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STORYBOARD 

Subject:     MADKHAL ILA ILMU AL-QIRAAT                   Designer: Nurzamir Zakaria 

Subject Code:  IUQR 2234                              Date        : 8 April  2009 

 Lesson 1لقرآِن والقراءاِت، وتعريف  المقرئ والقاِرئالقراءاِت، والفرق  بيَن ا تعريف   : الدَّرس األوَّل

 
 Introمدخل

 وعلى آلو وصحبو ومن وااله،  ،اغبمد هلل والّصالة والّسالم على رسول الّلو

 
 أّما بعد أخي الطَّالب، 

 
 سالٌم من اهلل عليَك ورضبٌة منو وبركات، 

َد يياا  ، ؽبذا الفصل الدّْراسّي، آملَُت أن ذبمدخل إىل علم القراءاتة ومرحباً بك يف سلسلة الدُّروس اؼبقرَّرة عليك يف إطار مادَّ 
تعة والفائدة

ُ
 ، كّل اؼب

 
 يأىالً وساالً بك: 

 
 Loتعليميةثمرات الال

 أن: -بإذن اهلل-عند هناية ىذا الّدرس، يُتاُح لك 
  َف القراءات لغة وأصطالحاً عرّْ ت. 
  ّْد عالقة القراءات بالقرآن الكرميربد. 
 األدلة على أن القرآن والقراءات دبعًٌت واحدٍ  تفام. 
 تدرك موضوع علم القراءات، واستمداده، ويائدتو، وغايتو. 
  ُ ف اؼبقرئ والقارئ، وآدأّما.رّْ عَ ت 
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 .تستنتج سبب عدم جواز إقراء اؼبقرئ إال دبا ظبع وقرأ، وبعض اآلداب اليت جيب عليو التحلي ّٔا 
 .تعرف حكم أخذ األجرة على اإلقراء 
 .تدرك حكم اإلقراء يف الطريق 
  َّى ّٔا القارئ.تفام اآلداب اليت يتحل 
  َّف على القراءة إيراًدا وصبًعا.تتعر 
 .تستنتج حكم تعلم القراءات، وحكم تركيب قراءة يف قراءة أخرى 

 

 Lotعناصر الّدرس
 القراءات لغة وأصطالحًا.تعريف   1.1
 عالقة القراءات بالقرآن الكرمي.  1.1
 دلة على أن القرآن والقراءات دبعًٌت واحٍد.األ  1.1
 موضوع علم القراءات، واستمداده، ويائدتو، وغايتو.  1.1
 اؼبقرئ والقارئ، وآدأّما.تعريف   1.1
 ي ّٔا.عدم جواز إقراء اؼبقرئ إال دبا ظبع وقرأ، وبعض اآلداب اليت جيب عليو التحلّْ   1.1
 حكم أخذ األجرة على اإلقراء.  1.1
 ريق.كم اإلقراء يف الطَّ ح  1.1
 ى ّٔا القارئ.اآلداب اليت يتحلَّ   1.1

 القراءة إيراًدا وصبًعا.  1.11
 م القراءات، وحكم تركيب قراءة يف قراءة أخرى.حكم تعلُّ   1.11
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  Topic1 Seq1تعريف القراءات لغة وأصطالحاً.  1.1
 ارسعزيزي الدَّ 

 للتفصيل ينر يضال انقر على الز 

 
Button1 ًالقراءات لغة 

صبع قراءة، وىي مصدر: قرأَ قراءًة وقرآنًا، دبعٌت: تال تالوًة، وىي يف األصل دبعٌت: اعبمع والضم. تقول: قرأت اؼباء يف اغبوض، 
 بعضاا إىل بعض. ي القرآن قرآنًا؛ ألنو جيمع اآليات والسور، ويضمُّ أي: صبعتو ييو، وظبّْ 

 

Button2القراءات اصطالًحا 

 ىي علمٌ "بقولو:  -رضبو اهلل تعاىل-ياا العلماء بعدة تعريفات. أرجح تلك التعريفات ما عرياا بو العالمة ابن اعبزري يقد عرَّ 
. وعرياا الشيخ القاضي "حو واللغة والتفسَت، وما أشبو ذلكاقلة، يخرج بذلك النَّ و النَّ ز بكيفية أداء كلمات القرآن واختالياا بع

ىو علم يُعرف بو كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائاا اتفاقًا واختاليًا، مع عزو كل وجو "بقولو:  -رضبو اهلل تعاىل-
 ."لناقلو

 
Note it قلت إلينا  ونُ  -صلى اهلل عليو وسلم-وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظو ونصو، كما أنزلو اهلل تعاىل على نبينا ؿبمد

وقد اختلف  -عليو السالم-الوحي جربيل  أمُتُ  موُ ويًقا ؼبا علَّ  -ى اهلل عليو وسلمصلَّ -سول كيفية أداء كلماتو كما نطق ّٔا الرَّ 
 صلى اهلل عليو وسلم.-منام يعزو ما يرويو بإسناد صحيح إىل النيب  اقلون، يكلّّ واة النَّ الرُّ 

 
 النَّشاط

 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( لصحيحة وعالمة ( أمام العبارة اعالمة ) انقر

 

 .صبع قراءة، وىي مصدر: قرأَ قراءًة وقرآنًا، دبعٌت: تال تالوةً القراءات  -1

 .القراءات صبع ال مفرد لو -1
ِّ مالقراءة  يف األصل دبعٌت: الضَّ  -1 ّّ. 

 .القراءة  يف األصل دبعٌت: اعبمع -1
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 القراءة يف األصل دبعٌت: اعبمع والضم. -1

 
 :وذجّيةاإلجابات النَّم

1- (   )1- (×    )1- (×     )1- (×)   1- (). 

