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 الوسائل املعاصرة يف تعليم القراءات العشر املتواترة:
تعليم القراءات القرآنيةل العربية ؤسساتاملعلى  تطبيقية مقارنةدراسة   

 
 ملخص البحث

العلوم الشرعية املهمة وذلك لتعلقه بكالم هللا تعاىل وأتثريه املباشر على معاين القرآن يُ َعدُّ علم القراءات من 

 وطرق الكرمي، وقد جاء هذا البحث نتيجة ألمهية هذا العلم وقلة األحباث اليت تعتين بدراسة مناهج

مؤسسات عربية مهتمة بتدريس القراءات القرآنية  بثالث تدريسه، وقد هدف البحث إىل تعريف الدارسني

جياد احللول لتبسيط تعليم القراءات العشر الصغرى والكربى فيها وإتدريس الومجع واستقصاء أهم أساليب 

ممث  وللوصول إىل تلك  القراءات القرآنية. أصول تعليم هبدف تبسيطالباحث برانجمه اجلديد الذي أنتجه  قدَّ

مقدمات يف علم  . مشلت هذه الدراسةالتطبيقياملقارن و ملنهج االستقرائي و انة اباألهداف مت االستع

مث الدراسة التطبيقية على ثالثة معاهد عربية وهي: معهد اإلمام الشاطيب يف السعودية ومجعية القراءات 

 هاحتليلمث احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن ومعهد دار اإلتقان يف مصر من خالل توزيع استبياانت 

ر اعرض وأخريًا مت  ،وعرض نتائجها القراءات العشر الذي توصل الباحث أصول تعليم للربانمج ال ُمَيسَّ

ومن أمهها أن استخدام الوسائل التقنية احلديثة كان له أثر إجيايب يف  ،إلنتاجه بناء على نتائج الدراسة

كما أن هذه   ،مهمة ملساعدة األستاذ وليست بدياًل عنه وسائلوهي  ،تبسيط علم القراءات على الطالب

وقد كان للربانمج  ،الوسائل أصبحت ضرورة عصرية إذ متكننا من املزج بني القدمي واحلديث من املناهج

ر األوجه  ال ُم َيسر أثر واضح يف تبسيط أصول علم القراءات من خالل تسهيله للوصول إىل املعلومة وتذكُّ

 رنة بني القراءات.املختلفة واملقا
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KAEDAH MODEN DALAM PEMBELAJARAN QIRA’AT SEPULUH Al-MUTAWATIR: 

KAJIAN PERBANDINGAN PRAKTIKAL DI INSTITUSI PENGAJIAN ILMU QIRA’AT 

 

Abstrak 

Ilmu Qira’at dianggap sebagai ilmu shar‘iyyah yang penting kerana hubungannya dengan al-

Quran serta kesannya secara langsung terhadap makna ayat-ayat al-Quran. Kajian ini adalah 

ekoran daripada kepentingan ilmu tersebut di samping kurangnya kajian yang berkaitan Qira’at 

yang menumpukan perbincangan dalam bidang kurikulum dan juga metode pengajaran. 

Objektif kajian adalah untuk memperkenalkan beberapa buah institusi pengajian ilmu Qira’at, 

mengumpul serta mengkaji kaedah-kaedah pengajaran untuk mendapatkan penyelesaian bagi 

memudahkan pelajar mempelajari ilmu Qira’at Sepuluh Sughra mahupun Kubra. Pengkaji juga 

telah menemui satu program baru dalam mempermudahkan pembelajaran Usul Qira’at. Untuk 

mencapai objektif kajian, pengkaji telah menggunakan kaedah induktif, komparatif, dan juga 

kajian aplikasi. Kajian ini meliputi pendahuluan ilmu Qira’at kemudian mengadakan kajian 

praktikal di tiga institusi Qira’at di negara-negara Arab iaitu Ma‘had al-Imam al-Shatibi di Arab 

Saudi, Jam‘iyyah Muhafazah ‘ala al-Qur’an al-Karim di Jordan dan Dar al-Itqan di Mesir 

dengan mengedarkan borang soal selidik, menganalisis, dan menampilkan dapatannya. 

Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, pengkaji telah menghasilkan satu program yang mudah 

untuk pembelajaran Usul Qira’at Sepuluh. Antara dapatan-dapatan kajian yang utama ialah 

penggunaan teknologi baru mempunyai kesan positif dalam memudahkan pembelajaran ilmu 

Qira’at kepada pelajar dan juga merupakan kaedah utama dalam membantu para guru. Malah, 

penggunaan teknologi berkenaan ilmu Qira’at bukan lagi dianggap sebagai kaedah alternatif 

kerana ia telah menjadi satu keperluan semasa yang mampu menghimpunkan kaedah lama dan 

juga kaedah baru pada masa yang sama. Program yang telah dihasilkan oleh pengkaji 

mempunyai impak yang jelas khususnya dalam memudahkan pembelajaran Usul Ilmu Qira’at 

kerana melaluinya pelajar dengan mudah memperolehi maklumat-maklumat dan mudah untuk 

mengingati bentuk-bentuk Qira’at yang berbeza di samping dapat melakukan perbandingan 

antara Qira’at-qira’at yang dipelajari.  
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THE CONTEMPORARY INSTRUMENTS OF TEACHING TEN QIRAAT MUTAWATIRAT:  

A COMPARATIVE STUDY ON ARABIC QIRAAT INSTITUTIONS 

 

Abstract 

The science of Qiraat is considered as an important field because it is related to the words of Allah 

and second because of its direct impact on the meanings of the Quran. This research has been done 

due to its being important   and second due to the lack of research concerned with this area of study. 

This is due to the lack of approaches as well as techniques of teaching. The aim of this research is to: 

1- introduce both students and researchers who are interested in the science of Qiraat, to three Arabic 

institutions interested in teaching Qiraat, 2- to collect and select the most important ways and 

techniques of teaching Qiraat, 3- and to find solutions to simplify the way of teaching Qiraat. Then 

the researcher has presented his new program, which he produced to simplify and facilitate the 

teaching process of Qiraat. For the researcher to meet the objectives of the study, the inductive, 

comparative as well as experimental methods were used. The study has been done by first collecting 

data (the theoretical part) concerning the science of Qiraat and second by doing a case study (the 

experimental part) having been applied on three Arabic institutes:(Imam Al-Shatibi Institute in Saudi 

Arabia, the Preservation association of the Holy Quran in Jordan and the Institute of Dar Al-Itqan in 

Egypt). This has been done by first distributing questionnaires and then analysing and presenting the 

results of these questionnaires. Finally, Al-Muyassar program, that the researcher has produced, was 

presented and recommended to simplify and facilitate the fundamentals of the “Ten Qiraat”. The 

study has also found that the use of modern technology is extremely important in simplifying and 

facilitating the science of Qiraat in helping both students and teachers. The modern technological 

devices are very important instruments to help teachers, However, they cannot substitute them. 

These advance instruments have become a necessity, enabling us to combine the old and the modern 

methods of teaching Qiraat. The study finally concluded that Al-Muyassar Program has an obvious 

important effect in simplifying and facilitating the knowledge and understanding of the science of 

Qiraat. This is because this program has first made it easy for students and researchers to have an 

access for getting information about the science of Qiraat and second made it easy for students to 

remember the different ways of reciting and to compare between Qiraat. 
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 إهداء:

أهدي هذا البحث إىل كل من علمين وشجعين يوًما على املضّي ُقُدًما يف دروب العلم وأخص ابلشكر 

 ني، الَذين هلما الفضل األول بعد هللا تعاىل يف الصرب علّي ودعمي يف هذا الطريق الطويل.والدّي احلبيب

وال أنسى مشاخيي وأساتذيت الذين تتلمذت على يديهم يف دمشق الشام، والذين كان هلم األثر الكبري يف 

 مسرية حيايت.

أرجو هللا أن يعيدان إليها لنساهم يف بناء  وأخريًا إىل بلدي احلبيب سوراي اجلرحية، اليت مل ولن ننساها أبًدا،

 األجيال هناك إنه ويّل ذلك والقادر عليه.
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 شكر وتقدير:

أشكر هللا تعاىل أواًل على نعمه اليت ال حتصى، وأمحده أن يسر يل طريق العلم وسهل يل أسبابه، 

الطريق وأن يسهل يل بسببه طريًقا إىل اجلنة، إنه أدعوه تعاىل أن ميدين ابلقوة والعزمية ألاتبع املسرية يف هذا 

 مسيع جميب.

على ما أكرمين به  اثبت أمحد أبو احلاجمث أتقدم ابلشكر والتقدير اثنًيا إىل مشريف األول الفاضل الدكتور 

من وقت وجهد ومالحظات قّيمة كان هلا األثر الكبري يف إمتام هذا البحث، ومشريف الثاين الدكتور الفاضل 

 ديق بن عارفني على توجيهاته القيمة اليت أَثْ َرْت البحث فجزامها هللا عين خري اجلزاء.ص

مث أشكر جامعيت جامعة مالاي على ما تقدمه من خدمة ومساندة للطالب إلمتام حبوثهم وحتصيلهم العلمي 

اإلسالمية يف  على أعلى املستوايت وأخص ابلشكر الربوفيسور الداتو ذو الكفل عميد أكادميية الدراسات

 اجلامعة على جهوده املباركة يف خدمة القرآن وأهله.

كما ال يسعين إال نثر ورود التقدير والوفاء لكل من علمين من دكاترة وأساتذة أفاضل يف ماليزاي، وكذلك 

أصحاب الفضل علّي ممن علمين ورابين يف سورية احلبيبة. فلوال جهودهم املخلصة ودعمهم املتواصل مل 

 ألتقدم إىل هذه املرحلة العلمية، سائاًل املوىل عز وجل أن يتوىّل مكافأهتم على كل ذلك.أكن 
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 قدمة: امل
 أمجعني وبعد: م على سيدان حممد وعلى آله وصحبهاحلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسلي       

وال يتوقف علم  العلوم وأفضل الكالم أال وهو كالم رب العزة سبحانه وتعاىل، أبشرف يتعلق علم القراءات

إىل املعىن املراد من أتثريه بل ميتد  القراءات على جمرد العلم ابختالف األداء الصويت للكلمات القرآنية

لتأليف يف علم امنذ بدأ ف التنزيل، وخلطورة هذا العلم وأتثريه على املعاين كان البد من االعتناء به ورعايته،

: يطه وتنويع طرق تدريسه خدمة لكتاب هللا وحتقيقًا لقوله تعاىلالتجويد والقراءات والعلماء حياولون تبس

ْن  ))َوَلَقدْ  ْراَن اْلُقْرآَن لِّلذِّْكرِّ فَ َهْل مِّ  (.١٧سورة القمر، اآلية:) ))ُمدَّكِّرَيسَّ

ون هذا  علم القراءات القرآنيةبروز أمهية  على الرغم منو  جند أن بعض املتخصصني ابلعلوم اإلسالمية يعدُّ

العلم علمًا اثنواًي وال يعطونه حقه من الدراسة واألحباث، لذلك جند املكتبة القرآنية تفتقر إىل دراسات 

ومن خالل نظرة على الكتب واألحباث املنشورة يف هذا جوانب هذا العلم، مجيع علمية عميقة تغطي 

دراسة أكادميية واحدة تعتين بدراسة مناهج تعليم القراءات القرآنية املتبعة يف البالد  الصدد نكاد ال جند

اإلسالمية السيما مع دخولنا عصر التكنولوجيا والتقنيات احلديثة اليت ميكن االستفادة منها وتسخريها 

 خلدمة القرآن الكرمي وقراءاته.

