخ اَّلد
��صمه ون�صبه :
اسمه َخ َّالد بن خالد الكوفي.
مولده
ولد سنة 119هـ.
�صفاته و�خباره
• أخذ القراءة عرض ًا عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم.
• كان َخ َّالد إمام ًا في القراءة ثق ًة عارف ًا محقق ًا أستاذاً مجوداً ضابط ًا متقن ًا .
القصار ،وعلي بن حسني الطبري وآخرون .
الح ْلواني  ،وإبراهيم بن علي َّ
• روى عنه القراء َة عرض ًا أحمد بن يزيد ُ
• بني َخ َلف َ
وخ َّالد وحمزة واسطة رجل واحد  ،ولم يأخذا عن حمزة .
وفاته :
توفي َخ َّالد سنة عشرين ومئتني .
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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 عرض ًا عن سليم بن عيسى ،وعبد الرحمن بن حماد بن حمزة ،وعن أبي زيد سعيد بن أوس
املفضل َّ
األنصاري عن َّ
الض ِّبي.
• اختار لنفسه قراءة فكان أحد القراء العشرة.


مر ب∂ ولدة خالد ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?


ق�ر¿ بني حمõة وخلف وخالد ح�ص Öا÷دول الت�‹:
«tLÝ

t³I

…eLŠ
nKš
œöš


 :١ﻣﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎن اﻟﻠﺬان ﺑﺮﻋﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻤﺰة ؟
 :٢اذﻛﺮ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺰة ؟
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م�ص�در

 1ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ،ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي.
 2ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ،ﻟﻠﺬﻫﺒﻲ.

الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.


يقول الEماs Ω
اطبي رحم¬ اˆ :
ال�ش t
ـران oمـ ـ nر Juـ ـ Ón
ـام ـ ــا Uـnــشـ ـ oبـــو kرا pلـ ـلـ ـ oقــ p
nو nحـ ـ ـ rمــ ــo nõة nمـ ــا اأr nزكـ ـ ـ ـ ــا p √oم ـ ــo røمــ ـ nتــ ـ nو uر  *** ´mاn pEم ـ ـ k
ـ ـ� uــش ـ nـÓ
nر nو Nn iـ ـ nلـ ـ lـف  Ynـ ـ rن ـ ـ n ¬oو  Nnـ ـ ـ ـ ــl Óد ا sل ـ ـ pـòي *** nر nوا � √oـoـشــ nلــ rيــ lم oمـ ـ ـ rتـ pـق ـن ـ kا nو n o
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علي الك�ص�ئي
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ رواة اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ .

“¡«ó
َﻣ ْﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺬي َﺑ َﺮعَ ﻓﻲ اﻟ ﱠﻨ ْﺤﻮ وﺗﺴ ﱠﻴﺪَ أﻫﻞ
ُﻗ ْﻄﺮﻩ؟

الإم�م علي الك�ص�ئي
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ا َﻷ َﺳﺪي  ،وﻟﻘﺒﻪ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ.
�صيوخه
أﺧﺬ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺮﺿ ًﺎ ﻋﻦ ﺣﻤﺰة أرﺑﻊ ﻣﺮات وﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ،وﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﻴﻠﻰ  ،وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ ،وﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋ ﱠﻴﺎش »ﺷﻌﺒﺔ«.
�صف�ته واأخب�ر√
• ﻛﺎن إﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ،وأﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻬﺎ ،وأﺿﺒﻄﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
• اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاء ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻣﺎم ﺣﻤﺰة.
أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ،وأوﺣﺪَ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻳﺐ،
• ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري :اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ أﻣﻮر :ﻛﺎن َ
وأوﺣﺪَ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻜﺜﺮون ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻴﺠﻤﻌﻬﻢ وﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ وﻳﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أوﻟﻪ إﻟﻰ
آﺧﺮﻩ وﻫﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮن وﻳﻀﺒﻄﻮن ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ اﳌﻘﺎﻃﻊ واﳌﺒﺎدئ.
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• ﻛﺎن ﻳﺆدب وﻟﺪي اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻷﻣﲔ واﳌﺄﻣﻮن.
• أﺧﺬ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﳋﻠﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻋﻤﻦ أﺧﺬت
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﳋﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻮادي اﳊﺠﺎز ،ﻓﺮﺣﻞ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ إﻟﻰ
ﻫﻨﺎك ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻛﺜﻴﺮاً ،ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ اﳋﻠﻴﻞ ﻓﻮﺟﺪﻩ
ﻗﺪ ﻣﺎت ،وﺗﺼﺪر ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻓﺠﺮت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮات ،أﻗﺮ
ﻳﻮﻧﺲ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ وأﺟﻠﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ .
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٨٩ﻫـ.