 
  Topic2 Seq1عالقة القراءات بالقرآن الكريم. 1.1

 عالقة القراءات بالقرآن الكرمي. ةفيدك يف معرييُ  ،رساين من عناصر الدَّ ، ىذا العنصر الثَّ عزيزي الّدارس
 ثالثة: للعلماء يف ذلك آراءٌ و 

 لتفصيليضال انقر على األزرار ل

 

Button1األول الرأي 
 .حقيقتان متغايرتان القرآن والقراءات أنَّ ": -رضبو اهلل تعاىل-ركشي ين الزَّ اإلمام بدر الدّْ  ىير 

  ىو الوحيُ  القرآنَ  ودليلو: أنَّ 
ُ
 للبيان واإلعجاز.  -صلى اهلل عليو وسلم-ل على رسول اهلل نزَّ اؼب

ي لقّْ يياا من التَّ  اغبروف، أو كيفيتاا من زبفيف وتشديد وغَتمها، وال بدَّ  ألفاظ الوحي اؼبذكور يف والقراءات: اختالفُ 
 ."ماع واؼبشاياةكم إال بالسَّ يياا أشياَء ال ربُ  ؛ ألنَّ ةاواؼبشاي

)لطائف اإلشارات لفنون القراءات(. واإلمام شااب الدين البنا  :سطالين يف كتابوشااب الدين القُ  وقد تبعو يف ذلك اإلمامُ 
 )إرباف يضالء البشر(. :يف كتابو مياطيُّ الدّْ 
 

Button2 الثانيالرأي 
 للقراءة، والقراءاتُ  مرادفٌ  مصدرٌ  القرآنَ  ؛ ألنَّ ما حقيقتان دبعًٌت واحدٍ : أهنَّ -رضبو اهلل تعاىل-ويرى الدكتور ؿبمد سامل ؿُبيسن 

و ال واضحة على أنَّ  َداللةً  بعة، تدلُّ على األحرف السَّ  القرآن نزولِ  أحاديثَ  صبع قراءة. إذن ياما حقيقتان دبعًٌت واحد، كما أنَّ 
 ل.نزَّ مُ  مناما وحيٌ  يرَق بيناما؛ إذ كلّّ 

 

Button3 الثالث الرأي  

 ا كليِّا، بل بيناما ارتباطٌ اربادً ين حدَ ما لَْيَسا متغايرين تغايرًا تامِّا، كما أهنما ليسا متَّ أهنَّ "كتور شعبان ؿبمد إظباعيل: ويرى الدُّ 
وتعريف  ،، بل توجد يف بعض ألفاظو يقطوُ القرآن كلَّ  القراءات ال تشمل كلماتِ  كارتباط اعبزء بالكل؛ وذلك ألنَّ   ثيقٌ و 
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 ركشيُّ اإلمام الزَّ  هىذا الذي يقصد ، ولعلَّ "ةاذَّ ة القراءات الشَّ ة على عدم قرآنيَّ ة، وقد أصبعت األمَّ اذَّ القراءات يشمل اؼبتواترة والشَّ 
على  االختالفَ  ، غَت أنَّ بيناما وثيًقاً  أن يكون االرتباطُ  لسُت يف ىذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات؛ إذ ال بدَّ و "حيث قال: 

اما بيناما على أن جيعلَ  عن اآلخر، ال يقَوى التداخلُ  خيتلفُ  كالِّ مناما شيءٌ   موجوًدا بيناما، دبعٌت: أنَّ  غم من ىذا، يظلُّ الرَّ 
الراجح  ، وأَرى أنَّ بُتّْ  بُت ىذا وذاك واضحٌ  ونطُقو، والفرقُ  إال اللف،ُ  كيُب واللف،، وما القراءاتُ إال الًتَّ  آنُ شيًئا واحًدا، يما القر 

و ال من أهنما حقيقتان دبعًٌت واحد، وىناك أحاديث كثَتة تدل على أنَّ  -رضبو اهلل تعاىل-يف ذلك: ىو ما ذكره الشيخ ؿبيسن 
  يرَق بُت القراءات والقرآن.

 
  الّنشاط

 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 .: أنَّ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان-رضبو اهلل تعاىل-يري اإلمام بدر الدين الزركشي  -1
 : أنَّ القرآن والقراءات دبعٌت واحد.-رضبو اهلل تعاىل-يري اإلمام بدر الدين الزركشي  -1

 .أهنما حقيقتان دبعًٌت واحدالراجح :  -1

 .متغايرتان أهنما حقيقتانالراجح :  -1
 

 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (   )1-     )×(1- (     )1- .)×( 
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  Topic3ن القرآن والقراءات بمعًنى واحد  األدلة على أ 1.1

القرآن نزل على  بأنَّ  -صلى اهلل عليو وسلم- يبّْ األخبار قد تواترت عن النَّ  ليل على نزول القراءات: أنَّ ، الدَّ عزيزي الّدارس
ى اهلل صلَّ -اثنان وعشرون صحابيِّا، سواء كان ذلك مباشرًة منو  -اهلل عليام رضوانُ -حابة سبعة أحرف، َرَوى ذلك من الصَّ 

 أو بواسطة. -عليو وسلم
  اا كالم اهلل تعاىل، ة، كلّ القراءات القرآنيَّ  عترب من األدلة على أنَّ حيحة اليت تُ من ىذه األحاديث الصَّ ونذكر اآلن َطَريًا

ونُقلت عنو حىت وصلت إلينا  -صلى اهلل عليو وسلم-لة من عند اهلل على رسول اهلل نزَّ اا مُ ال مدخل للبشر يياا، وكلُّ 
ل بذلك، حيث قال: ابقة حبف، كتأّا، وتكفَّ مة دون سائر األمم السَّ ىذه األ دون ربريٍف أو تغيٍَت. ياهلل تعاىل خصَّ 

 .]1اغبجر: [. ((ِإنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو غَبَاِيظُون))
  ََّنا الت َّْورَاَة ِييَاا ُىًدى ِإنَّا أَنَزلْ ))لة على أنبيائام، قال تعاىل: تباا اؼبنزَّ كُ   مة يقد وََكَل اهلل تعاىل إلياا حف،َ ا األمم اؼبتقدّْ أم

ظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَِّو وََكانُوا َعَلْيِو َونُوٌر ََيُْكُم َِّٔا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن َىاُدوا َوالرَّبَّانِيُّوَن َواأَلْحَباُر دبَا اْسُتْحفِ 
بديل، قال والتَّ  حريفُ التوراة إىل بٍت إسرائيل، دخلاا التَّ  حف،َ  ا وكل اهللُ . يلمَّ ]11اؼبائدة: من اآلية: [. ((ُشَاَداءَ 
قَِلياًل يَ َوْيٌل ؽَبُْم فبَّا َكَتَبْت  يَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِاْم ُُثَّ يَ ُقولُوَن َىَذا ِمْن ِعْنِد اللَِّو لَِيْشتَ ُروا ِبِو شَبًَنا))تعاىل: 

 .]11البقرة: [. ((ْيٌل ؽَبُْم فبَّا َيْكِسُبونَ أَْيِديِاْم َووَ 
  َّإىل أن يرثَ أم ٍٍ و سُّ اهلل األرض ومن علياا، ال يندثر، وال يتبدل، وال يَلتبس بالباطل، وال يَ  ا القرآن الكرمي ياو باِق

َذِلَك ))ة كلاا: البشريَّ  ذي ييو صالحُ الَّ  ،ائمستور الدَّ ىذا الكتاب ىو الدّ  أنَّ  -تعاىل–أيُّ ربريف؛ ِلَما سبق يف علمو 
ت كثرت ييو الِفرق، وعمَّ   . لقد جاء على ىذا القرآن الكرمي زمانٌ ]1البقرة: [. ((اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِييِو ُىًدى لِْلُمتَِّقُتَ 

الكثََت من  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -على حديث رسول اهلل  ييو الفنت، واضطربت ييو األحداث، ولقد أدخلت الفرقُ 
 -وخباصة العلماء األتقياء-ا جعل اؼبسلمُت اؼبخلصُت فبَّ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ - األحاديث اؼبكذوبة على النيبّْ 

ا القرآن الكرمي علياا. أمَّ  دخيلٍ  من كلّْ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -ة رسول اهلل يُعِملون يكرىم وأقالمام؛ لتنقية سنَّ 
 من نصوصو، أو يُدِخل عليو أيَّ  نص   ل أيَّ دّْ بَ ين، أن ي ُ من أعداء ىذا الدّْ  دٌ ينحمد اهلل تعاىل، حيث مل يستطع أح

 ربريف، أو تغيَت، بالرغم من ِحرصام على ذلك، ولكنام ما استطاعوا لذلك سبياًل.
  ن عبد اهلل ب ثٍت عبيد اهلل بن عبد اهلل، أنَّ قال: حدَّ  -رضي اهلل عنو-واآلن، نذكر بعض األحاديث: عن ابن شااب

على  -عليو السالم- ))أقرأين جربيلُ قال:  -صلى اهلل عليو وسلم-رسول اهلل  ثو أنَّ حدَّ  -رضي اهلل عناما-عباس 
 .واحد، يراجعُتو، يلم أزل أستزيده ويزيُدين، حىت انتاى إىل سبعة أحرف(( حرفٍ 

  ضبن بن ر بن ـبرمة وعبد الرّ سوَ اؼبِ  بَت، أنَّ قال: "أخربين عروة بن الزُّ  -رضي اهلل عنو-اغبديث الثاين: عن ابن شااب
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ما ظِبَعا عمر بن اػبطاب، يقول: ظبعت ىشام بن حكيم يقرأ سورَة الفرقان يف حياة رسول اهلل ثاه أهنَّ عبد القارئ، حدَّ 
يو ى اهلل علصلَّ -اهلل  كثَتة مل يقرئنياا رسولُ   ياستمعُت لقراءتو، يإذا ىو يقرأ على حروفٍ  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -

ك تقرأ؟ حىت سلَّم، يلببُتو بردائو؛ يقلت: َمن أقرأك ىذه السورة اليت ظبعتُ  تُ الة، يتصربَّ أساوره يف الصَّ  يكْدتُّ  -وسلم
قد أقرأنياا  -ى اهلل عليو وسلمصلَّ -اهلل  رسولَ  يقلت: كَذبَت، يإنَّ  -صلى اهلل عليو وسلم-اهلل  قال: أقرأنياا رسولُ 

 ظبعت ىذا يقرأ سورة الفرقان يقلت: إينّْ  -صلى اهلل عليو وسلم-بو أقوُده إىل رسول اهلل  على غَت ما قرأَت، يانطلقتُ 
لعمَر: ))أرسْلُو، يأرسلو عمر؛ يقال ؽبشام: اقرأ يا  -صلى اهلل عليو وسلم-على حروف مل تُقرئنياا؛ يقال رسول اهلل 

ىكذا أُنزلت، ُث قال: اقرأ يا عمر،  -ى اهلل عليو وسلمصل-، يقرأ عليو القراءة اليت ظبعُتو يقرأ؛ يقال رسول اهلل ىشامُ 
 ل على سبعةِ نزِ أُ  ىذا القرآنَ  : كذلك أُنزلت، إنَّ -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -اهلل  يقرأُت القراءة اليت أقرأين؛ يقال رسولُ 

 ر منو(("ف، ياقرءوا ما تيسَّ أحرُ 
 ل من عند اهلل اعبميع ُمنزَّ  يرَق بُت القرآن والقراءات، وأنَّ  و المها يدالن داللة واضحة، على أنَّ ن وغَتَ ان اغبديثاياذ-

 تبارك وتعاىل.
  َّىذه القراءَة أيضُل من القراءة األخرى، وال جيوز أن  و ال يرَق بُت قراءة وأخرى، وال جيوز أن نقول: إنَّ وعلى ىذا، يإن

ىذه القراءات اليت  كلُّ  ة حفص أيضل من غَتىا، بلرواي من غَته، وال نقول: إنَّ  قراءة نايع أيضلُ  : إنَّ -مثاًل - نقولَ 
خالَف العلماء يف  -إن شاء اهلل تبارك وتعاىل-وسوف نوضح ييما بعد  -تبارك وتعاىل-يُقَرأ ّٔا منزلة من عند اهلل 