 وطرق لتعليم القرآن الكرمي والقراءات القرآنية:وقد اتبع العلماء عرب العصور املختلفة عدة مناهج 

، إذ إن أساس تعلم فمنهم من يعتمد على السماع والضبط من أفواه املتقنني )وهذا هو األصل( •

القرآن الكرمي والقراءات مبين على التلقي واملشافهة وهي الطريقة اليت علَّم هبا النيب صلى هللا عليه 

 م من التابعني إىل أن وصل إلينا متقناً حمفوظاً حبفظ هللا تعاىل.وسلم أصحابه مث نقلوه ملن بعده

التجويدية ابإلضافة إىل  لومات النظرية عرب حفظ املنظوماتومنهم من يضيف إليه التمكن يف املع •

، فخدمة القرآن الكرمي بتسهيل طرق شرحها للدارس شرحًا مبسطًا واضحًا )وهذا ال غىن عنه(
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 يعدُّ من أفضل األساليب اليت تعني على اإلتقان والتمكن من األداء تعليمه وتقريبه للدارسني

 النظري والعملي.

ومع الثورة العلمية والتقنية اليت يشهدها العامل يف شىت اجملاالت كان البد أن يتصدى علماء  •

ومن  والقراءات لالستفادة من هذه التقنيات احلديثة وجعلها يف خدمة القرآن الكرمي. التجويد

 ،والتدريبات الصوتية(، والرسوم اإليضاحية، أوجه استخدام التقنيات احلديثة: )اللوحات التعليمية

 أفضل وتطبيق األمثلة القرآنية بشكل صحيح. فهمٍ  علىوغريها من الوسائل اليت تعني طالب العلم 

ا هو وهذه التقنيات والوسائل موجودة بوفرة بني أيدي الناس اآلن ومن أفضل ما يستعان هب

 تسخريها خلدمة العلوم اإلسالمية ال سيما القرآن الكرمي وعلومه من جتويد وقراءات.

يقوموا حىت للباحثني وقد جاء هذا البحث ليسد فراغًا يف مكتبة القراءات القرآنية وليفتح اباًب 

ة لوجهه من هذا النوع، ونسأل هللا تعاىل التوفيق والسداد وأن جيعل أعمالنا خالص مماثلةبدراسات 

 الكرمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



16 
 

 البحث:وأسباب اختيار أمهية 

يرى الباحث أن حيث يتعلق بفرع من فروع علوم القرآن الكرمي،  من كونهأمهية هذا البحث  نبعت

هذا العلم هو أقل علوم القرآن الكرمي حبثًا ودراسة على الرغم من أمهيته وأتثريه املباشر على معاين القرآن 

اء الصويت للكلمات القرآنية لكن اختالف هذا األداء القراءات وإن كان يدور حول األدالكرمي، فعلم 

ينعكس على املعاين وابلتايل فتأثريه ميتد إىل فهم املراد من كالم هللا تعاىل واستنباط األحكام وقد يرتتب 

أن توجد دراسة تعتين وألمهية هذا البحث وجد الباحث أنه البد  عليه اختالف العلماء واملدارس الفقهية.

ألساليب  دراسة منتضيركز على اجلانب التعليمي هلذا العلم حيث ت من إحدى جوانبه وقد اختار أنبه 

ومناهج تعليم مادة القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة والكربى من طريق طيبة النشر، يف 

بعض املؤسسات القرآنية العربية، وإجياد املنهج األكثر فعالية يف إيصال املعلومة وتقريبها إىل الطالب، 

يف هناية هذه الدراسة خمل، وسيقوم الباحث ة دون تطويل ممل أو إجياز مباشر  صورةبله الفائدة وتقدمي 

التطور التقين وتعدد الوسائل احلديثة اليت يف ضوء  القراءات القرآنية علم لتدريسابقرتاح طريقة جديدة 

 أما أسباب اختيار البحث فجاءت كالتايل: نشهدها هذه األايم.

جيد صعوبة يف  كثريًا ما  أصول القراءات أن الطالب تبني للباحث من خالل عمله كمدرس ملادة -1

أكثر سهولة وقبواًل لدى عن طريقة ما دفعه للبحث استحضار املعلومة وتطبيق األمثلة على كل أصل، 

وتنقيب إىل موضوع هذا البحث، وكذلك إىل حماولة  تفكريفكان أن هداه هللا تعاىل بعد طول  ،الطلبة

لقراءات مستفيدًا من التقنيات احلديثة لُيسهم يف تذليل الصعوابت وعرض ابتكار طريقة جديدة لتعليم ا

 مناهج القراءات األكثر فعالية وسهولة.

هذا العلم كان سبباً رئيسياً الختيار البحث فيه، حيث وجد  الدراسات حولومن جانب آخر فإن قلة  -2

يف جمال مناهج تدريس القراءات ميية أكاد الباحث أن املكتبة العلمية اإلسالمية تكاد ختلو من دراسات
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القرآنية وسبل تطويرها وتنويعها خدمة لكتاب هللا عز وجل ال سيما مع دخولنا عصر التقنيات والوسائل 

 احلديثة يف التعليم.

 

 مشكلة البحث:  

مراٍس وصفاء ذهن و  اً علم القراءات القرآنية من العلوم التخصصية اليت حتتاج من الطالب تفرغ

 طرقها، وقد حاول العلماء عرب العصور تبسيط هذا العلم خدمةً تنوع تركيز، وذلك لصعوبة مسلكها و و 

ومع لكتاب هللا تعاىل، واحلقيقة أن ما وصل إليه العلماء والباحثون يف هذا اجملال شيء مجيل ومشجع، 

علم، ومن املشكالت ذلك ما زال هذا العلم حباجة إىل خدمة أكرب يف سبيل تذليل صعوبته على طالب ال

 اليت واجهها الباحث ما يلي: 

وذلك بسبب عدم وجود مناهج حديثة تعتين عن تعلم القراءات القرآنية  الشرعي عزوف طالب العلم -1

بتبسيط هذا العلم وتقربه للدارسني، الشك أن اإلقبال على تعلم القرآن الكرمي ال ينقطع والدول 

أنه غري  يتضح لنادمته لكن إذا نظران إىل هذا العلم من اجلانب األكادميي خلواملؤسسات اإلسالمية تتنافس 

نرى أنه علم وليد يف بعض اجلامعات اليت حتاول سموجود يف الكثري من اجلامعات واملؤسسات التعليمية و 

يت استطاعت أن حتمل مشعل هذا العلم وتستمر فيه الؤسسات امل وتعدُّ إدخاله إىل مناهجها واعتماده، 

 .قليلة وال تليب الطموح لباقي املعاهد واجلامعات مرجعاً لتكون 

 يعطى حقه من فالالحظ الباحث أنه غالبًا ما يتم التعامل مع علم القراءات على أنه علم اثنوي  -2

ليل من اجلهود جتاه هذا العلم تكفي تعلمه فرض كفاية وق لبحث واحلجة يف ذلك جاهزة وهي أنالدراسة وا

لسد الفراغ فيه، وهذا برأي الباحث إجحاف حبق علم وثيق الصلة ابلقرآن الكرمي ليس من حيث إنه يؤثر 

على معاين القرآن الكرمي وابلتايل ينعكس هذا التأثري على التفسري واآلراء الفقهية واستنباط األحكام، بل 

يف بقاع شىت من هذا فنجد أن املسلمني مازالوا يقرؤون ابلقراءات املختلفة  ألنه علم حيٌّ موجود حىت يومنا
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وأغلب تونس يتلون يقرؤون برواية ورش وأهل ليبيا  واجلزائر وموريتانيا فأهل املغرب العريب ،العامل اإلسالمي

رواية حفص عن والصومال وكذلك يف السودان فهي منتشرة أيب عمرو البصري أما قراءة برواية قالون القرآن 

عاصم تقرأ يف أغلب العامل اإلسالمي، ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن علم القراءات جيب أن يعطى 

 نصيباً أكرب من البحث والدراسة وأن يتم تطوير الوسائل املساعدة على تبسيطه وتقريبه للدارسني.

من احلقل العلمي ما زال فيه جمال فسيح لتحديث الوسائل وتطوير اإلمكانيات أن هذا  وجد الباحث -3

م لو أُحسن اإلفادة منها،اليت  تقنياتوخصوصًا مع ظهور ال ،قبل املختصني خدمة من خالهلا  فسوف يقدَّ

الدراسات وحماوالت التطوير يف هذا اجملال شحيحة فخاصة،  القراءات الكرمي عامة وعلم جليلة للقرآن

نظرة عامة إىل ما وصل إليه هذا العلم حىت وقتنا احلاضر جند أن وبتكاد تكون معدودة يف العامل اإلسالمي، 

العلماء مل يستفيدوا حىت اآلن من الوسائل احلديثة ومل يدخلوها يف خططهم لتعليم القراءات وإن كانت 

 فها ابخلجولة وال تليب الطموح.ميكن وصهناك بعض احملاوالت اليت 

 

  :سئلة البحثأ

 سيحاول الباحث اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما املتون األشهر يف علم القراءات؟ ومن هم القراء العشر؟ وما الفرق بني القراءات مجعاً وإفراداً؟-1

 ما املؤسسات العربية املهتمة بتدريس علم القراءات وما طرق التدريس فيها؟-2

 ؟املستخدمة يف تدريس علم القراءات املناهج واألساليب املعاصرةما -3

من خالل دراسة تطبيقية على املؤسسات العربية  كيف ميكن تبسيط القراءات العشر الصغرى والكربى-4

 ؟املعتمدة يف هذه الدراسة لتعليم القراءات القرآنية

 املقرتح من قبل الباحث لتسهيل القراءات القرآنية؟ التطبيقي الربانمجما -5
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  :البحثأهداف 

 يهدف هذا البحث إىل:

زة للقراء العشر وإيضاح الفرق بني اجلمع واإلفراد.-1  بيان أشهر املتون املؤلفة يف علم القراءات وترمجة مركَّ

 بعض املؤسسات العربية املهتمة بتدريس القراءات القرآنية وطرق التدريس فيها.على الدارسني  إطالع-2

 .والطرق اليت يتم هبا تدريس مادة القراءات القرآنيةواستقصاء أهم األساليب مجع -3

من خالل دراسة تطبيقية على املؤسسات  إجياد احللول لتبسيط تعليم القراءات العشر الصغرى والكربى-4

 .العربية املعتمدة يف هذه الدراسة لتعليم القراءات القرآنية

 .نيالقراءات القرآنية لتبسيطها وتيسريها على الدارستعليم يف  اً جديدتطبيقياً  الباحث برانجماً تقدمي -5

 

 حدود البحث:

أصول القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة وطيبة يلتزم هذا البحث جانب أواًل: احلد املوضوعي: 

 النشر.