مر ب∂ ولدة علي الك�ص�ئي ووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?

اأ�صهر الرواة عنه
الليث اأبو احل�رç
ا�صمه ون�صبه
اﺳﻤﻪ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻐﺪادي وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ اﳊﺎرث.
�صف�ته واأخب�ر√
• ﺛﻘﺔ ﺣﺎذق ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻘﺮاءة ،ﻣﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﺪاﻧﻲ :ﻛﺎن اﻟﻠﻴﺚ ﻣﻦ ﺟﻠﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ.
وف�ته
ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ٢٤٠ﻫـ .
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مر ب∂ ولدة الليث اأبو احل�ر çووف�ته .فكم ك�¿ عمر√?

حف�س الدوري
ﺗﻘﺪﱠ م اﻟﻜﻼ ُم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻟﺒﺼﺮي ،ﻷﻧﻪ روى ﻋﻨﻪ وﻋﻦ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ .


من خالل درا�صت∂ ل�صÒة حف�س الدوري وVص� íصÒته من خالل الآتي
Ábu

½t³

tðUË

tðUH


ق�ر¿ بني علي الك�ص�ئي والليث وحف�س ح�ص Öا÷دول الت�‹:
«tLÝ
wzUJ« wKŽ
«YOK
hHŠ
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 :١ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ِﻣﻦ اﻟﻘﺮاء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻗﺮأ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ؟
 :٢اذﻛﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻴﺚ أﺑﻮ اﳊﺎرث ؟
الوحدة الرابعة  :اأئمة القراءات

م�ص�در

 1ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء ،ﻟﻴﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي.
 2ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﻋﺎة ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ واﻟﻨﺤﺎة ،ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺠﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .
• اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.


يقول الEماs Ω
اطبي رحم¬ اˆ :
ال�ش t
ال rح ـ nر pاp Ωف ـيـ ـ Jn ¬pـ nـ�شـ rر nب ـ Ón
nواأs nمـ ــا  Ynـ pلـ wـي nفا rل pك ـ ـ nـ�ش ــا t Fpي nن ـ rع ـ ـ oت ـ ـ p *** ¬oلـ nمـا كـانEp r ‘ n
nر nوn iل rي oث oه rم Ynـ rنـ  ¬oاأo nب ــو n r
�rض n ogو ال ـ tدور ptي nو u ‘p
الr òك pر nق rد Ón Nn
الر�ش nا *** nو nحف l
ا◊ـ ــار u çpp
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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
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IóMƒdG ¢ShQO
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متو¿ علم القراءات
ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﱳ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ وﻧﺎﻇﻤﻬﺎ .

اﻋﺘﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻣﻨﺬ
ﺑــﺪء اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻀﻤ ُﻨﻮا ﻛﺘﺒﻬﻢ
وﻗﺪ درج اﳌﺆﻟﻔﻮن أن ُﻳ ﱢ
ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ
ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﺋﻤﺔ اﻟــﻘــﺮاء إﻟﻰ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ
ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  ،ﻋﻦ
اﷲ ﺟــﻼ وﺟــﻼﻟــﻪ  ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﺗﻨﻮﻋﺖ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌﺪدت اﻷوﺟــﻪ ﺑﺤﺴﺐ
اﺧﺘﻼف اﻟﺮواة وﺗﻌﺪد اﻟﻄﺮق.
وﺗﻌﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ
)اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ( ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ أﻫــﻞ اﻟــﻘــﺮاءات ﻗﺪﳝ ًﺎ
وﺣﺪﻳﺜﺎً.

التعريف  ÏÃال�ص�Wبية
ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ
ﺣﺮز اﻷﻣﺎﻧﻲ ووﺟﻪ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ.
أﺻﻠﻬﺎ
ﻣﻠﺨﺼﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪﱠ اﻧﻲ.
ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ َرو ﱢِي اﻟﻼم ،اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺂداب ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﺮآن وﻣﺨﺎرج اﳊﺮوف وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ،
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪﱡ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب؛
ﳌﺎ اﻣﺘﺎزت ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻋﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼل ،وﺣﺴﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل ،وروﻋﺔ
اﳋﺘﺎم ﻓﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﺤﻜﻢ ،وأﻟﻔﺎظ ﺑﺪﻳﻌﺔ ،وﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﺎﻣﻴﺔ.
أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ
 ١١٧٣ﺑﻴﺘﺎً.
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﱳ اﻟﺪرة وﻧﺎﻇﻤﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﱳ اﻟﻄﻴﺒﺔ وﻧﺎﻇﻤﻬﺎ.