ا ىي قراءة اليوم، يإّنَّ قراءة من القراءات اليت يُقرأ ّٔا  اإلنسان إذا قرأ بأيّْ  اؼبراد باألحرف السبعة، لكننا نريد أن نبُت أنَّ 
 وال يرَق بُت قراءة وأخرى. -تبارك وتعاىل-صحيحة من عند اهلل 

 
 النَّشاط

 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 رواه عبد اهلل بن عمر.حديث " أقرأين جربيل على حرف ..........." اغبديث  .1

      .عبد اهلل بن عباس حديث " أقرأين جربيل على حرف ..........." اغبديث رواه  .1
 الفرقان.السورة اليت ظبعاا عمر بن اػبطاب من ىشام بن حكيم ىي سورة  .1
 عراء.السورة اليت ظبعاا عمر بن اػبطاب من ىشام بن حكيم ىي سورة الشُّ  .1
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 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (× )    1- ()     1- (     )1- )×( 

 
 Topic4تو، وغايتوموضوع علم القراءات، واستمداده، وفائد 1.1

 ة القراءات بأسانيدَ عن أئمَّ  والفرشيّْ  سة ما نُقل من اػبالف األصولّْ ا: ياو در ا موضوع علم القراءاتأمَّ عزيزي الّدارس،  
النطق ّٔا، وكيفية أدائاا. وما دام  يف الكلمات القرآنية، من حيث أحوالُ  -م عليو وسلَّ ى اهللصلَّ -سول صلة ومتواترة إىل الرَّ متَّ 
ىي ما نُقل من ألفاظ القرآن الكرمي من  القراءاتِ  ، ييعٌت ذلك: أنَّ من صحاب   ثر ذلك عن أكثرَ بعة كما أُ ة متَّ القراءة ُسنَّ  أنَّ 
 يرًا.تالوًة أو تقر  -مى اهلل عليو وسلَّ صلَّ -سول الرَّ 

 يضال انقر على األزرار للتفصيل

 
Button1 استمداده 

حيحة اؼبتواترة عن علماء القراءات اؼبتصلة السند إىل قول الصَّ ة" أي: من النُّ نَّ ياو من السنة واإلصباع، ونقصد بقولنا: "من السُّ 
 صلى اهلل عليو وسلم.-رسول اهلل 

 
Button2  وفائدت 

حريف والتغيَت مع شبراٍت كثَتٍة، ومل يزل العلماء يستنبطون من كل حرف يَقرأ بو قارٌئ معًٌت ال ياي ِصيانة القرآن الكرمي من الت
 يوجد يف قراءة اآلخر، والقراءة حجة الفقااء يف االستنباط، وحجتام يف االجتااد، مع ما ييو من التسايل على األمة.

 

Button3غايتو 

ء. وىناك بعض اؼبصطلحات ذكرىا العلماء ال بد من معريتاا، كتعريفام للمقرئ ياي معرية ما يَقرأ بو كل قارئ من أئمة القرا
 واية، والطريق والوجو، واألصول والفرش.مناما من آداب، ومعرية الفرق بُت القراءة والرّْ  ى بو كلّّ وللقارئ، وما جيب أن يتحلَّ 

 

 الّنشاط
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 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )عالمة  انقر

 

 .موضوع علم القراءات دارسة  اػبالف األصول -1
 موضوع علم القراءات دارسة اػبالف الفرشي -1

 .موضوع علم القراءات دارسة ما نُقل من اػبالف األصول والفرشي -1

 علم القراءات مستمد من الكتاب والسنة واإلصباع. -1

 ات مستمد من السنة واإلصباع.علم القراء -1
 

 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (×   )1- (×    )1- (     )1- (×)   1- (). 

 

 Topic5تعريف المقرئ والقارئ، وآدابهما  1.1
  لُ األوَّ  : البابُ -رضبو اهلل تعاىل- قال العالمُة ابُن اعبزريّْ نعم، عزيزي الدَّارس: 

ُ
اما، وما ما يلزمُ قرئ والقارئ، و يف القراءة واؼب

 اقلة.واختالياا بعزو النَّ  ،كلمات القرآن  ة أداءِ علٌم بكيفيَّ  القراءاتِ  يتعلق بذلك، وقد سبق أن نقلنا عنو: أنَّ 

 للتفصيل ينر يضال انقر على الز 

 
Button1المقرئ 

يف  سلساًل؛ ألنَّ َمن ُشوِيَو بو مُ  ويشايإن ملَْ  ،مثاًل، ليس لو أن يُقرِئ دبا ييو "يسَتالتَّ "ياو العامِل ّٔا، رواىا مشاياًة، يلو حِفَ، 
 ماع واؼبشاياة.أشياَء ال رُبكم إال بالسَّ  القراءةِ 

 
Button2القارئ 

 و على قسمُت:أنَّ  -رضبو اهلل تعاىل-يقد ذكر ابن اعبزري 
 من القراءات. فرد ثالثًاً رع يف اإليراد إىل أن يُ : القارئ اؼببتدي: َمن شَ األول 
  َّىا.ىا وأشارَ قل من القراءات أكثرَ القارئ اؼبنتاي: وىو َمن نَ : انيوالث 
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  قصد بو يقربو إليو، وأن يَ  عملٍ  ة هلل تعاىل يف كلّْ يَّ لص الن ّْ أن خيُ  :مسلمٍ  على كلّْ  ما جيبُ  لُ : وأوَّ -رضبو اهلل-ُث قال
ينَ  َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللَّوَ ))رضا اهلل تعاىل ال غَت. قال تعاىل:  َا )). وقال: ]1نة: من اآلية: يّْ الب َ [ ((ـُبِْلِصَُت َلُو الدّْ ِإّنَّ

 .]11اؼبائدة: من اآلية: [. ((يَ تَ َقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقُتَ 
  ُمن اؼبقرئ والقارئ. من ضرورة اإلخالص لكل   -رضبو اهلل تعاىل-اعبزري  ىذا ما ذكره ابن 
  من الفقو ما  أن يعلمَ  :قبل أن ينصب نفسو لالشتغال بو من العلومِ  أن يتخلَّقَ  ؼبقرئَ : والذي يلزم ا-رضبو اهلل-ُث قال