 ،السعودية: معهد اإلمام الشاطيب يف التاليةتطبيق الدراسة على املؤسسات العربية اثنياً: احلد املكاين: 

هذه اختار الباحث وقد  (.معهد دار اإلتقان يف مصر ،على القرآن الكرمي يف األردن احملافظةمجعية 

خمتلفة هبدف التنوع من حيث املناهج وطريقة التدريس، وكذلك  عربية ثالثة من ثالثة بلداناملؤسسات ال

احملافظة على القرآن الكرمي لشهرهتما تم اختيار معهد اإلمام الشاطيب ومجعية فاختالف نوعية الطالب، 

بشكل  ونشاطهما القرآين الكبري يف كل من السعودية واألردن على التوايل والستخدامهما التقنيات احلديثة

يف تعليم القراءات القرآنية، أما املعهد الثالث وهو معهد دار اإلتقان يف مصر فتم اختياره بناء على  واضح

لقرآن الكرمي والقراءات خصوصًا لغري العرب من دول جنوب شرق آسيا والسيما نشاطه الكبري يف تعليم ا

ماليزاي وكذلك العتماده الطريقة األزهرية يف التعليم وهو وإن كان يتبع الطرق التقليدية يف تدريس القراءات 
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ل وسبب عدم اختيار مؤسسات من دو  لكنه حياول إدخال بعض الوسائل التقنية احلديثة يف مناهجه.

فال ميكن لرسالة دكتوراه واحدة أن تشمل مجيع  أخرى هو أن الدراسة هتدف إىل التنوع وليس الكّم،

مناهج التدريس يف الدول العربية واإلسالمية، بل هذا حيتاج إىل جهود كبرية ومؤسسات تقوم على هذا 

ت العربية وخصوصاً اهلدف من الدراسة هو معرفة املناهج املتَّبعة يف بعض املؤسساكما أن   األمر،

املؤسسات اليت أدخلت التقنيات احلديثة يف مناهجها، وال خيفى أيضًا الصعوابت اليت واجهها الباحث يف 

 مع الكثري من املعاهد ألسباب خارجة عن إرادته. التواصل

 

 البحث: منهج

ين الباحث من خالله ابستقراء أساليب وطرق بعض املؤسسات العربية اليت تعت قام املنهج االستقرائي:-1

بتدريس علم القراءات القرآنية، وكذلك استقراء الدراسات والكتب اليت ألفت يف جمال تطوير مناهج وطرق 

يط هذا آخر ما توصل إليه العلماء من جهود لتبسحول تعليم القراءات القرآنية، وصواًل إىل مجع املعلومات 

 العلم مستفيدين من الوسائل التقنية احلديثة.

عربية تعىن بتدريس علم  مؤسساتثالثة بني مقارنة وذلك من خالل عقد الباحث املنهج املقارن: -2

القراءات القرآنية من حيث املناهج املستخدمة يف كل مؤسسة سواء كانت تستخدم الطرق التقليدية يف 

خلروج إبجيابيات كل منها يف مناهجها واهلدف من ذلك هو ا تعليم القراءات أم أدخلت الطرق احلديثة

 وسلبياته واالستفادة منها يف املستقبل.

الدراسة الباحث بتطبيق  قامالباحث هذا املنهج من جانبني، األول:  استخدمحيث  بيقي:املنهج التط-3

الباحث بتطبيق  قامثالثة مؤسسات عربية تعىن بتدريس علم القراءات القرآنية، ومن جانب آخر على 

اعد دراسته عمليًَّا ليخرج بربانمج تطبيقي حديث لتعليم القراءات القرآنية وذلك من خالل تبسيط قو 

 وأصول القراءات العشر ووضعها مع أمثلتها يف جداول واضحة مع تطبيق مجيع األمثلة صوتياً.
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 الدراسات السابقة:

لدى البحث يف املؤلفات أو الدراسات املختصة اليت اهتمت بطرق تدريس القراءات العشر 

بداايهتا، وإن كان هناك بعض  املتواترة تبنّي أهنا شحيحة، وما تزال احملاوالت اجلارية يف هذا اجملال يف

 املؤلفات واملشاريع املبشرة خبدمة أكرب لكتاب هللا يف هذا اجملال.

ومل جيد الباحث حسب اّطالعه، دراسة تتعلق مبوضوع حبثه مباشرة، إال أّن هذا ال يعين عدم وجود 

 دراسات تتقاطع يف بعض جواهبا مع هذا البحث، ومن ذلك: 

)دراسة نظرية تطبيقية يف قسم القراءات يف  املعلومات يف تعليم القراءات والتجويدكتاب أثر تقنية  -1

اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة أمنوذًجا( للدكتور: حممد خالد منصور، وقد صدر الكتاب عن دار عمار 

 ه.1432األردنية 

دة وال ميكن أن يكون أصاًل، وقد أكد الباحث يف هذا الكتاب على أن التعليم االلكرتوين وسيلة مساع

خاصة يف مرحلة التأسيس األوىل، ووَضع الضوابط املنهجية لتلقي القرآن الكرمي عرب التقنية، كما استعرض 

مناذج الكرتونية يف بناء هذه النظرية يف قسم القراءات ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية، ومنها املوسوعة 

  الشاملة يف علم التجويد.

 صفحة، وجاءت أهم مباحثه كالتايل: 160الكتاب يف  عويق

تكّلم الباحث عن اجملاالت العلمية النظرية الستخدام تقنية املعلومات يف تعليم القراءات والتجويد، مث انتقل 

يف املبحث الثالث للحديث عن عالقة استخدام تقنية املعلومات يف تعليم التجويد والقراءات ابلتلقي 

بط تلقي القراءات عرب التقنية، ويف املبحث الرابع عرض الباحث اجملاالت التطبيقية الستخدام املباشر، وضوا

تقنية املعلومات يف التعليم االلكرتوين خلدمة القراءات والتجويد، ومناذج لبعض التطبيقات احلاسوبية، مث 

تقنية املعلومات يف انتقل يف البحث اخلامس إىل عرض اجتاهات تعليم القراءات والتجويد من خالل 

جماالت التعليم املختلفة واملعايري لضبط جودة املواد العلمية االلكرتونية املنتجة حتقيًقا ملفردات النظرية. وختم 
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مباحثه ابستعراض املشاريع املقدمة لقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

 اللكرتوين يف القراءات والتجويد.حنو تفعيل نظرية التعليم ا

ً وهو اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة أما ما سيتطرق  ورغم أمهية هذا البحث، إال أنه تناول أمنوذجًا واحدا

إليه هذا البحث فهو املقارنة بني ثالثة معاهد تعتين بتعليم القراءات القرآنية يف البالد العربية يف ثالث دول 

 خمتلفة.

" للدكتور فضل حسن عباس، وقد صدر القراءات القرآنية وما يتعلق هباوهناك أيضًا  كتاب " -2

م(، وقد حتدث املؤلف فيه عن مدخل 2008-ه1428الكتاب عن دار النفائس يف عمان سنة )

للقراءات القرآنية، وأثر احلروف السبعة، وعن نشأة هذه القراءات وما يتصل بذلك، وحتدث عن قسميها: 

ول والفرش، وحتدث عن أهم ما كتب يف موضوع القراءات من كتب، مث عن العلوم اليت ال بد منها األص

لطالب القراءات مث عرض لبعض الشبهات اليت أاثرها املستشرقون واملستغربون حول القراءات مث ختم كتابه 

به أحد عشر  CD ص ليزرإبيراد منت حتفة األطفال واملقدمة اجلزرية يف التجويد، وقد أرفق مع الكتاب قر 

ملفًا صوتياً، فيها دروس يف طريقة نطق أصول القراء، ومناذج من قراءات القراء العشرة بصوت أحد القراء 

 املتقنني.

أما ما سيعتين به هذا البحث، فهو بيان مناهج تدريس القراءات القرآنية يف بعض املؤسسات العربية، 

 دة يف ضوء نتائج دراسته.ابإلضافة إىل اقرتاح الباحث طريقة جدي

م(: 2005" صادرة عن موقع نون للقرآن وعلومه )أطلق املوقع عام جامع القراءاتدراسة بعنوان " -3

www.nquran.com 

، تناولت هذه الدراسة مجعًا للقراءات العشر صواًت ونصًا من خالل تضمنه عدة مصاحف برواايت خمتلفة

وطريقته أن الباحث يستطيع اختيار اآلية من القرآن من خالل أحد املصاحف املوجودة يف املوقع مث يستمع 
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إليها ابلرواية اليت يريد بصوت أشهر قراء العامل اإلسالمي. وال شك أن هذه الطريقة تعني طالب العلم 

 وتسهل عليه املعلومة.

نه مبين على دراسة ميدانية ألهم املناهج املستخدمة يف لكن ما مييز هذا البحث عن "جامع القراءات" أ

 تدريس علم القراءات واملقارنة بينها للخروج بنتائج ميكن االعتماد عليها يف املستقبل.

أتليف: لبيب السعيد، وقد صدر  ""اجلمع الصويت األول للقرآن الكرمي بواعثه وخمططاتهكتاب:   -4

م و  . م (1967 /ه 1387ألوىل ) ا :الطبعةرة، القاه يفدار الكاتب العريب  الكتاب عن هذا الكتاب يُتمِّّ

مراحل مجع القرآن الكرمي؛ فقد ذكر أهل العلم أن مجَع القرآن مرَّ بثالث مراحل: األول: مجُعه يف عهد 

اخلليفة النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو حفظُه يف الصدور، وكتابُته يف السطور. الثانية: مجُعه يف عهد 

الراشد أيب بكر الصّديق رضي هللا عنه. الثالثة: مجُعه يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا 

عنه، وهي أهم املراحل؛ العتماد كل من جاء بعده عليها إىل وقتِّنا احلايل. وفكرُة هذا الكتاب تضع مرحلًة 

يدين رابعًة، وهي مجُع القرآن مجًعا صوتيًّا بكل قراءاته امل جِّ
ُ

تواترة واملشهورة، أبصوات أبرز قرّاء القرآن امل

م املؤلُف رمحه هللا بفكرته هذه يف شهر شعبان من سنة  نني. وقد تقدَّ تقِّ
ُ

م إىل 1958ه ، املوافق 1378امل

جملس إدارة اجلمعية العامة للمحافظة على القرآن الكرمي يف مصر. ُمقرتًحا أن يشمل تالوة الكتاب العزيز  

رواية حفص، مث مبختلف القراءات املتواترة واملشهورة، على أال تُردَّد اآلية الواحدة أبكثر من قراءة كله ب

 .واحدة يف التالوة الواحدة؛ بل خُيتار وجه واحد يف املواضع اليت تُقرأ أبكثر من وجٍه يف الرواية الواحدة

رمي" فهو أن هذا البحث سيعتمد على أما الفرق بني حبثي هذا وكتاب "اجلمع الصويت األول للقرآن الك

املقارنة بني ثالثة معاهد عربية خمتلفة مهتمة بتعليم القراءات القرآنية وتوزيع استبياانت على طالب هذه 

 املعاهد للخروج إبجيابيات وسلبيات إدخال الوسائل التقنية احلديثة يف تعليم القراءات العشر.
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واألجهزة اللوحية ودورها يف تطوير دراسات القرآن أحدث تقنيات احلاسوب "حبث بعنوان:  -5

مه يف املؤمتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية قتيبة فوزي الراويللدكتور  "الكرمي  جبامعة امللك سعود قدَّ

 م(.2013)