التعريف بناظمها
اسمه ونسبه
أبو محمد بن القاسم بن ِفي ُّره الشاطبي.نسبة إلى شاطبة شرقي قرطبة
مولده
ولد بشاطبة سنة 538هـ .
أخباره وصفاته
قرأ القراءات وأتقنها على شيخه محمد بن أبي العاص ال َّن ْفزي ،وقرأ على مشايخ آخرين القراءات واحلديث
والتفسير واللغة واألدب.
وكان – رحمه اهلل – عالمة حافظ ًا ذكياً ،واسع العلم ،وكان زاهداً عابداً متواضع ًا خاشعاً ،كثير الوقار،
وال يتكلم فيما ال يعنيه.
تالميذه
السخاوي.
تتلمذ عليه عدد كثير ،أجلهم :علي بن محمد َّ
مؤلفاته
 )1منت الشاطبية املسمى :حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع
 )2عقيلة أتراب القصائد ،وهي في علم رسم املصحف.
 )3ناظمة الزهر في علم عدِّ اآلي.
وفاته
توفي رحمه اهلل سنة 590هـ.
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التعريف  ÏÃالدرة

التعريف  ÏÃال£يبة
ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ
ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺸﺮ
ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
 (١أﻫﻢ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة  ،ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺖ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ
ﻋﺜﻤﺎن ¶ .
(٢ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟ ﱠﺮ َﺟﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻜﺒﺮى  ،ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺳﻨﺔ ٧٩٩ﻫـ .
 (٣ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ اﻟﻜﺒﺮى ﻷﻧﻬﺎ زادت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺼﻐﺮى _
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ واﻟﺪرة _ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻲ
اﻟﻘﺮاءات .
 (٤ﻗﺪ اﺧﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﳉﺰري ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﺧﺘﺼﺎراً ﺷﺪﻳﺪاً  ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﺗﻔﻬﻢ إﻻ
ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮوح  ،وﺻﺎرت ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ .
أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ
 ١٠١٥ﺑﻴﺘﺎً.
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ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ
اﻟﺪرة اﳌﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث اﳌﺮﺿﻴﺔ.
ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ
 (١ﻗﺼﻴﺪة ﻻﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺜﻼث  ،وﻫﻲ ﻗﺮاءة أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﺪﻧﻲ
وﻳﻌﻘﻮب اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﺒﺼﺮي وﺧﻠﻒ اﻟﺒ ﱠﺰار اﻟﻜﻮﻓﻲ.
 (٢أﻟﻔﻬﺎ اﺑﻦ اﳉﺰري ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ  ،ﻓﺄ ﱠﰎ
ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ اﻟﺼﻐﺮى.
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺘﻮاﺗﺮة  ،و ﱠ
 (٣ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﳒﺪ ﺳﻨﺔ ) ٨٢٣ﻫـ(
أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ
 ٢٤٠ﺑﻴﺘﺎً.

التعريف بناظم متني الدرة والطيبة
اسمه
ُ
اجلزري
املعروف بابن
هو محمد بن محمد
ِّ
مولده
ولد بدمشق سنة  751هـ .
أخباره و صفاته
)1حفظ القرآن وهو ابن ثالثة عشر عاماً.
 )2أفرد القراءات وجمعها وهو ابن سبعة عشر عاماً.
 )3رحل إلى مصر والتقى باألئمة ال ُق َّراء ،وسمع احلديث ،وأخذ الفقه ،وأجازه باإلفتاء أبو الفداء
إسماعيل بن كثير وغيره.
ولي مشيخة اإلقراء الكبرى في اجلتمع األموي.
َ )4
 )5ولي قضاء دمشق سـنة 793هـ
مؤلفاته
 )1كتاب (النشر في القراءات العشر) ،ونظمه في (طيبة النشر) ،واختصره في (تقريب النشر) .
 )2نظم (الد ّرة املُضية في القراءات الثالث املرضية) ،وألَّف (حتبير التيسير) ،و(غاية املهرة في الزيادة
على العشرة).
 )3نظم أيض ًا (منظومة املقدمة اجلزر َّية) وألَّف (التمهيد في علم التجويد)
وفاته
توفي رحمه اهلل سنة 833هـ.

تدريب
الد َّر ِة َّ -
الط ِّي َب ِة )
بالتعاون مع زمالئك اذكر الفروق بني املنظومات الثالث ( ال�شاطبية ُّ -
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 :١اذﻛﺮ ﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ.
 :٢اذﻛﺮ ﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﳉﺰري .
 :٣ﻣﺎ ﻫﻲ أﺑﺮز ﺻﻔﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮك.
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م�ص�در
1
2
3
4
5
6