 .ُيصلح بو أمَر دينو
  ،ويلزمو أيًضا: أن َيف، كتابًا مشتماًل على ما يُقرِئ بو من القراءات أصواًل ويَ ْرًشا، وإال داخلو الوىم والغلط يف كثَت

يو ِمن شيخو، مستصحًبا ذلك، َة تالوتو بو حاَل تلقّْ أن يكون ذاكرًا كيفيَّ  لو، يال بدَّ  حاي،ٍ  وإن أقرأ بكتاب وىو غَتُ 
بطريق القطع أو غلبة  قَ ن قرأ بذلك الكتاب؛ حىت يتحقَّ ، يال يستنكف أن يسأل رييقو أو غَته فبَّ يف شيءٍ  يإن شكَّ 

 ل إليو إال لضرورة، ككونو انفرد بسندٍ عدَ سي أو ترك، يال يُ ا من نو على ذلك خَبطّْو يف اإلجازة، وأمَّ نبّْ ، وإال يليُ نّْ الظَّ 
ا أن يكون القارئ عليو مستحضرًا ذاكرًا عاِلًما ال خيلو إمَّ  -واغبالة ىذه-ال توجد عند غَته، يعند ذلك  عال أو طريقٍ 

سن يف رأيو دون النقل أو وجو َيَ جائز، وإال َيَحرام فبنوع، وأن َيذر اإلقراَء دبا  بكيفية ما يقرأ أو اَل، يإن كان، يسائغٌ 
 إعراب أو لغة دون رواية.

 
 الّنشاط

 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

1-  
ُ
 م بالقراءة ، ورواىا مشاياًة.قرئ من علَّ اؼب

 أ ّٔا.اؼبقرئ من علم بالقراءة دون أن يقر  -1
 القارئ اؼببتدي: َمن شرع يف اإليراد إىل أن يفرد ثالثًا من القراءات. -1
 القارئ اؼببتدي: َمن شرع يف اإليراد إىل أن يفرد قراءتُت. -1

 القارئ اؼبنتاي: ىو َمن نقل من القراءات أكثرىا وأشارىا. -1
 يقط. القارئ اؼبنتاي: ىو َمن نقل من القراءات طبساً  -1
 

 :ةاإلجابات النَّموذجيّ 
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1- (   )1- (×    )1- (     )1- (×)    1- (    )1- )×(. 
    
 

 ي بوحل  اآلداب التي يجب عليو التَّ  عدم جواز إقراء المقرئ إال بما سمع وقرأ، وبعض    1.1

Topic 6 Seq1 
  ،أن ل جيوز للمقرئ ؤال يقول : ىالسُّ  ىذا العنصر. مضمونُ  نفسو واإلجابة عليو ىي ىناك سؤال يطرحُ عزيزي الدَّارس

و بتلك كلَّ   قرأ القرآنَ  ا أن يكونَ ال خيلو إمَّ  :-رضبو اهلل- اعبزريّْ  قال ابنُ  ّٔا ؟ ويقول : قرأتُ  ،أو روايةً  قراءةً  يسمعَ 
تو إال تلك األحرف، ييتلف، ّٔا بعد ذلك أو قبلو أو ال؛ يإن كان ييجوز لو فُ واية على شيخو أصواًل ويرًشا، ومل ي َ الرّْ 

برواية كذا القرآن من غَت تأكيد، إذا   قول بعض من يقول: قرأتُ  ورأى اإلمام ابن ؾباىد وغَته جوازَ  ،إال يالذلك، و 
 ل عليو.عوَّ ال يُ  كان قرأ القرآن، وىذا قولٌ 

  ُاي،ُ مطلًقا، ومنعو اغب اعبعربيُّ  جيز لو على أنواع اإلجازة؟ جوَّز ذلك العالمةُ دبا أُ  قرئ القرآنَ وىل جيوز للمقرئ  أن ي 
ا أن يكون تال بذلك أو ظبعو؛ يإن أراد أن و ال خيلو إمَّ ة أبو العالء اؽبمداين، وجعلو من أكرب الكبائر. وعندي أنَّ جَّ اغبُ 

ان يف كتاب أو ال؛ يإن كان يجائز حسن. يعل ذلك العالمة أبو حيَّ  ريق يجعلاا متابعةً ند أو يكثر الطَّ علي السَّ يُ 
، وغَته متابعة، وكذا يعل الشيخ اإلمام تقي الدين ؿبمد بن أضبد الصائغ اغبسن بن البخاريّْ جريد(، وغَته عن أب )التَّ 

 .لفيّْ رير عن السَّ ين الضَّ باؼبستنَت، عن الشيخ كمال الدّْ 
  ّْيقال: وشرط اؼبقرئ وصفتو ،شًتط يف اؼبقرئروط اليت تُ و عن الشُّ كالمَ   -رضبو اهلل تعاىل- ُث واصل العالمة ابن اعبزري: 

ا سقطات اؼبروءة، أمَّ ًىا عن أسباب الفسق ومُ أن يكون مع ما ذكرناه حرِّا عاقاًل مسلًما مكلًفا ثقة مأمونًا ضابطًا، متنزّْ 
و يضره كالشاادة، والظاىر أنو ال حتمل أنَّ عرف عدالتو الباطنة ييُ العدالة، ومل تُ  إذا كان مستورًا، وىو أن يكون ظاىرَ 

 ر معريتاا على غَت اغبكام، يفي اشًتاطاا حرج على الطلبة والعوام. سُ تع ةنيضره؛ ألن العدالة الباط
 

 النَّشاط
 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 جيوز لألنسان أن يقرئ بغَت ما قرأ بو. -1
 غَت ما قرأ بو.ال جيوز لألنسان أن يقرئ ب -1
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 يشًتط يف اؼبقرئ أن تظار عدالتو الباطنة. -1

 ال يشًتط يف اؼبقرئ أن تظار عدالتو الباطنة. -1
 

 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (×   )1- (    )1- (×     )1- (.) 