 وجاءت حماور البحث كالتايل:

. واحملور الثاين: أحدث تقنيات احملور اأَلول: الثقافة القرآنية بني املواقع اإلسالمية والقنوات الفضائية

اإلنرتنت ودورها يف نشر الثقافة القرآنية. واحملور الثالث: أحدث تقنيات احلاسوب واإلنرتنت واستخداماهتا 

 –يف تطوير الدراسات القرآنية. واحملور الرابع: أهم برامج األجهزة اللوحية ومزاايها يف خدمة القرآن الكرمي 

 .ور اخلامس: اآلداب القرآنية وأحكامها يف التعامل مع وسائل االتصال احلديثةأجهزة آبل أمنوذجاً. واحمل

وحبث الدكتور قتيبة يتالقى مع حبثي يف أنه يدرس أحدث التقنيات املستخدمة يف خدمة القرآن الكرمي، 

إىل لكن حبثي يتميز يف عقد املقارانت بني املؤسسات اليت تستخدم هذه التقنيات وكذلك وصول الباحث 

 برانجمه اجلديد لتيسري تعليم القراءات القرآنية.
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 الفصل األوَّل: مدخل إىل علم القراءات

 ويشتمل على ثالثة مباحث:

 التعريف ابملنظومة الشاطبية والدرة وطيبة النشر. املبحث األول:

 .ورواهتم العشرةترمجة القراء  :لثايناملبحث ا

 الفرق بني القراءات مجعاً وإفراداً. املبحث الثالث:
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 الفصل األول: مدخل إىل علم القراءات

بدأ املبحث األول بتعريف ألشهر متون القراءات القرآنية، يشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث،  مدخل:
حيث مت عرض عنواهنا ومؤلفها وسنة التأليف، مث عرض منهج املؤلف وطريقته اليت اتبعها يف بناء منظومته، 

املنظومة وعرض ألهم شروحاهتا وحتريراهتا. أما املبحث الثاين فيشمل على ترمجة مث بيان للقرآء اليت حتتويها 
رآء العشر ورواهتم بشيء من التفصيل، وجاء املبحث الثالث لبيان الفرق بني اجلمع واإلفراد للقراءات للق

 العشر.

 التعريف ابملنظومة الشاطبية والدرة وطيبة النشر: املبحث األول:

 

قواعدها  رتْ يف عدة منظومات اختصَ  ها العلماءعَ عشر قراءات مجَ  اليوم إىل املتواترة القراءات تنقسم

لت مسلكها على  ة املضيَّة رَّ الدُّ  -: )الشاطبية يف القراءات السبعطلبة العلم، ومن أهم هذه املنظوماتوسهَّ

ت شر يف القراءات العشر(،بة النَّ طيِّّ  -يف القراءات الثالث  واالهتمام ابلقبولهذه املنظومات األمة  وقد تلقَّ

يف طريقهم إىل مجع ما صحَّ منهاجها  تعلُّمها والسري علىرحل طالب العلم من سائر البالد اإلسالمية لو 

 قراءات عن النيب عليه الصالة والسالم، وسيشرع الباحث بتعريف كل واحدة منها على الرتتيب:من 

 ة:منظومة الشاطبيَّ  أواًل:

بن خلف الشاطيب  القاسم بن فريُّه إلمام( نسبة لناظمها اةمنت الشاطبيَّ ة ابسم: )اشتهرت املنظومة الشاطبيَّ 

يف القراءات  حرز األماين ووجه التهاين)األصلي  وعنواهنا، ه( مبصر590املتوىف ) األندلسي يينعَ الرُّ 

 كما قال مؤلفها: السبع(

ُتهاَ "ِحْرَز اأَلَماينْ" تـََيمُّنا  َوَوْجَه التَّهاين فَاْهِنِه ُمَتقبِ اَل  ... َوََسَّيـْ

فيها  ( بيتاً، اختصر 1173اهلجري، وبلغ عدد أبياهتا ) السادس القرن يف منظومته ألَّف اإلمام الشاطيبُّ 

اليت مل توجد يف   بعض الرواايت واألوجه( أليب عمرو الداين، وزاد عليه يف القراءات السبع كتاب )التيسري

 وهي ما عرف فيما بعد بزايدات القصيد، أي ما زادته الشاطبية على التيسري، ،هكتاب
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 يقول اإلمام الشاطيب:

 فََأْجَنْت بَِعْوِن هللِا ِمْنُه ُمَؤمَّاَل  ... َويف ُيْسرَِها التـَّْيِسرُي رُْمُت اْخَتَصارَهُ 

 فـََلفَّْت َحَياًء َوْجَهَها َأْن تـَُفضَّاَل  ... َوَأْلَفافـَُها زَاَدْت بَِنْشِر فـََوائِد  

 :على الرتتيب همورواهتم فالقرَّاء الذين تضمنتهم هذه املنظومة أما  

 .ورش قالون، :وراوايه املدين، انفعاإلمام -1

 .بلنْ ق ُ ، البّزي: وراوايه، املكيّ  كثري اإلمام ابن-2

 . وسيالسُّ  الّدوري، عمر أبو :وراوايه البصري، عمرو اإلمام أبو-3

 .ذكوان ابن، هشام وراوايه: ،الّشامي عامر ابناإلمام -4

 .حفصشعبة، : وراوايه الكويف، عاصماإلمام -5

د :وراوايهالكويف،  محزةاإلمام -6  .خلف، خالَّ

 .الّدوري، احلارث أبو :وراوايهالكويف،  اإلمام الكسائي-7

حيث رمز  ،اءة خاصة للداللة على أمساء القرَّ رموزًا حرفيَّ  -رمحه هللا تعاىل-اإلمام الشاطيّب وقد استخدم 

 اء برمز.لكل قارئ حبرف، ولكل جمموعة من القرَّ 

 :يف ذلك يقول رمحه هللا

 َدلِياًل َعَلى املَْنظُوِم َأوََّل َأوَّاَل  ... َجَعْلُت َأاَب َجاد  َعَلى ُكلِ  قَاِرئ  

ي رَِجاَلهُ  َقِضي آتِيَك اِبْلَواِو فـَْيَصاَل  ... َوِمْن بـَْعِد ِذْكِري احْلَْرَف ُأَسِْ  َمََت تـَنـْ

)أاب جاد(، هجاء احلروف األجبدية )أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست، ثخذ،   واملقصود ب 

 .وراوييه ئكل ثالثة حروف لقار   ،ظغش(

 :ة حال االنفراد وحال االجتماعاء السبعة ورواهتم من طريق الشاطبيَّ وهذا جدول يبنيِّّ رموز القرَّ 
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       ويف ذلك يقول:  ،يهإذا مسح له النظم بذكر اسم القارئ الصريح أو لقبه فإنه يسمِّّ أنه  -رمحه هللا-وبنيَّ 

 بِِه ُموِضحاً ِجْيداً ُمَعمًّا َوخُمَْواَل  … َوَسْوَف ُأََسِ ي َحْيُث َيْسَمُح َنْظُمهُ 

 مثل: مستقلٍّ ه بباب  فإنه خيصُّ القارئ مبذهب معنيَّ  نفردإذا اأما 

 الوقف حلمزة وهشام على اهلمز، ويف ذلك يقول: ، وابب اإلدغام أليب عمروابب 

 فـَُيْدَرى َويـُْعَقاَل َفاَل بُدَّ َأْن ُيْسَمى  ... َوَمْن كاَن َذا اَبب  َلُه ِفيِه َمْذَهب  

ها من األضداد فيكتفي بذكر أحد الضدين لُيعرف اآلخر منه: فيقول:   واصطلح على ألفاظ عدَّ

هِ   َغّن ٌّ فـََزاِحْم اِبلذَّكاِء لِتَـْفُضاَل  ... َوَما كاَن َذا ِضد   فَِإين ِ َبِضدِ 
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تكن أوهلا على اإلطالق، وفضاًل عن إن مل  علم القراءات اليت نظمت يف القصائد من أوائلالشاطبيَّة تعدُّ "

 ،اشتملت عليه من عذوبة األلفاظ مبا الشعر ، فهي تعترب من عيوناملتواترة القراءات السبع أهنا حوت

 ،ومسو التوجيه ،وروعة املعىن ،ومجال املطلع واملقطع ،وحسن الديباجة ،وجودة السبك ،ورصانة األسلوب

 من ذلك قوله رمحه هللا: .(1)"وحسن اإلرشاد ،وبديع احلكم

 َأنـَْقى ُمَغسَّالَ ُُتَضَّْر ِحظَاَر اْلُقْدِس  … َوِعْش َساِلماً َصْدراً َوَعْن ِغيَبة  َفِغبْ 

 َكَقْبض  َعَلى ََجْر  فـَتَـْنُجو ِمَن اْلباَل  … َوهَذا َزَماُن الصَّرْبِ َمْن َلَك اِبلَِّت 

 َسَحائِبـَُها اِبلدَّْمِع ِدمْياً َوُهطَّاَل  … َوَلْو َأنَّ َعْيناً َساَعدْت لتَـوَكََّفتْ 

 َعَة اأَلْعَماِر متَِْشى َسبَـْهَلاَل فـََيا َضيْـ  … َولِكنَّها َعْن َقْسَوِة اْلَقْلِب َقْحطُهاَ 

 :ابن اجلزري العالمةوقد شهد أهل العلم لإلمام الشاطيب ومنظومته ابلتفوق والفضل، من ذلك قول 

علم مقدار ما آاته هللا يف ذلك، خصوصًا الالمية اليت عجز  -الشاطبيَّةأي - قصيدته ومن وقف على"

البلغاء من بعده عن معارضتها فإنه ال يعرف مقدارها إال من نظم على منواهلا أو قابل بينها وبني ما نظم 

على طريقها. ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما ال أعلمه لكتاب غريه يف هذا الفن، بل أكاد 

وال يف غري هذا الفن فإنين ال أحسب بلداً من بالد اإلسالم خيلو منه، بل ال أظن أن بيت طالب أن أقول 

 .(2)"علم خيلو من نسخة به

ولقد " :عنها أيضاً  يقول اإلمام الذهيبّ ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح منها. 

تني يف القراءات والرسم وحفظهما خلق اللَّ  (أتراب القصائدعقيلة )و (حرز األماين)سارت الركبان بقصيدته 

  .(3)"ل الصعبصون وخضع هلا فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء فلقد أبدع وأوجز وسهَّ ال حيُ 

                                                           

 .5، 5م، ط2003، مكتبة دار الزمان تقريب املعاين يف شرح حرز األماينسيد الشني أبو الفرح وخالد احلافظ،  (1)
، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية يف طبقات القراء ،ه (833يوسف )املتوىف: حممد بن حممد بن ، مشس الدين أبو اخلريابن اجلزري،  (2)

 .2/22، ه ،1351ط:

، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ه (748مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف: الذهيّب،  (3)
 .1/312، م1997 -ه  1417 ،1، ط: دار الكتب العلمية
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ى هللا ، وألقمنذ عصر انظمها وحىت هذه اللحظة بعناية العلماء والقراء الشاطبيَّةحظيت منظومة  لكل ذلك

زها وشرح معانيها فتسابق العلماء وأئمة أهل األداء إىل شرحها وفك رمو هلا القبول يف قلوب الناس، 

 وإيضاح مضموهنا.