اﻟﺸﻤﻌﺔ اﳌﻀﻴﺌﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺮاءات اﻟﺴﺒﻌﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ،ﻟﻠﻄﺒﻼوي.
إرﺷﺎد اﳌﺮﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻘﺼﻴﺪ ،ﻟﻌﻠﻲ اﻟﻀﺒﺎع.
اﻹﻳﻀﺎح ﳌﱳ اﻟﺪرة ،ﻟﻠﻨﺎﺷﺮي.
اﻟﺒﻬﺠﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔﺷﺮح اﻟﺪرة اﳌﻀﻴﺔ ،ﻟﻠﻀﺒﺎع.
ﺷﺮح ﱠ
اﻟﻄ ﱢﻴ َﺒ ِﺔ ،ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﳉﺰري.
ﺷﺮح ﱠ
اﻟﻄ ﱢﻴ َﺒ ِﺔ ،ﻟﻠﻨﻮﻳﺮي.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .
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قال الEما Ωاب øا÷õري ‘ مقدمة م Ïطيبة الن�شر ‘ القراءات الع�شر:
َ - ١ﻗـ َ
ــﻦ ْ َ
ري *** َﻳـــﺎ َذا ا َﳉـــﻼلِ ا ْر َﺣـ ْـﻤ ـ ُﻪ َو ْاﺳ ـ ُﺘــﺮ َو ْاﻏـ ِـﻔـ ِﺮ
اﳉــــ َﺰ ِ
ــﺎل ُﻣـ َـﺤـ ﱠـﻤــﺪٌ ُﻫـــ َﻮ ا ْﺑـ ُ
َْ -٢
ــﺴـــ َﺮ ْﻩ *** ِﻣـ ْـﻦ َﻧـ ْـﺸـ ِﺮ َﻣـ ْﻨـ ُﻘــﻮلِ ُﺣـــ ُﺮ ِ
ـــﺪ ِ
وف اﻟ َﻌ َﺸ َﺮﻩ
ـــﻤـ ُِ
اﳊـ ْ
ــﻰ َﻣـــﺎ َﻳـ ﱠ
ﷲ َﻋـــﻠـ َ
ـﺼـ َ
ــﺤـ ﱠـﻤـ ِـﺪ
ـﺼـ َـﻄ ـ َﻔــﻰ ُﻣ َ
ُ - ٣ﺛـ ﱠـﻢ اﻟـ ﱠ
اﻟﺴ ْﺮ َﻣ ِﺪي *** َﻋــﻠـ َـﻰ اﻟ ـ ﱠﻨ ـ ِﺒـ ﱢـﻰ اﳌُـ ْ
ﻼ ُة واﻟـ ﱠـﺴــﻼ ُم ﱠ
ــــــﻦ َﺗـ َ
ـــﺎب َر ﱢﺑــــ َﻨــــﺎ َﻋـــ َﻠـــﻰ َﻣــــﺎ َأ ْﻧــــــ َﺰﻻ
ــﻼ *** ِﻛــــ َﺘـ َ
َ - ٤وآ ِﻟـــــــ ِﻪ َو َﺻـ ْ
ـــﺤــــ ِﺒــــ ِﻪ َو َﻣـ ْ
ـــﺤــــ َﻔـ ُ
ـــــﻌــــــﺮ ُ
َ - ٥و َﺑـ ْـﻌــﺪُ َ :ﻓــﺎ ْﻹ ْﻧـ َـﺴـ ُ
ِف
ـﺎن َﻟ ْﻴ َﺲ َﻳ ْﺸ ُﺮ ُف *** ِإ ﱠﻻ ﲟِ َــــــﺎ َﻳـ ْ
ـــﻈــــ ُﻪ َو َﻳـ ْ
َأ ْﺷــــــ َﺮ َ
ِ - ٦ﻟـ َ
ـــــﺬ َاك َﻛـ َ
ــﺴـ ِ
ــــﺎن َﺣـــﺎ ِﻣـــ ُﻠـــﻮ ا ْﻟـــ ُﻘـ ِ
ــﺎن
ــــﻲ ْ
اﻹﺣـ َ
اف ا ُﻻ ﱠﻣـــــ ِﺔ ُأوﻟـ ِ
ــﺮآن ***
ــﺎس َأ ْﻫـ ُ
ـــــﻢ ُﻳــــ َﺒـ ِ
ــــﻞ ا ِ
ـــﺎﻫــــﻲ
ـــﻢ ِﻓـــﻲ اﻟـــ ﱠﻨـ ِ
َ - ٧وإ ﱠﻧـ ُ
ﷲ *** َو ﱠإن َر ﱠﺑــــــﻨــــــﺎ ِﺑــــــﻬِ ـ ْ
ـــﻬـ ْ
َ - ٨و َﻗـ َ
اﺻـ َ
ــﺎل ِﻓــﻲ ا ْﻟ ـ ُﻘـ ِ
ــﻰ
ـﺮآن َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َو َﻛ َﻔﻰ *** ِﺑـــــﺄ ﱠﻧـــــ ُﻪ ْأ َور َﺛـــــــــــ ُﻪ َﻣـ ِ
ـــــﻦ ْ
ــﻄـــﻔـ َ
ــﻊ
ــﻤـ ُ
ــﺴـ َ
َ - ٩و ْﻫــ َﻮ ِﻓــﻲ ا ُﻻﺧْ ـــ َﺮى َﺷــﺎ ِﻓـ ٌـﻊ ُﻣ َﺸ ﱠﻔ ُﻊ *** ِﻓــــ ْﻴــــ ِﻪ َو َﻗـ ْ
ـــــﻮﻟُــــــ ُﻪ َﻋـــﻠـــ ْﻴـــ ِﻪ ُﻳـ ْ
َــــــﺎج ا ْﻟ َ
ــــﻜــــﺮا َﻣــــ ِﺔ َﻛ َ
ُ - ١٠ﻳ ْﻌ َﻄﻰ ِﺑـ ِﻪ اﳌُ ْﻠ َﻚ َﻣـ َـﻊ ْ ُ
ــــﺬا
اﳋ ْﻠ ِﺪ ِإ َذا *** َﺗـــــ ﱠﻮ َﺟـــــ ُﻪ ﺗ َ
َوأ َﺑــــــــــــــــ َﻮا ُﻩ ِﻣـــــ ْﻨـــــ ُﻪ ُﻳـ ْ
ـــﺴــــ َﻴـ ِ
َ - ١١ﻳـ ْــﻘـــ َﺮا َو ْﻳـــﺮ َﻗـــﻰ َد َر َج ا ِﳉــﻨـ ِ
ـــﺎن
ـــﻜـ َ
ـﺎن ***
َْ
َوﻻ َ َﳝـ ﱠ
ــــــﻞ َﻗـ ﱡ
ـــــﻦ ﺗَـــ ْﺮ ِﺗـــ ْﻴـــ ِﻠـــ ِﻪ
َ - ١٢ﻓ ْﻠ َﻴ ِﺤ ِ
ـــــﻂ ِﻣـ ْ
ﺮص ﱠ
اﻟﺴ ِﻌﻴﺪُ ِﻓﻲ ﲢ ِﺼ ْﻴ ِﻠ ِﻪ ***
وقال ‘ Nتا Ωمن¶ومة م Ïالدرة