 

 Topic7 Seq1حكم أخذ األجرة على اإلقراء  1.1

 :بُت العلماء مشاورٌ  يفي ذلك خالفٌ  ،األجرة على اإلقراء أخذُ  وأما :-رضبو اهلل- اعبزريّْ  قال ابنُ  عزيزي الّدارس،
  ُّأخذ األجرة،  وصباعةٌ  ىريُّ يمنع أبو حنيفة والز 
  ،وأجازىا اغبسن، وابن سَتين إذا مل يشًتط 
  َّزىا إذا شرطو واستأجره إجارة صحيحة. اوعطاء جو  ومالكٍ  ايعيّْ ومذىب الش 
  ُلو أخذ األجرة؛ ألن اإلقراء صار عليو واجًبا،  ه يال َيلُّ ، أما إذا مل يكن غَتُ هه غَتُ شًتط أن يكون يف بلدِ قلت: لكن ي

 خويًا من أهنا تكون بسبب القراءة. ،ًعالف واػبلف تورُّ من السَّ  قرأ عليو يامتنع من قبوؽبا صباعةٌ ة فبن يَ اؽبديَّ  وأما قَبولُ 
 

 النَّشاط
 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) رانق

 

 .أجازأبو حنيفة أخذ األجرة على اإلقراء مطلقا -1
 .منع أبو حنيفة أخذ األجرة على اإلقراء مطلقا -1

 أخذ األجرة على اإلقراء إذا شرطو واستأجره إجارة صحيحة. ايعيُّ أجازمالك والشَّ  -1
 .جرة على اإلقراء مطلقاأجازمالك والشايعي أخذ األ -1
 

 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (×   )1- (    )1- (     )1- (×.) 
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  Topic8 Seq1ريقحكم اإلقراء في الطَّ   1.1

أنو  -رضي اهلل عنو-ال نعلم أحًدا أنكر ىذا إال ما روي عن اإلمام مالك ، و يف الطريق عزيزي الّدارس، جيوز للمقرئ اإلقراءُ 
وغَته يقرئون يف الطريق. وروى ابن داود  -رضبو اهلل-القراءة تكون يف الطريق، وكان الشيخ علم الدين السخاوي  قال: ما أعلم

 أنو كان يقرئ يف الطريق. وعن عمر بن العزيز أنو أذن يياا. -رضي اهلل عنو-عن أب الدرداء 
  إذا مل يلتو  ،ؼبختار أهنا جائزة غَت مكروىة: وأما القراءة يف الطريق يا-رضبو اهلل-قال الشيخ ؿبيي الدين النووي

 من الغلط. القراءة للناعس ـبايةً  -صلى اهلل عليو وسلم-اى عناا كرىت، كما كره النيب التيإن  ،صاحباا
  أنا  أكونُ  مرة، تارةً  ريق غَتَ ائغ يف الطَّ على اإلمام مشس الدين بن الصَّ  قلت: وقد قرأتُ  -رضبو اهلل-قال ابن اعبزري

واحد من شيوخنا منام اإلمام العالمة القاضي  اشيُت، وتارة يكون راكًبا على البغلة وأنا ماٍش. وأخربين غَتُ وىو م
ؿبب الدين بن يوسف اغبليب ناظر اعبيوش الشامية أهنم كان يستبشرون يوم يروح الشيخ تقي الدين الصائغ إىل جنازة. 

خدمتو، يكنت أقرأ عليو يف الطريق ماشًيا وىو راكب على ضبارتو. الدين: كثَتًا ما كان يأخذين يف  قال القاضي ؿببُّ 
 لمي وىو يشي.وقال عطاء بن السائب: كنا نقرأ على أب عبد الرضبن السُّ 

  َكيف وقد كان ؼبن ىو   ،يف الطريق، ولنا يف أب عبد الرضبن أسوةٌ  علينا اإلقراءَ  قومٌ  قال السخاوي عقب ىذا: وقد عاب
 منو قدوة!  خَتٌ 
 

 النَّشاط
 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 مام مالك القراءة يف الطريق.كره اإل -1
 كان الشيخ السخاوي يقرئ يف الطرق. -1

 كره الشيخ السخاوي اإلقراء يف الطريق. -1
 يف الطريق. يف اإلقراءأذن عمر بن العزيز  -1

 .يف اإلقراء يف الطريقمل يأذن عمر بن العزيز  -1
 

 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (   )1- (    )1- (×     )1- ()  1-  )×(. 
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 Topic9 Seq1ى بها القارئاآلداب التي يتحلَّ   1.1

يف  من اإلخالص وحسن النية، ُث جيدُّ وما جيب عليو  ،: وأما القارئ يتقدم حكمو-رضبو اهلل-عزيزي الّدارس، قال ابن اعبزري 
دع خبُ  وال يغًتُّ  ،بادر يف شبابو وأوقات عمره إىل التحصيللة عن سبام مراده، ويُ اغقطع ما يقدر عليو من العالئق والعوائق الشَّ 

 .عن أحد وجد عنده يائدةً  الب، وأال يستنكفَ الطَّ  سويف، ياذه آيةُ التَّ 
  َّجامًعا لتلك الشروط اؼبتقدمة أو أكثرىا، يإذا دخل عليو يليكن كامل  ،ت ديانتوو وظار تُ وليقصد شيًخا كملت أىلي

 بًا، وعليو أن ينظر شيخو بعُت االحًتام، ويعتقد كمال أىليتو ورجحانو على نظرائو. رًا متأدّْ اغبال متنظًفا متطاّْ 
  ّلو. يإن وقع منو نقص يليجعل  ىيبةً  ،قال الربيع صاحب الشايعي: ما اجًتأت أن أشرب اؼباء والشايعي ينظر إل

اسًت  ق بشيء، وقال: اللامَّ النقص من نفسو؛ ألنو مل يفام قول الشيخ. كان بعض أىل العلم إذا ذىب لشيخو تصدَّ 
. وينبغي أال يذكر عند شيخو أحًدا من أقرانو، وال يقول: قال يالن علمو مٍتّْ  بركةُ  ذىبْ ، وال تُ معلمي عٍتّْ  عيبَ 