أكثر من ستني شرحًا ملنظومة  (العقد النضيد)وقد رصد الدكتور أمين رشدي سويد يف حتقيقه لكتاب 

منها ما  والكثري، . منها احملقق واملطبوع(1)بع وحىت القرن اخلامس عشر اهلجريالشاطبية بدءاً من القرن السا

َد وضاع ومل يقف علزال حبيس املتاحف ودور املخطوطات   .يه العلماء، فضاًل عما فُقِّ

 : الشاطبيَّةمن أشهر شروح 

 ( تلميذ اإلمام الشاطيب.643فتح الوصيد يف شرح القصيد لإلمام علم الدين السخاوي )ت-1

 أليب شامة املقدسي وهو تلميذ السخاوي. ،إبراز املعاين من شرح حرز األماين-2

اع، وله شرح آخر خمتصر امسه )تقريب ق علي حممد الضبَّ إرشاد املريد إىل مقصود القصيد، للعالمة احملقِّ -3

 النفع يف القراءات السبع(.

 للشيخ عبد الفتاح القاضي. الشاطبيَّةالوايف يف شرح -4

 تقريب املعاين يف شرح حرز األماين لكل من سيد الشني أبو الفرح، وخالد احلافظ.-5

 

 :املضيَّة ةرَّ الدُّ اثنياً: منظومة 

مة حممد ابن اجلزري رمحه هللا تعاىل،يف القراءات الثالث املرضيَّة( ة املضيَّة رَّ الدُّ )منت   ألَّفها  من نْظم العالَّ

 فَ عُ ضَ اليت  الثالث القراءات تتضمن ( بيتاً 240بلغ عدد أبياهتا ) املتواترة، العشر القراءات لُيتمَّ هبا

 ائهارَّ  قُ  إىل ثبوهتا وأكد اجلزريّ  ابن فتناوهلا ،السبعة تناولوا كما  القراءات علماء يتناوهلا ومل هبا االهتمام

                                                           

أمين رشدي  ت: من أول الكتاب إىل ابب الفتح واإلمالة،، العقد النضيد يف شرح القصيد، حممد أمحد بن يوسف بنالسمني احلليب،  (1)
 .49، م(2001 – ه1422)سنة النشر:  جدة، –دار نور املكتبات  سويد،
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يف القراءات العشر الذي مجع فيه بني كتاب التيسري للداين  (التيسري حتبري) كتاب يف وذلك وقبوهلا،

 والقراءات الثالث املتممة للعشرة.

 الذي الطالب على لهُ سْ يَ  حىت الطويل، البحر منالشاطبيَّة  ورويِّّ  منط على -رمحه هللا تعاىل–ها مظَ نَ  وقد

 .الوزن نفس من بقصيدة العشر حىّت  إكماهلاالشاطبيَّة  طريق من السبع القراءات مجع

 كل خيالف ما كريذْ ف ،السبع الشاطبيَّةاء رَّ جعل اإلمام ابن اجلزري لكل واحد من القرَّاء الثالثة أصاًل من ق ُ 

 يقول يف ذلك: ،يذكره ال فإنه ما يوافقه أما أصله، به قارئ

اَل   َورَْمُزُهُم ُثَّ الرَُّواُة َكَأْصِلِهْم ... فَِإْن َخاَلُفوا َأذُْكْر َوِإالَّ فَُأمهِْ

 وقد رتَّبهم على النحو التايل:

 .مجاز وابن وردان ابن :وراوايه انفع، وأصلهاملدين  جعفر أبواإلمام -1

 .روح رويس، :وراوايه عمرو، أبو وأصله يعقوب احلضرمي البصرياإلمام -2

 .إدريس إسحاق، :وراوايه محزة، وأصله خلف البزَّار الكويفاإلمام -3

 وهذا جدول يبنيِّّ رموز القراء الثالثة ورواهتم:
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 :ةرَّ الدُّ  حو شر  أشهرمن 

مة حممد بن حممد أيب قاسم -1  الناظم. تلميذ النويريشرح العالَّ

رَّة لإلمام عثمان بن عمر الناشري -2  .بيديالزَ اإليضاح ملنت الدُّ

 .لييْ مَ الرُّ املنح اإلهلية بشرح الدرة املضيَّة يف القراءات الثالث املرضيَّة للعالمة علي بن حمسن -3

رة البهيَّة للشيخ حممد حممد حممد هالل األبياري.-4  البهجة السنيَّة بشرح الدُّ

رَّةاليت رضوان بن حممد بن سليمان املخلَّ  حاشية الشيخ أيب عيد-5  .على الدُّ

مة علي حممد -6 رَّة املضيَّة للشيخ العالَّ  .اعالضبَّ البهجة املرضيَّة شرح الدُّ

رَّة للشيخ -7  .القاضي الفتاح عبداإليضاح ملنت الدُّ

 .املرصفي عجمي السيد الفتاح عبدشرح الشيخ -8

 

 شر:النَّ  بةطي ِ اثلثاً: منظومة 

مة حممد ابن اجلزري رمحه هللا تعاىل،بة النَّ منت )طيِّّ  جعلها على حبر  شر يف القراءات العشر( من نْظم العالَّ

، واستخدم فيها رموز الشاطيب واصطالحاته، إال فيما ليس يف ( بيتاً 1015بلغ عدد أبياهتا )و  الرجز

 الشاطبية من القراء، ويف ذلك يقول:

 ِفيِه الشَّاِطِبْ ... لَِيْسُهَل اْسِتْحَضاُر ُكلِ  طَاِلبِ وَُكلُّ َذا اتَـّبَـْعُت 

Univ شر واصطالحات الناظم فيها:طيِّّبة النَّ منظومة وهذا جدول يبنيِّّ رموز 
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نها  وسبب تسمية اإلمام ابن اجلزري هذه املنظومة ب  )طيِّّبة النَّ   القراءات يف شرالنَّ ) كتابهشر( أنه ضمَّ

 ويف ذلك يقول: ،(العشر

تـَُها ِكَتاَب َنْشِر اْلَعْشِر ... فـَْهَي ِبِه طَيِ َبة  يف النَّْشرِ  نـْ  َضمَّ

 حيث وضع اإلمام ابن اجلزريّ ة، رَّ ة والدُّ ابتساعها وكثرة طرقها مقارنة مع الشاطبيَّ طيِّّبة النَّشر وتتميز منظومة 

ة ت الشاطبيَّ يَ بينما بُنِّ طرق،  أربعة كل راو عن أخذو  - ةالشاطبيَّ  حسب طريقة- راواين قارئ كل عن

واقتصرت عن كل إمام براويني، راو، يقول اإلمام ابن اجلزي يف ذلك: " كل عن واحد طريق ة علىرَّ والدُّ 

وعن كل راو بطريقني، وعن كل طريق بطريقني: مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل إليهم من 
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ومجلة ما حترر عنهم من قال رمحه هللا: " ألف طريق. شر زهاءلذلك وصلت طرق طيِّّبة النَّ  .(1)"الطرق

ما يوجد اليوم يف الدنيا وأعاله مل نذكر فيها إال من ثبت عندان،  حُّ الطرق ابلتقريب حنو ألف طريق وهي أص

ه ملن أخذ عنه وصحت معاصرته، وهذا التزام مل يقع لغريان عدالته، وحتقق لقيُّ  أو عند من تقدمنا من أئمتنا

ُهْم طُُرُق ... أَصحَُّها يف َنْشراَِن ُُيَقَّقُ      بة:قال يف الطيِّّ  .(2)"يف هذا العلم ممن ألف  َوهِذِه الرَُّواُة َعنـْ

 اِبثـَْنْْيِ يف اثْنَْيِ َوإالَّ َأْرَبُع ... فـَْهَي زَُها َأْلِف َطرِيق  ََتَْمعُ                                              

 ، من أشهرها: كثريةبة شروح  وللطي ِ 

 شرح ابن الناظم، أمحد ابن اجلزري. -1

 شرح النويري تلميذ ابن اجلزري.-2

 الدمياطي. للبنا البشر فضالء إحتاف-3

 وقرَّبه. النشر اجلزري ابن فيه اختصر، النشر تقريب-4

 السمنُّودي.حممد املنري بن حسن الشيخ  شرح-5

 املعربة عن مقاصد الطيبة(.)األقوال  اع،الضبَّ  علي حممد شرح-6

 الرتمسي.حمفوظ بن عبد هللا حممد الشيخ  شرح-7

 .القارئ الرتكيب واخللطليتجنب حترير تلك األوجه  كان البد منلطيِّّبة زهاء ألف طريق  ل وملا كان

 ومن أشهر التحريرات: 

 .سليمان املنصوري ات للشيخ علي بنكتاب )حترير الطرق والرواايت( من طريق طيبة النشر يف القراء-1

آخر وله شرح  ،الرمحن األزمريي كتاب )عمدة العرفان يف حترير أوجه القرآن( للشيخ مصطفى بن عبد-2

 .ع الربهان يف حتديد أوجه القرآن(بعنوان )بدائ

                                                           

، اعالضبَّ  ، ت: علي حممدالنشر يف القراءات العشر ه (، 833مد بن يوسف )املتوىف : ، حممد بن حممشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري،( 1)
 .1/54املطبعة التجارية الكربى. 

 .1/192،193، املرجع نفسه( ابن اجلزري، 2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



35 
 

 .ههللا حممد الشهري بيوسف أفندي زاد كتاب )االئتالف يف وجوه االختالف( للشيخ عبد-3

 .ألشرف املطالب( للشيخ هاشم بن حممد املغريب املالكيكتاب )سنا الطالب -4

ان يف حترير أوجه القرآن( للشيخ حممد بن حممد بن خليل املعروف ابلطباخ، وقد شرحه كتاب )هبة املنَّ -5

 (.)غيث الرمحن شرح هبة املنان العالمة أمح د بن شرف األبياري يف كت اب اس ماه:

  .ر أوجه القرآن( للشيخ مصطفى بن علي امليهيكتاب )فتح الكرمي الرمحن يف حتري-6

 .و)الروض النضري( لإلمام املتويل كتاب )الفور العظيم( األول والثاين-7

 .طيبة( للشيخ عثمان راضي السنطاويكتاب )نظم النفائس املطربة يف حترير ال-8

  .الرمحن اخلليجي نظم وشرح )مقرب التحرير للنشر والتحبري( للشيخ حممد بن عبد-9

 .منت الطيبة( للشيخ ابراهيم العبيدي ىكتاب )التحارير املنتخبة عل-10

 .للشيخ عامر السيد عثمان (كتاب )فتح القدير شرح تنقيح التحرير-11

 .العزيز الزايت تنقيح فتح الكرمي( وشرحه للشيخ أمحد بن عبد) كتاب-12

 .الرزاق موسى للمقرئ الشيخ عبد( حتريرات الطيبة تدريب الطلبة على) كتاب-13

 .اعب )الدر النظيم شرح فتح الكرمي( الشيخ علي بن حممد الضبَّ اكت-14

 .وديكتاب )جامع اخلريات يف جتويد وحترير أوجه القراءات( للشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنُّ -15

حتريرات غري ذلك من و  .جابر املصري بن حممد بن حممد ( للشيخالنشر لطيبة كتاب )قواعد التحرير-16