ـﺐ ِﺑ َﻌﺪﱢ َﻫﺎ *** َو َﻋـــﺎ َم َأ َﺿـــﺎ َﺣـ ﱢـﺠــﻲ َﻓـ َﺄ ْﺣـ ِـﺴـ ْـﻦ َﺗـ َﻔــﺆﱡ َﻻ
َ - ٢٣٥و َ ﱠﰎ َ ِﻧــﻈــﺎ ُم اﻟـــﺪﱡ ﱠر ِة ْاﺣـ ِـﺴـ ْ
ـــﺎن ِﺑـ َﻨـ ْـﺠـ ٍـﺪ َﻧ َﻈ ْﻤ ُﺘ َﻬﺎ *** َو ُﻋ ْﻈ ُﻢ ْاﺷ ِﺘﻐَﺎلِ ا ْﻟ َﺒﺎلِ َو ٍاف َو َﻛ ْﻴ َﻒ َﻻ
َ - ٢٣٦ﻏ ـ ِﺮ ْﻳ ـ َﺒ ـ ُﺔ َأ ْو َﻃـ ٍ
اﳊ َﺮا ِم َو َز ْور َِي ا ْﻟـ *** َﻣ َﻘﺎ َم ﱠ
اﻟﺸ ِﺮ ْﻳ َﻒ ْاﳌُ ْﺼ َﻄ َﻔﻰ َأ ْﺷ َﺮ َف ْاﳌَ َﻼ
ُ - ٢٣٧ﺻ ِﺪ ْد ُت َﻋ ِﻦ ا ْﻟ َﺒ ْﻴ ِﺖ ْ َ
اب ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ْﻴ ِﻞ َﻏ ْﻔ َﻠ ًﺔ *** َﻓـ َـﻤــﺎ َﺗ ـ َﺮ ُﻛــﻮا َﺷـ ْﻴـ ًﺌــﺎ َو ِﻛــــﺪْ ُت ُﻷ ْﻗ ـ َﺘـ َـﻼ
َ - ٢٣٨و َﻃ ﱠﻮ َﻗ ِﻨﻲ ا َﻷ ْﻋـــ َﺮ ُ
ــﻦ ﺗ ََﻜ ﱠﻔ َﻼ
َ - ٢٣٩ﻓ َﺄ ْد َر َﻛ ِﻨ ْﻲ اﻟ ﱡﻠ ْﻄ ُﻒ ْ َ
اﳋ ِﻔ ﱡﻲ َو َر ﱠد ِْﻧــﻲ *** ُﻋ ـ َﻨ ـ ْﻴ ـ َﺰ َة َﺣـ ﱠﺘــﻰ َﺟــﺎ َء ِﻧــﻲ َﻣـ ْ
ـﺼــﺎ ِﻟــﻲ ِﻟ َﻄ ْﻴ َﺒ َﺔ آ ِﻣ ًﻨﺎ *** َﻓ ـ َﻴــﺎ َر ﱢب َﺑـ ﱢﻠــﻐْ ـ ِﻨــﻲ ُﻣـــــ َﺮ ِاد ْي َو َﺳـ ﱢـﻬـ َـﻼ
 - ٢٤٠ﺑ َِﺤ ْﻤ ِﻠﻲ َو ِإ ْﻳـ َ
اﻟﺸ ْﻤ ِﻞ َو ْاﻏ ِﻔ ْﺮ ُذ َﻧﻮ َﺑ َﻨﺎ *** َو َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﻠﻰ َﺧ ْﻴ ِﺮ ا َﻷ َﻧﺎ ِم َو َﻣ ْﻦ ﺗَﻞ)(١
َ - ٢٤١و ُﻣ ﱠﻦ ﺑ َِﺠ ْﻤ ِﻊ ﱠ
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م Ïال�ص�Wبية )(1
رﻣﻮز اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﻮز .
الوحدة اخل�م�صة  :متو¿ علم القراءات