ىا قام ويارق ذلك آّلس، وإذا قرب من حلقة الشيخ ن يرد ِغيبة شيخو إن قِدر، يإن تعذر عليو ردُّ وأ ،خاليًا لقولك
اس، بل جيلس حيث انتاى بو آّلس، إال أن ى رقاب النَّ خ بالتحية، وال يتخطَّ الشي صَّ سلم على اغباضرين، وليخُ يليُ 

إال أن  -رضي اهلل عناما-بابن عمر  ثره مل يقبل اقتداءً لو الشيخ يف التقدم، وال يقيم أحًدا من ؾبلسو، يإن آ يأذنَ 
ب مع ريقتو ع وليتأدَّ يليتوسَّ  بُت صاحبُت بغَت إذهنما، وإذا جلسَ  ه الشيخ بذلك، وال جيلسُ قسم عليو أو يأمرَ يُ 

ا بليًغا، وال يضحك  بٌ وحاضري ؾبلس الشيخ، يإن ذلك تأدُّ  ًٍ وال يكثر مع الشيخ وصيانة ّٓلسو، وال يريع صوتو ريًع
 الكالم وال يلتفت ييًنا وال مشااًل، بل يكون مقباًل على الشيخ مصغًيا إىل كالمو.

 
 النَّشاط

 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 لشيخ. ايف االشيخ نقص ز أن يعترب القارئ خطأىل جيو  -1
 ليس من األدب أن يقول الطالب لشيخو قال يالن خاليا لقولو. -1

 ىل جيوز للطالب أن يتخطى رقاب اعبالسُت بدون إذن من الشيخ. -1

 ال جيوز للقارئ الكالم أثناء آّلس أو التلفت ييناً ويساراً. -1
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 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (x )1- (    )1- (x     )1- (.) 

 
 

 Topic10 Seq1ة إفراًدا وجمًعاالقراء   1.11

؛ هييما ينبغي أن يكون عليو اؼبقرئ والقارئ، وقد ذكرنا -رضبو اهلل تعاىل-عزيزي الّدارس، ىذا ما ذكره العالمة ابن اعبزري 
رضبو اهلل -ىذه اؼبادة تدرسوهنا قبل أن تقوموا بدراسة علم القراءات دبشيئة اهلل تعاىل، ولذلك يإن اإلمام ابن اعبزري  حيث إنَّ 

 ،ااكلّْ   قد ذكر ما ينبغي أن يكون عليو القارئ يف قراءتو من إيراد للقراءات وصبعاا؛ يقال: وينبغي أن يفرد القراءاتِ  -تعاىل
جويد وـبارج سم، وليعلم حقيقة التَّ يف القراءات، وعليو أن َيف، كتابًا يف الرَّ  جامعٍ  يإن أراد اعبمع يال بد من حف، كتابٍ 

 هتا، وما يتعلق ّٔا علًما وعماًل.اغبروف وصفا
  َّتراجم القراء يلم  عليو، ومل يكونوا يف الصدر األول يُقرئون باعبمع، وقد تتبعتُ  وَ وأما اعبمع وكيفيتو، يلم أََر أحًدا نب

باعبمع كتابًا يف كيفية اعبمع، لكن ظار ل أن اإليراد   فَ شخًصا من اؼبغاربة ألَّ  أعلم مىت خرج اعبمع، وقد بلغٍت أنَّ 
اه الناس بالقبول، وقرأ بو العلماء وغَتىم، ال نعلم أحًدا كرىو، أقرأ بو ظار من حدود األربعمائة، وىلم جرِّا. وتلقَّ 

، وأبو العز القالنسي، واغباي، أبو العالء ، وابن ماران وأبو القاسم اؽبذلُّ سيُّ القي اغباي، أبو عمرو الداين، ومكيُّ 
وإسحاق. وفبن قرأ بو من اؼبتأخرين اإلمام اغباي، أبو شامة واإلمام آّتاد أبو  -اهلل تعاىل مرضبا-اؽبمداين، والشاطيب 

 اغبسن علي بن عبد الكايف السبكي، واإلمام اعبعربي.
  عن كيفية القراءة إيراًدا وصبًعا، وىذه اآلداب اليت ذكرىا يف القارئ  -رضبو اهلل تعاىل-ىذا ما ذكره العالمة ابن اعبزري

 للعلم، سواء كان علم القراءات أو غَته. مريدٍ  ى ّٔا كلُّ ؼبقرئ ينبغي أن يتحلَّ وا
 

 النَّشاط
 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر
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 األيضل أن يقرأ القارئ القراءات كلاا. -1
 الب باعبمع بدون إيراد.األيضل أن يقرأ الط -1

 إذا اراد الطالب اعبمع عليو حف، كتاب جامع يف القراءات. -1

 يف القراءات. اجامع اجيوز للطالب اعبمع بدون أن َيف، كتاب -1

 أقرأ أبو عمرو الداين باعبميع. -1

 مل يقرأ أبو عمرو الداين باعبميع. -1

 
 :اإلجابات النَّموذجّية

1- (   )1- (×    )1- (     )1- (×)  1- (   )1- )×(. 
 