 .وغريهم ،وأتباع اإلمام املتويل ،والبالوي ،والسمرقندي ،والعقباوي ،والنبتييت ،املشايخ الفضالء كاألجهوري
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 املبحث الثاين: تراجم القراء العشرة ورواهتم:

من أسباب حفظ القرآن الكرمي أن قيَّض هللا له رجااًل خملصني، من عهد النبوة إىل قيام الساعة، تلقت 

الطبقة األوىل منهم مباشرة عن النيب عليه الصالة والسالم حبفظ دقيق وفهم عميق، مث جاء من بعدهم 

يها وتلقينها، فنسبت  َخَلٌف صاحل عنوا بقراءاته ورواايته، فربز فيهم أئمة أعالم اجتهدوا ليل هنار يف تلقِّ

هللا تعاىل بشرف يف اآلخرة ال يُداىن،  إليهم تلك القراءات والرواايت نسبة متييز ال نسبة إنشاء. فأكرمهم

لت كتب التاريخ أمسائهم وحفظت دواوين الطبقات مناقبهم وآاثرهم.  وبذكر يف الدنيا ال يزول، وقد سجَّ

فالقراءات القرآنية وحي تلقاه النيب صلى هللا عليه وسلم من جربيل وقرأه الرسول صلى هللا عليه وسلم على 

ابلتواتر، مث إنَّ الصحابة رضي هللا عنهم قد اختلف أخذهم عن رسول هللا الصحابة الكرام ونقلت عنه 

صلى هللا عليه وسلم، فمنهم من أخذ منه بطريقة ما، ومنهم من أخذ منه بطريقة أخرى، مث تفرقوا يف 

البالد، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعني عنهم وأخذ اتبعي التابعني وهكذا ... حىت وصل األمر على 

لوا هذه القراءات ونقلت إلينا يف الكتب اليت بني أيدينا اآلن.هذا الن  حو إىل األئمة القراء الذين سجَّ

)حرز األماين ووجه التهاين يف  اتبع الباحث يف ترتيب ترمجة القراء والرواة منهج اإلمام الشاطيب يف منظومته

)الدرة املضية  ممة للعشرة يف منظومتهالقراءات السبع(، وطريقة ابن اجلزري يف عرضه للقراءات الثالث املت

 وهو كالتايل: .يف القراءات الثالث املرضية(

 هـ(:169–70) املدين   أواًل: اإلمام انفع

هو انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي موالهم املدين، أحد القراء السبعة  نسبه وأقوال العلماء فيه:-

كان عاملاً   .(1)ن حالكًا صبيح الوجه حسن اخللق فيه دعابةواألعالم، أصله من أصبهان، كان أسود اللو 

بوجوه القراءات، إمامًا للناس يف القراءات ابملدينة، انتهت إليه رائسة اإلقراء هبا وأمجع الناس عليه بعد 

التابعني، مع كثرة ما يف املدينة املنورة من قراء. قال ابن جماهد: "وكان اإلمام الذي قام ابلقراءة بعد التابعني 

                                                           

 .1/64مرجع سابق،  ،اء الكبار على الطبقات واألعصارعرفة القرَّ مالذهيّب،  (1)
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. وقال عبد (1)ملًا بوجوه القراءات متبعًا آلاثر األئمة املاضيني ببلده"انفع. قال: وكان عا :مبدينة رسول هللا

هللا بن أمحد بن حنبل: "سألت أيب: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل املدينة. قلت: فإن مل يكن؟ 

احملفوظ عن الليث أنه قال: يف سنة ثالث عشرة، قال ابن وهب . وقال الذهيب: "(2)قال: قراءة عاصم"

كان   غريه عنه، وقال أمحد بن هالل املصري: قال يل الشيباين: قال يل رجل ممن قرأ على انفع: إن انفعاً و 

إذا تكلم يشم من فيه رائحة املسك. فقلت له: اي أاب عبد هللا أتتطيب كلما قعدت تقرئ؟ قال: ما أمس 

 ، فمن ذلك الوقت أشم من يفَّ يفَّ  وآله وسلم. وهو يقرأ يفْ  -صلى هللا عليه وسلم-ولكين رأيت النيب  طيباً 

 وعن ذلك قال اإلمام الشاطيب: .(3)هذه الرائحة"

 (4)فََأمَّا اْلَكِرميُ السِ رِ  يف الطيِ ِب اَنِفع  ... َفَذاَك الَِّذي اْخَتاَر اْلَمديَنَة َمْنزاَِل 

قال و  .(5)التابعنيقال أبو قرة موسى بن طارق: مسعته يقول: قرأت على سبعني من  شيوخه يف القراءة:-

وأيب جعفر  -صاحب أيب هريرة  -: "قد اشتهرت تالوته على مخسة: عبد الرمحن بن هرمز األعرج الذهيبّ 

ومحل ، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب اهلذيل، ويزيد بن رومان -أحد العشرة  -يزيد بن القعقاع 

 .(6)هؤالء عن أصحاب أيب بن كعب، وزيد بن اثبت"

ً طويال، فقرأ عليه من القدماء: مالك وإمساعيل بن جعفر،  القراءة عنه:رواة - أقرأ اإلمام انفع الناس دهرا

وعيسى بن وردان احلذاء، وسليمان بن مسلم بن مجاز. وممن بعدهم إسحاق املسييب والواقدي، ويعقوب 

 .(7)وغريهم كثري -ه مواتً وهو آخر من قرأ علي -بن إبراهيم بن سعد، وقالون وورش، وإمساعيل بن أيب أويس

                                                           

 .2/331 مرجع سابق،، غاية النهاية يف طبقات القراءابن اجلزري،  (1)
 .1/65، ، مرجع سابقعلى الطبقات واألعصاراء الكبار معرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
 .1/64، الذهيّب، املرجع نفسه (3)
: حممد متيم ت ،حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع ه(،590، )ت:الرعيين القاسم بن فريه بن خلف بن أمحدالشاطيّب، ( 4)

 .25البيت رقم: م(، 2005 - ه  1426) 4، دمشق: دار الغواثين، ط:الزعيب
 .1/64، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (5)

، 3، مؤسسة الرسالة، ط:سري أعالم النبالءه (، 748مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )املتوىف : الذهيّب، ( 6)
 .7/336 م،1985ه /1405

 .1/64، ، مرجع سابقالكبار على الطبقات واألعصاراء معرفة القرَّ الذهيّب،  (7)
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 . (1)قال األعشى: "كان انفع يسّهل القرآن ملن قرأ عليه، إال أن يقول له إنسان أريد قراءتك"

ه(، وملا حضرته الوفاة قال له أبناؤه أوصنا، قال: }فَات َُّقوا اَّللََّ 169تويف اإلمام انفع سنة ) وفاته:-

يُعوا  نِّنَي{َوَأْصلُِّحوا َذاَت بَ ْينُِّكْم َوأَطِّ ُتْم ُمْؤمِّ َ َوَرُسوَلُه إِّْن ُكن ْ  .(3). رمحه هللا تعاىل(2)اَّللَّ

  

 هـ(:220–120: قالون )لإلمام انفع الراوي األول

هو أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي، موىل بين زهرة، قارئ أهل املدينة يف زمانه 

قالون جلودة قراءته، وهي لفظة رومية معناها )جّيد(، مل وحنويهم، قيل: إنه كان ربيب انفع، وهو الذي لقبه 

قال علي بن احلسن اهلسنجاين احلافظ: كان قالون شديد الصمم،  .(4)يزل يقرأ على انفع حىت مهر وحذق

 .(5)فلو رفعت صوتك، ال إىل غاية ال يسمع فكان ينظر إىل شفيت القارئ، فريد عليه اللحن واخلطأ

 ، واختص به كثرياً، قال: قرأت على انفع قراءته غري مرة، وكتبتها يف كتايب.(ه150)قرأ على انفع سنة 

وقال النقاش: قيل لقالون: كم قرأت على انفع قال: ما ال أحصيه كثرة إال أين جالسته بعد الفراغ عشرين 

قال  .نعلى عيسى بن وردا عن انفع: قراءة انفع، وقراءة أيب جعفر وعرض أيضاً  سنة. أخذ القراءة عرضاً 

قال يل انفع: كم تقرأ علي؟ اجلس إىل أسطوانة حىت أرسل إليك "عثمان بن خرزاذ: حدثنا قالون، قال: 

. وقد طال عمره وبَ ُعَد صيته فقرأ عليه بشر كثري منهم ولداه أمحد وإبراهيم، وأمحد بن يزيد (6)"من يقرأ

                                                           

 .1/65 الذهيّب، املرجع نفسه، (1)
 .1( سورة األنفال: اآلية:2)
 .1/66، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (3)
 .1/93، ، مرجع سابقمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهيّب،  (4)

، طبعة اجلرح والتعديل ه (، 327أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي )املتوىف: ابن أيب حامت، ( 5)
 .6/290م،  1952ه   1271، 1ط:، بريوت –اهلند، دار إحياء الرتاث العريب  –حبيدر آابد الدكن  -جملس دائرة املعارف العثمانية 

 .1/615، مرجع سابق، اءغاية النهاية يف طبقات القرَّ ري، ( ابن اجلز 6)
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. تويف سنة (1)وعثمان بن خرزاذ األنطاكي احللواين، وحممد بن هارون أبو نشيط، ومحد بن صاحل املصري.

 .(2)عشرين ومائتني وله نيف ومثانون سنة رمحه هللا قال الذهيب: وهو األصح

 

 هـ(:197–110: ورش )لإلمام انفع الراوي الثاين 

وقيل: عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان، بن داود بن  هو عثمان بن سعيد أبو سعيد املصري املقرئ.

انتهت  لشدة بياضه. لقبه انفع ب "ورش" ة،وقيل: أصله من إفريقي، وىل آل الزبري بن العوامسابق القبطي م

. كان حسن (3)، فلم ينازعه فيها منازع. مع براعته يف العربية ومعرفته يف التجويدصرإليه رائسة اإلقراء مب

يهمز وميد ويشدد كان ورش جيد القراءة حسن الصوت. إذا قرأ "الصوت، قال يونس بن عبد األعلى: 

ختمات يف شهر واحد أربع رحل إىل املدينة ليقرأ على انفع، فقرأ عليه  .(4)"ويبني اإلعراب. ال ميل سامعه

قرأ عليه أمحد بن صاحل احلافظ، وداود بن أيب طيبة، وأبو  .(5)له اختيار خالف به انفعاً و . ه(155)سنة 

م، ويونس بن عبد األعلى. وعامر بن سعيد اخلرشي، يعقوب األزرق وعبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاس

 .(6)ومسع منه عبد هللا بن وهب، وإسحاق بن حجاج وغري واحد وسليمان بن داود املهري.

 .(7)ه( رمحه هللا تعاىل197) مبْصَر، سنة تويف وفاته:-

 

                                                           

 .1/615، املرجع نفسهابن اجلزري،  (1)

 .1/616، املرجع نفسهابن اجلزري،  (2)

 .1/91، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب، ( 3)

 .9/296مرجع سابق، ، سري أعالم النبالءالذهيّب،  (4)
 .1/113مرجع سابق، ، النشر يف القراءات العشرابن اجلزري، ( 5)
 .1/92، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (6)

 .1/93، الذهيّب، املرجع نفسه (7)
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 :هـ(120–45) ابن كثري املكي   اإلمام اثنياً:

هللا بن كثري بن املطلب اإلمام أبو معبد، موىل عمرو بن علقمة عبد هو  نسبه وأقوال العلماء فيه:-

وكان فصيحاً  .(1)أصله فارسي، وكان داراي مبكة، وهو العطار الكناين الداري املكي إمام املكيني يف القراءة.