“¡«ó
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﻣﺒﺘﻜﺮ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﺮﻣﻮز.

رموز ال�ص�Wبية
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻣﺰ :اﳊﺮف 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 اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ وراوﻳﻴﻪ ،ورﻣﻮز ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺪل
راو.
ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎرئ أو ٍ
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اأو k
ل :الرموز الفردية
وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ورواﺗﻬﻢ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ،
وﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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IõªM
ف

ﻓﻀﻖ

OÓN
ق

�Kني  :�kالرموز ا÷م�عية
وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن :رﻣﻮز ﺣﺮﻓﻴﺔ  ،و رﻣﻮز ﻛﻠﻤﻴﺔ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ :
النوع الأول :الرموز ا÷م�عية احلرفية:
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺣﺮوف )أﺑﺠﺪﻫﻮز( ،وﻫﻲ اﻟﺜﺎء واﳋﺎء واﻟﺬال واﻟﻈﺎء واﻟﻐﲔ واﻟﺸﲔ ،اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ) :ﺛﺨﺬ ﻇﻐﺶ(  ،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :

IõªM

IõªM
º°UÉY

¿ƒ«aƒµdG

»FÉ°ùµdG

ôeÉY øHG

º°UÉY

¿ƒ«aƒµdG

»FÉ°ùµdG

Òãc øHG

™aÉf :GóY á©Ñ°ùdG AGô≤dG

اﻟﺬال
IõªM
»FÉ°ùµdG

º°UÉY

الوحدة اخل�م�صة  :متو¿ علم القراءات

وﻣـــﻨـــﻬـــﻦ ﻟـــﻠـــﻜـــــــﻮﻓـــﻲ ﺛـــــــﺎ ٌء ﻣــﺜـــــﻠـــــﺚ
ﻋــﻨــﻴــﺖ ا ُﻷوﻟـــــــﻰ أﺛــﺒــﺘــﻬـــــﻢ ﺑــﻌــﺪ ﻧــﺎﻓـــــﻊ
وﻛــــــﻮف ﻣــــﻊ اﳌـــﻜـــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻈـــﺎء ﻣــﻌــﺠــﻤــﺎ
وذو اﻟــﻨــﻘــﻂ ﺷـــﲔ ﻟــﻠــﻜــﺴــﺎﺋــﻲ وﺣــﻤــﺰة

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

وﺳـــﺘـــﺘـــﻬـــﻢ ﺑـــــﺎﳋـــــﺎء ﻟــــﻴــــﺲ ﺑـــﺄﻏـــــــﻔـــﻼ
وﻛــــــﻮف وﺷــــــﺎم ذاﻟــــﻬــــﻢ ﻟـــﻴـــﺲ ﻣــﻐــﻔــﻼ
وﻛـــــﻮف وﺑـــﺼـــﺮ ﻏــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻟــﻴــﺲ ﻣﻬﻤﻼ
.......................