 Topic11 Seq1م القراءات، وحكم تركيب قراءة في قراءة أخرىحكم تعل     1.11

 م القراءات:بقي علينا اآلن أن نذكر حكم تعلُّ ، عزيزي الّدارسُ 
  ُّيإن  عليو، وإن كان صباعة َيصل اؼبقصود ببعضامتعُتَّ  ح لو إال واحدٌ لكفاية، يإن مل يكن يص  القراءات يرضُ  مُ تعل ،

الوجاُت عندنا  ام سقط اغبرج عن الباقُت، وإن طلب من أحدىم وامتنع يأظارُ ام أشبوا، وإن قام بو بعضُ امتنعوا كلُّ 
 مّل يكن لو عذر.ن إ ،لكن يكره لو ذلك ،أنو ال يأُث

  ُبقراءة أحد  -القارئيعٍت -: إذا ابتدأ -رضبو اهلل- وويُّ يي الدين النَّ وىل جيوز تركيب قراءة يف قراءة؟ قال اإلمام ؿب
يينبغي أال يزال على القراءة ّٔا ما دام الكالم مرتبطًا، يإذا انقضى ارتباطو، يلو أن يقرأ بقراءة أخرى من  ،القراء

السبعة، واألوىل دوامو على األوىل يف ىذا آّلس. وقال أبو عمرو بن الصالح يف آخر جوابو عن السؤال الذي ورد 
 .دبا ابتدأ بو قٌ ما بقي للكالم تعلُّ  ،رئ بقراءة، ينبغي أال يزال يقرأ ّٔامن العجم: وإذا شرع القا

 

 النَّشاط
 تدريب.لكي تعّمق يامك ؽبذا الدرس، قم ّٔذا ال

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 تعلم القراءات يرض عُت. -1
 تعلم القراءات يرض كفاية. -1
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 إذا ابتداء قراءة أن ينتقل إىل أخرى أثناء قراءتو ؽبا. جيوز للقارئ -1

 ال جيوز للقارئ إذا قرأ قراءة أن يدخل علياا قرأة أخرى قبل أن ينتاي من القراءة األوىل. -1
 

 :اإلجابات النَّموذجّية
1- (×   )1- (    )1- (×     )1- (.) 

 
 Sumملّخص الدَّرس

 تال تالوة. دبعٌت "قراءة وقرأناً  أقر "وىي مصدر  ،صبع قراءة لغًة: القراءات 

 اقلة.و النَّ ز بع واختالياا ،ة أداء كلمات القرآنبكيفيَّ  : علمٌ  واصطالحاً 
 

  ُوقد تواترت  ،واحد القراءات والقرآن دبعٌتً  على أنَّ  كثَتة تدلُّ   القراءات والقرآن حقيقتان دبعٌت واحد، وىناك أحاديث
 األخبار بذلك.

 
 : عن أئمة القراءات بأسانيد متصلة ومتواترة إىل  ،والفرشيّْ  ما نقل من اػبالف األصولّْ  دراسةُ  موضوع علم القراءات

 ة من حيث أحوال النطق ّٔا، وكيفية أدائاا. يف الكلمات القرآنيَّ  ،سول )ص(الرَّ 
 

  َّورواىا مشاياةً  م بالقراءة أداءً اؼبقرئ من عل. 
 

 من القراءات. فرد ثالثًاً يُ  القارئ اؼببتدئ : من شرع يف اإليراد إىل أن 
 

 .القارئ اؼبنتاي: ىو َمن نقل من القراءات أكثرىا وأشارىا 
 

  ُه بغَت ما قرأ على شيخو.قرئ غَتَ ال جيوز للقارئ أن ي 
 

 .جيوز أخذ األجرة على اإلقراء، وجيب على اؼبقرئ أال يتنع عن اإلقراء إذا مل يوجد غَته يف البلد 
 

 لطريق.الراجح جواز اإلقراء يف ا 
 

 يال يفعل شيئا يسئ إليو. ،هجيب على القارئ مراعاة اآلداب مع أستاذ 
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  ُّاؼبعلم يف البلد اا يرض كفاية، أما إذا مل يوجد غَتُ م القراءات وتعليمُ تعل،  َ أال  ،ينبغي على القارئ .عليمُ عليو التَّ  تعُتَّ
 آّلس.  نفسيف ،قبل أن ينتاي من القراءة األوىل ،دخل قراءة على قراءةيُ 

 
 Selfتمارين الّدرس

 :أمام العبارة الخاطئة)×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة عالمة ) انقر

 

 .الضمالقراءة يف األصل دبعٍت  -1
 .اعبمعالقراءة يف األصل دبعٍت  -1
 .الضم واعبمعالقراءة يف األصل دبعٍت  -1
 .ثالث قراءاتمن قرأ  ىو : القارئ اؼبنتاي -1

 .ن عرف سبع قراءاتم  ىو : القارئ اؼبنتاي -1

 .من عرف من القراءات أكثرىا وأشارىا ىو : القارئ اؼبنتاي -1

 .حكم تعلم القراءات يرض عُت -1
 يرض كفاية. حكم تعلم القراءات -1

 

 :اإلجـــابــــات النَــّمـــوذجــيَّة
      1- (×)      1- (×)     1- ()    1- (×)       1- (×)    1- ()     1- (×    )1- () 

 

 Prefمراجع الّدرس
 مطابع الرشيد باؼبدينة اؼبنورة، مكتبة اإلمدادية 1عبد القيوم عبد الغفور السندي: ص د/ يف علوم القراءات،  فحاتٌ ص ،

 دبكة اؼبكرمة.
  الناشر مكتبة الكليات األزىرية بالقاىرة.11 - 11القراءات وأثرىا يف علوم العربية، د. ؿبمد سامل ؿبيسن: ص ، 

  1111. ط عامل الكتب، بَتوت، ت: 11/ 1يضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، أضبد بن ؿبمد البنا: )إرباف 



19 
 

 ى ، الناشر مكتبة الكليات األزىرية بالقاىرة(.

  ّط. دار الكتب العلمية، بَتوت 1، 1ى (: ص  111)ت  )منجد اؼبقرئُت، ومرشد الطالبُت، ؿبمد بن ؿبمد اعبزري ،
 ى (.1111

  اؼبعلومات عن الدرس، يضال راجع ما يلي:للمزيد من 
  يف كتاب اؼبادة. 1الدرس 

 .اؼبكتبة الرقمية 
 

 Endالّدرس خاتمة
ّٔذا نكون قد وصلنا أخي الدارس، إىل ختام الدرس األول، يإىل لقاٍء يتجّدد مع الدَّرس الثّاين، اّلذي ينعقُد بإذن اهلل، 

 !ة والرواية والطريق والوجوترصبة اإلمام نايع وراوييو، وتعريف القراءحول:
 