قال: نعم، ختمت  قلت أليب عمرو بن العالء: قرأت على ابن كثري؟"قال األصمعي: ، بليغًا مع أنه موىل

وقد كان ابن كثري إمام  .(2)"كثري أعلم ابللغة من جماهد  ى ابن كثري بعدما ختمت على جماهد، وكان ابنعل

الناس يف القراءة مبكة، فلم ينازعه فيها منازع. وهذا من أعظم الدالئل على تواترها. فمكة املكرمة يقصدها 

احد، ألنكروا ذلك. وقد أمجعوا على علماُء املسلمني كلهم للحج والعمرة، فلو أخطأ ابن كثري يف حرف و 

إمامته وصحة قراءته، مع قرب العهد للصحابة آنذاك، علمنا يقيناً بتواتر تلك القراءة. فإهنم مل خيتاروا قراءة 

ابن حميصن املكي، مع أنه شيخ ابن كثري، ألنه ينفرد عن أهل بلده أبشياء. واختاروا قراءة ابن كثري ألنه يقرأ 

نشأ ابن كثري مبكة. ولقي من الصحابة عبد هللا بن الزبري وأاب  .(3)ة عن أهل مكة يف زمنهابلقراءة املعروف

 . (4)أيوب األنصاري وأنس بن مالك

قرأ ابن كثري على أيب السائب عبد هللا بن السائب بن أيب السائب املخزومي وعلى " شيوخه يف القراءة:-

ب على أيب بن  ابن عباس، وقرأ عبد هللا بن السائ أيب احلجاج جماهد بن جرب املكي وعلى درابس موىل

وقرأ جماهد على عبد هللا بن السائب، وقرأ درابس على مواله ابن عباس، وقرأ ابن  كعب وعمر بن اخلطاب

على رسول هللا صلى هللا  -رضي هللا عنهم  -بن كعب وزيد بن اثبت، وقرأ أيب وزيد وعمر  عباس على أيبّ 

 .(5)"عليه وسلم

                                                           

 .1/49، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)

اء َجال القرَّ  ه (،643حممد بن عبد الصمد اهلمداين املصري الشافعي، أبو احلسن، علم الدين السخاوي )املتوىف: علي بن السخاوي، ( 2)
 .1/533م،  1997 -ه   1418، 1بريوت، ط: –دمشق  -دار املأمون للرتاث  ، ت: مروان العطيَّة وحمسن خرابة،وكمال اإلقراء

 .1/533، املرجع نفسه( السخاوي، 3)
 .1/121، مرجع سابق، النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (4)

 .1/120، نفسهرجع امل( ابن اجلزري، 5)
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روى القراءة عنه إمساعيل بن عبد هللا القسط وإمساعيل بن مسلم وجرير بن حازم  القراءة عنه:رواة -

واحلارث بن قدامة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وخالد بن القاسم واخلليل بن أمحد وسليمان بن املغرية 

وعبد امللك بن جريج وشبل بن عباد وابنه صدقة بن عبد هللا وطلحة بن عمرو وعبد هللا بن زيد بن يزيد 

ابن احلكم وعيسى بن عمر الثقفي والقاسم بن عبد الواحد وقزعة بن سويد وقرة بن خالد ومسلم بن  يوعل

وهب بن زمعة ويعلي بن حكمي وابن و خالد ومطرف بن معقل ومعروف بن مشكان وهارون بن موسى 

 .(1)سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العالءو أيب فديك وابن أيب مليكة 

قال ابن جماهد: ومل يزل عبد هللا هو اإلمام اجملمع عليه يف القراءة مبكة حىت مات سنة عشرين  وفاته:

 .(2)ومئة

  

 :(3) هـ(250–170): ي: البز ِ لإلمام ابن كثري األوَّلالراوي  

قارئ مكة ومؤذن ، يّ ي املكِّ أبو احلسن البزِّ ، أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بزة هو

ن يف املسجد احلرام أربعني سنة، وأقرأ أذَّ  .انتهيت إليه مشيخة اإلقراء مبكة ،املسجد احلرام وموىل بين خمزوم

أكرب رواة ابن كثري. وقد روى قراءة ابن كثري عن عكرمة بن سليمان عن هو و ، الناس ابلتكبري من والضحى

. ومل ينفرد بقراءة ابن كثري بل روى معه مجع يستحيل عبد هللا القسط، وعن شبل بن عباد عن ابن كثري

 .ي كان أشهرهم، ولذلك اشتهر ابلرواية عن ابن كثريتواطؤهم على الكذب يف قراءة ابن كثري. لكن البزِّ 

ي أبو ربيعة حممد بن إسحاق الربعي، وإسحاق اخلزاعي، وأبو جعفر اللهيب، وموسى بن هارون قرأ على البزِّ 

 .ي سنة مخسني ومائتني، رمحه هللا تعاىلالبزِّ تويف  وطائفة.

                                                           

 .1/444، مرجع سابق، غاية النهاية يف طبقات القراءابن اجلزري،  (1)

 .1/445، نفسهرجع املابن اجلزري،  (2)

 .1/105،103،102، سابق، مرجع اء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (3)
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 :(1) هـ(291–195): قنبل لإلمام ابن كثري الثاينالراوي 

امللقب ، هو أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة املخزومي، موالهم املكي

قيل إنه كان يستعمل دواء ، اإلقراء ابحلجاز. انتهت إليه مشيخة ضابطاً  يف القراءة متقناً  كان إماماً ،  بقنبل

فلما أكثر من استعماله عرف به، مث خفف وقيل قنبل، وقيل بل هو من قوم  يسقى للبقر يسمى قنبيل.

القراءة على أيب أخذ  يقال هلم القنابلة، وكان قنبل قد ويل الشرطة مبكة يف وسط عمره، فحمدت سريته.

قرأ عليه خلق كثري، منهم أبو بكر بن جماهد، وأبو احلسن  .ي أيضاً بزِّ ال أمحد بن حممد عنو احلسن القواس 

أبو بكر حممد بن موسى الزينيب، و  بن شنبوذ، وحممد بن عيسى اجلصاص وإبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي

تويف  ،وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني، طعن يف السن وشاخ وغريهم. وحممد بن عبد العزيز بن الصباح

 ة إحدى وتسعني ومائتني.سن

 

 :(2) هـ(154–68)اإلمام أبو عمرو البصري   :لثاً اث

أبو عمرو بن العالء املازين املقرئ النحوي البصري اإلمام، مقرئ أهل  هو نسبه وأقوال العلماء فيه:-

وكان إمام النحو يف عصره. قال أبو عمرو الداين: يقال: إنه  ،أحد القراء السبعة، وهو عريب النسبو  البصرة

قال أبو  ولد مبكة سنة مثان وستني، ونشأ ابلبصرة، ومات ابلكوفة، وإليه انتهت اإلمامة يف القراءة ابلبصرة.

 ."كان أبو عمرو أعلم الناس ابلقراءات والعربية وأايم العرب، والشعر وأايم الناس"العيناء عن أيب عبيدة: 

أخذ القراءة عن أهل احلجاز، وأهل البصرة، فعرض مبكة على جماهد وسعيد بن  شيوخه يف القراءة:-

وقيل: إنه قرأ على أيب العالية الرايحي، ومل يصح مع أنه أدركه،  جبري، وعطاء وعكرمة بن خالد، وابن كثري.

                                                           

 .1/134،133، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)

 .1/59،58، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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ابلبصرة على  قرأو  ابملدينة على أيب جعفر ويزيد بن رومان، وشيبة. وقرأ وعشرين سنة. فاً وأدرك من حياته نيِّّ 

 .حيىي بن يعمر، ونصر بن عاصم، واحلسن وغريهم

عليه حيىي اليزيدي، والعباس بن الفضل، وعبد الوارث بن سعيد، وشجاع البلخي،  قرأ رواة القراءة عنه:-

بن يوسف، وأبو زيد األنصاري سعيد  اجلعفي، ومعاذ بن معاذ، ويونس بن حبيب النحوي، وسهل وحسني

 .(1)غريهمبن أوس، وسالم الطويل، و 

أقبل ف ، ويف يوم وفاته جاء الناس يعزُّون أوالده،مات سنة أربع ومخسني ومائة أنه غري واحد ذكر وفاته:-

وهللا لو قسم علم أيب عمرو  ،له آخر الزمان يونس بن حبيب فقال: نعزيكم وأنفسنا مبن ال نرى شبهاً 

وهللا لو رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسره ما هو  ،وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً 

 .(2)عليه

 

 :(3)هـ(246–150) وريالدُّ : لإلمام أيب عمرو البصري الراوي األول 

 ،النسب النحوي البغدادي الضرير عريبُّ املقرئ  هو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان،

إمام القراءة يف عصره. ويقال: إنه أول من  ،ويقال صهيب الدوري نسبة إىل دور: موضع ببغداد ابلعراق

قرأ على إمساعيل بن جعفر، وعلى الكسائي وعلى حيىي اليزيدي، وعلى سليم ومسع  مجع القراءات وألفها.

: مسعت الدوري يقول: قرأت على إمساعيل بن جعفر، بقراءة أهل قال ابن النفاح، احلروف من أيب بكر

من اآلفاق،  الدوريُّ  دصِّ قُ  .ولو كان عندي عشرة دراهم أرحلت إليه، املدينة ختمة، وأدركت حياة انفع

لو سنده، وسعة علمه، قرأ عليه أمحد بن يزيد احللواين، وأبو الزعراء عبد الرمحن بن اق لعُ وازدحم عليه احلذَّ 

وعمر بن حممد الكاغدي، والقاسم بن زكراي  ،واحلسن بن بشار بن العالف، دوس، وأمحد بن فرحعب

                                                           

 .6/407مرجع سابق، ، سري أعالم النبالءالذهيّب،  (1)
 .1/292، مرجع سابق، اءيف طبقات القرَّ غاية النهاية ابن اجلزري،  (2)

 .1/114،113، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (3)
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وجعفر بن أسد النصييب، وقاسم بن عبد ، املطرز، وأبو عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير، وعلي بن سليم

واحلسن ، ن املتقيالوارث، وأمحد بن مسعود السراج، وحممد بن حممد بن النفاح الباهلي، وحممد بن محدو 

تويف  .بن عبد الوهاب الوراق، واحلسن بن احلسني الصواف، وأمحد بن حرب شيخ املطوعي، وخلق سواهم

 يف شوال سنة ست وأربعني ومائتني.

 

 :(1)(ه173-261) السوسي: لإلمام أيب عمرو البصري الراوي الثاين

إبراهيم بن اجلارود، بن مسرح الرستيب الرقي أبو شعيب السوسي صاحل بن زايد بن عبد هللا بن إمساعيل بن 

اليزيدي، ومسع ابلكوفة من عبد هللا بن منري، وأسباط بن حممد، ومبكة من سفيان  قرأ القرآن عليّ  املقرئ.