اﻟﻈﺎء

IõªM
º°UÉY

¿ƒ«aƒµdG
ôªY ƒHCG
…ô°üÑdG

اﻟﻐﻴﻦ

اﻟﺨﺎء

»FÉ°ùµdG

IõªM

»FÉ°ùµdG

¿ƒ«aƒµdG

اﻟﺜﺎء

اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ

اﻟﺸﻴﻦ
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النوع الث�ين :الرموز ا÷م�عية الكلمية:
وﻗﺪ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
....................
ﺻـــﺤـــﺎب ﻫــﻤــﺎ ﻣـــﻊ ﺣــﻔــﺼــﻬــﻢ ﻋـــﻢ ﻧــﺎﻓــﻊ
وﻣـــــﻚ وﺣـــــﻖ ﻓـــﻴـــﻪ واﺑـــــــﻦ اﻟــــﻌــــﻼء ﻗــﻞ
وﺣـــــــــــﺮﻣـــــﻲ اﳌــــﻜـــــــــﻲ ﻓــــﻴـــــــــﻪ وﻧــــﺎﻓــــﻊ

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

وﻗـــــﻞ ﻓــﻴــﻬــﻤــﺎ ﻣــــﻊ ﺷــﻌــﺒــﺔ ﺻــﺤــﺒــﺔ ﺗــﻼ
وﺷــــــﺎم ﺳـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ﻧـــﺎﻓـــﻊ وﻓـــﺘـــﻰ اﻟــﻌــﻼ
وﻗـــــﻞ ﻓــﻴــﻬــﻤــﺎ واﻟـــﻴـــﺤـــﺼـــﺒـــﻲ ﻧـــﻔـــﺮ ﺣــﻼ
وﺣـــﺼـــﻦ ﻋـــﻦ اﻟـــﻜـــﻮﻓـــﻲ وﻧــﺎﻓــﻌــﻬــﻢ ﻋﻼ
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Wريقة ال�ص�Wبي ‘ ا�صتعم�ل الرموز
 (١أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ.
 (٢ﺛﻢ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻗﺮاءة اﳌﺮﻣﻮز ﻟﻬﻢ ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺟﻠﻴﻠﺔ.
 (٣إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻣﻮز أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻮاو ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻬﺎ واﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺮع ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ،
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ:

رﺟـــﺎل ﳕــﻮﻫــﺎ درﻳـــﺔ وﲢﻤﻼ

وﺑــﺴــﻤــﻞ ﺑــﲔ اﻟــﺴــﻮرﺗــﲔ ﺑﺴﻨﺔ
***
أي ﻗﺮأ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺳﻮرﺗﲔ اﳌﺮﻣﻮز ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎء ﻣﻦ ﺑﺴﻨﺔ وﻫﻮ ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ  ،واﳌﺮﻣﻮز ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮاء ﻣﻦ
رﺟﺎل وﻫﻮ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ،واﳌﺮﻣﻮز ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻮن ﻣﻦ ﳕﻮﻫﺎ وﻫﻮ ﻋﺎﺻﻢ ،واﳌﺮﻣﻮز ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪال ﻣﻦ درﻳﺔ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ،

ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮرﺗﲔ ،ﺛﻢ أﺗﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺷﺮع ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى وﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮاو.
وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﻮاو إذا َأ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﺒﺲ.
وﻗﺪ ﺑﲔ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل رﺣﻤﻪ اﷲ:
وﻣـــﻦ ﺑــﻌــﺪ ذﻛـــﺮي اﳊـــﺮف أﺳــﻤــﻲ رﺟــﺎﻟــﻪ *** ﻣــﺘــﻰ ﺗــﻨــﻘــﻀــﻲ آﺗـــﻴـــﻚ ﺑــــﺎﻟــــﻮاو ﻓﻴﺼﻼ
ﺳــــﻮى أﺣـــــﺮف ﻻ رﻳـــﺒـــﺔ ﻓـــﻲ اﺗــﺼــﺎﻟــﻬــﺎ *** ..........................


قراءة مقدمة ال�ص�Wبية وا�صتخرا êم� فيه� من اآدا Üحملة القراآ¿ الكر. Ë
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 :١إﻻم ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ç

�صحبة

عم

`g

Æ

¥
الوحدة اخل�م�صة  :متو¿ علم القراءات

 :٢ﺑﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻟﻠﺮﻣﻮز.

م�ص�در
 1إﺑﺮاز اﳌﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﻧﻲ ،ﻷﺑﻲ ﺷﺎﻣﻪ.
 2ﻓﺘﺢ اﻟﻮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺼﻴﺪ ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي.

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﻧﻮر(.
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اأgم ال�شرو ìاملطبوYة لل�شاطبية :
 .1فت íالوUشيد ‘ Tشر ìالق�شيد Y ،لي ب øمد بY øبدال�شمد ال�شîاوي .
 .2ال tد sر pة الفريدة ‘ Tشر ìالق�شيدة  ،منتجب الدي øح�ش Úب øاأبي الع õالهمòا. Ê
 .3الÓآل Åالفريدة ‘ Tشر ìالق�شيدة  ،اأبوYبداˆ مد ب øيو�شف الفا�شي .
 .4كن õاملعا ، Êمد ب øاأحمد ب øمد املوUشلي املعرو ±بـ )Tشعلة( .
 .5اEبراز املعا Êم øحرز الأماT ، Êشهاب الدي øاأبوTشامة Yبدالرحم øاملقد�شي .
 .6كن õاملعاT ‘ Êشر ìحرز الأما ، Êاأبوا�Eشحاق اEبراgيم بY øمر ا÷عÈي .
� .7شرا êالقار Çاملبتد ÇوòJكار املقر Çاملنتهي Y ،لي ب øمد بY øثمان  ،املعرو ±بابø
القاUش íالعòري .
اEرTشاد املريد ا ¤Eمق�شود الق�شيد Y ،لي ب øمد ال†شبا´ .
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ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ
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الأVصداد
وﻫﻲ :اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ
اﻹدﻏﺎم ﺿﺪﻩ اﻹﻇﻬﺎر ،واﻹﻇﻬﺎر ﺿﺪﻩ اﻹدﻏﺎم.
وﻋﺎدة اﻟﻘﺮاء إذا ذﻛﺮوا أﺣﺪ اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻟﻘﺎرئ أو أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻐﻨﻮا
ﺑﻪ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﻀﺪ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺒﺎﻗﲔ.

ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ :
وﻣﺎ ﻛﺎن ذا ﺿﺪ ﻓﺈﻧﻲ ﺑﻀﺪﻩ
ﻓﺰاﺣﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﻟﺘﻔﻀﻼ.
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م�ص£لح�ت ال�ص�Wبية

واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ – ﻗﻮﻟﻪ رﺣﻤﻪ اﷲ – )وﻛﻮﻓﻴﻬﻢ ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﻣﺨﻔﻔﺎً( ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺮاءة اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻀﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻫﻮ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﻓﺘﺠﺪﻩ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺿﺪﻩ وﻫﻮ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻟﺰم أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﺼﺮح ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻷﺧﺮى ،اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﻀﺪ ﻋﻠﻰ
ﺿﺪﻩ.
اﻟﻘﻴﺪ واﻹﻃﻼق
ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،وﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎر  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
دون أن ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻀﺪﻳﻦ  ،وذﻟﻚ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﻓـــﻲ اﻟــﺮﻓــﻊ واﻟــﺘــﺬﻛــﻴــﺮ واﻟــﻐــﻴــﺐ ﺟﻤﻠﺔ *** ﻋــﻠــﻰ ﻟــﻔــﻈــﻬــﺎ أﻃــﻠــﻘــﺖ ﻣـــﻦ ﻗــﻴــﺪ اﻟــﻌــﻼ
ﱠ
وﺿﺢ – رﺣﻤﻪ اﷲ – أﻧﻪ إذا ذﻛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ وﻫﻲ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﺮﻓﻊ وﺿﺪﻩ ﻓﻤﺮادﻩ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺮﻓﻊ،
وإذا أﺗﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ وﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺮاد اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ،وإذا أﺗﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﲢﺘﻤﻞ
اﻟﻐﻴﺒﺔ واﳋﻄﺎب وﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺮاد اﻟﻐﻴﺐ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ) :وأرﺑﻊ أ ﱠوﻻ ﺻﺤﺎب( ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ
)أرﺑﻊ( ،ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺮاءة اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻀﺪ اﻟﺮﻓﻊ وﻫﻮ اﻟﻨﺼﺐ.
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺪ
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ:
 *** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وﺑــﺎﻟــﻠــﻔــﻆ أﺳــﺘــﻐــﻨــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺪ إن ﺟﻼ
اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻟﻔﻈﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻛﺎﺷﻔ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻻ
ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ دا ًﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼﻮد ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ )وﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
راوﻳﻪ ﻧﺎﺻﺮ( ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﺪ )ﻣﺎﻟﻚ( ﺑﺎﳌﺪ ؛ ﻻﺗﻀﺎح اﳌﻌﻨﻰ وﻇﻬﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ  ،وﻛﻘﻮﻟﻪ ) :وﺣﻤﺰة
أﺳﺮى ﻓﻲ أﺳﺎرى( ﻓﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﺮاءﺗﲔ .
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 :١وﺿﺢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
 :٢اذﻛﺮ أﺿﺪاد اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
الوحدة اخل�م�صة  :متو¿ علم القراءات

اﻟﺘﺮﻗﻴﻖ
اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ
اﳌـﺪ

§HGhQ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة
واﻹرﺷﺎد ) ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن( .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء .
• اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﻠﻮﻣﻪ )ﺗﺒﻴﺎن(.
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¢SQódG
30

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

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

¢SQódG ±GógCG
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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