وموسى بن جرير النحوي، وعلي بن احلسني، وأبو احلارث حممد بن ، قرأ عليه ابنه أبو معصوم .بن عيينة

الرقيون، وأبو علي حممد بن سعيد احلراين وأخذ عنه احلروف أبو عبد الرمحن  أمحد، وأبو عثمان النحوي

ل سنة إحدى وستني ومائتني، وقد قارب تسعني مات يف أوَّ  النسائي، وجعفر بن سليمان املشحالئي.

 .سنة، رمحه هللا تعاىل

 

 :(2)هـ(118–21)الشامي   ابن عامررابعاً: اإلمام 

إمام أهل الشام يف  ،اليحصيب عبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعةهو  نسبه وأقوال العلماء فيه:-

 ومحري من قحطان -أحد محري - اثبت النسب إىل حيصب بن دمهان، القراءة، أبو عمران على األصح

 .ويل قضاء دمشق بعد أيب إدريس اخلوالين ،، وبعضهم يتكلم يف نسبه، والصحيح أنه صريح النسباليمن

                                                           

 .1/115، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)

 .1/46،47،49، ق، مرجع ساباء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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عن أيب الدرداء، وعن املغرية بن أيب شهاب صاحب عثمان، وقيل  أخذ القراءة عرضاً  يف القراءة:شيوخه -

 .عرض على عثمان نفسه رضي هللا عنه

 وجعفر بن ربيعة وآخرون.حيىي الذماري، وربيعة بن يزيد،  وروى عنه القراءة عرضاً  رواة القراءة عنه:-

 شرة ومائة.تويف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان ع وفاته:-

 

 :(1)هـ(245–153) هشام: لإلمام ابن عامر الراوي األوَّل 

شيخ أهل دمشق ، ري الدمشقيفَ هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة، أبو الوليد السلمي، ويقال الظَّ 

قرأ عليه أبو  .وأيوب بن متيم وغريمها قرأ القرآن على عراك بن خالد .ومفتيهم، وخطيبهم ومقرئهم وحمدثهم

وهارون بن موسى األخفش، وأبو علي إمساعيل بن ، وأمحد بن يزيد احللواينالقاسم بن سالم عبيد 

قال البخاري وغريه: مات يف آخر احملرم، سنة مخس وأربعني  .احلويرس، وأمحد بن حممد بن مامويه، وطائفة

 .ومائتني

 

 :(2)ـ(ه242–173) ابن ذكوان: لإلمام ابن عامر الراوي الثاين

وأبو حممد البهراين موالهم الدمشقي املقرئ، مقرئ دمشق  عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان، أبو عمرو

عريب النسب من قريش. قرأ على أيوب بن متيم وغريه، وقيل إن الكسائي، قدم دمشق فقرأ  ،وإمام اجلامع

ذكوان هارون بن موسى األخفش وحممد بن قرأ على ابن  .وأان أستبعد ذلكقال الذهيّب: عليه ابن ذكوان، 

قال غري واحد: تويف  موسى الصوري، وحممد بن القاسم اإلسكندراين، وأمحد بن يوسف التغليب، وآخرون.

 .ابن ذكوان، يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال، سنة اثنتني وأربعني ومائتني

                                                           

 .1/115،116،117، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)

 .1/119،118،117، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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 :(1)(ه128....، )الكويف   عاصمخامساً: اإلمام 

، عاصم بن أيب النجود األسدي موالهم الكويف القارئ اإلمام أبو بكرهو  وال العلماء فيه:نسبه وأق-

إليه انتهت اإلمامة يف القراءة ابلكوفة، بعد شيخه أيب  السبعة، واسم أمه هبدلة على الصحيح، القراء أحد

يقرئ الناس، وكان عبد الرمحن السلمي، قال أبو بكر بن عياش: ملا هلك أبو عبد الرمحن جلس عاصم 

 ابلقرآن. عاصم أحسن الناس صواتً 

 .قرأ القرآن على أيب عبد الرمحن السلمي، وزر بن حبيش األسدي شيوخه يف القراءة:-

ومحاد بن شعيب وأبو  قرأ عليه خلق كثري، منهم األعمش واملفضل بن حممد الضيبّ  رواة القراءة عنه:-

أبو عمرو بن العالء  آن:من القر  أحرفاً  وروى عنه، رةبكر بن عياش وحفص بن سليمان ونعيم بن ميس

ومحزة بن حبيب واحلمادان واخلليل بن أمحد، وسليمان التيمي، وسفيان الثوري، وشعبة وأابن وشيبان، وأبو 

 عوانة وسفيان بن عيينة، وخلق.

بكر بن عياش: قال أبو  .وعشرين ومائة رواه البخاري عن أمحد بن سليمان مثانتويف عاصم سنة  وفاته:-

قرأ: }مُثَّ ُردُّوا إِّىَل اَّللَِّّ َمْواَلُهُم احلَْقِّّ َأال َلُه احْلُْكُم ففأفاق،  ،عليه فأغميوهو يف املوت دخلت على عاصم 

بِّنَي{   (.62األنعام: )َوُهَو َأْسرَُع احْلَاسِّ

 

 :(2)هـ(193–95) شعبة: لإلمام عاصم الراوي األو ل 

، كان حناطاً ،  ، أحد األعالم موىل واصل األحدبالكويفّ  النهشليّ  األسديأبو بكر بن عياش بن سامل 

 .(شعبة)، لكن اشتهر بني املقرئني ابسم (أبو بكر)اختلف الناس على امسه خالفاً كبرياً، والصواب أن امسه 

وقال ابن  ."، مل يضع جنبه إىل األرض أربعني سنةفاضالً  زاهداً  كان أبو بكر خرياً " :قال يزيد بن هارون

                                                           

 .1/51،54، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)
 .1/80،81،82،83، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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عرض القرآن على عاصم ثالث مرات،  ."أسرع إىل السنة من أيب بكر بن عياش ما رأيت أحداً "املبارك: 

تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصيب من "وما تعلم غري قراءته. قال حيىي بن آدم قال: يل أبو بكر: 

ُن غري قراءته ،فلقي مين شدة ،املعلم ك به من القرآن، إمنا تعلمته من عاصم وهذا الذي أخربت ،فما ُأحسِّ

تعلمت من عاصم مخسًا مخساً، ومل أتعلم من غريه، وال ". وروى حيىي بن آدم عن أيب بكر قال: "تعلماً 

قرأ عليه أبو احلسن  ."قرأت على غريه. واختلفت إليه حنوًا من ثالث سنني يف احلر والشتاء واألمطار

يعقوب األعشى، وعبد احلميد بن صاحل الربمجي، وعروة بن حممد الكسائي، وحيىي العليمي، وأبو يوسف 

تويف يف مجادى األوىل سنة  األسدي، وعبد الرمحن بن أيب محاد ومسع منه احلروف حيىي بن آدم وغريه.

ملا حضرت أاب بكر بن عياش الوفاة، بكت و  ثالث وتسعني ومائة، أرخه حيىي بن آدم وأمحد بن حنبل.

 انظري إىل تلك الزاوية قد ختمت فيها مثاين عشرة ألف ختمة. ؟يبكيكأخته فقال هلا: ما 

  

 :(1)هـ(180–90) حفص: لإلمام عاصم الراوي الثاين

، املقرئ اإلمام صاحب موالهم الغاضري الكويفّ  حفص بن سليمان بن املغرية أبو عمر البزّاز الدوريّ 

أيب بكر بن عياش، ويصفونه بضبط احلروف اليت وكان األولون يعدونه يف احلفظ فوق ته، عاصم، وابن زوج

وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع إىل  .أخذ القراءة عرضًا وتلقينًا عن عاصم .قرأ هبا على عاصم

عمرو بن الصباح، وأخوه عبيد بن الصباح، وأبو شعيب القواس،  ومساعاً  قرأ عليه عرضاً  .علي رضي هللا عنه

ال خلف بن هشام: مولد حفص ق .وغريهم ني بن حممد املروذي، وخلف احلدادومحزة بن القاسم، وحس

 .سنة تسعني، ومات سنة مثانني ومائة

  

                                                           

 .1/84،85، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)
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 :(1)هـ(156–80)الكويف   محزةسادساً: اإلمام 

موىل آل  محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل اإلمام، أبو عمارة الكويفّ  نسبه وأقوال العلماء فيه:-

 كان إماماً   ت أحد القراء السبعة، أدرك الصحابة ابلسن فلعله رأى بعضهم،عكرمة بن ربعي التميمي الزايَّ 

هلل، ثخني  قانتاً  خاشعاً  ابلفرائض والعربية، عابداً  للحديث، بصرياً  حجة قيما بكتاب هللا تعاىل، حافظاً 

  الورع عدمي النظري.

على األعمش ومحران بن أعني وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى  عرضاً وقرأ القرآن  شيوخه يف القراءة:-

 .على طلحة بن مصرف، وجعفر الصادق وقرأ أيضاً ، ومنصور وأيب إسحاق

الكسائي وسليم بن عيسى ومها أجل  منهم تصدر لإلقراء مدة، وقرأ عليه عدد كثري رواة القراءة عنه:-

أصحابه، وعبد الرمحن بن أيب محاد، وعابد بن أيب عابد، واحلسن بن عطية، وإسحاق األزرق، وعبيد هللا 

وحيىي بن علي اجلزار، وسعيد بن أيب اجلهم، وحيىي بن  بن موسى، وحجاج بن حممد، وإبراهيم بن طعمة.

 غريهم. اليمان، وخلق

ن حممد التميمي: قال لنا سليم: مسعت محزة يقول: ولدت سنة مثانني، وأحكمت وقال سهل ب وفاته:-

قال: مات محزة سنة  القراءة ويل مخس عشرة سنة، وقال ابن أيب الدنيا: حدثين حممود بن أيب نصر العجلي

 ، رمحه هللا تعاىل.ست ومخسني ومائة

  

 :(2)هـ(229–150) خلف: لإلمام محزة الراوي األوَّل

، بن هشام بن ثعلب، وقيل ابن طالب بن غراب، أبو حممد البغدادي املقرئ البزار، أحد األعالمخلف هو 

كان يبدأ ،  ما رأيت أنبل من خلف بن هشام"قال احلسني بن فهم: ، وله اختيار أقرأ به، وخالف فيه محزة

                                                           

 .1/66،67،71، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)

 .1/123،124، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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كان   ، وورد أن خلفاً أبهل القرآن مث أيذن للمحدثني، وكان يقرأ علينا من حديث أيب عوانة مخسني حديثاً 

لعاصم، وأخذ حرف انفع عن  مشعلى أيب يوسف األع قرأ على سليم عن محزة وقرأ أيضاً  ."يصوم الدهر

وأمحد بن إبراهيم وراقة، ، قرأ عليه أمحد بن يزيد احللواين .يب، وقراءة أيب بكر عن حيىي بن آدمإسحاق املسيِّّ 

الكرمي احلداد، وحممد بن اجلهم، وسلمة بن عاصم،  وحممد بن حيىي الكسائي الصغري، وإدريس بن عبد

 .تويف يف مجادى اآلخرة، سنة تسع وعشرين ومائتني، وكان مولده سنة مخسني ومائة وخلق سواهم.

 

 :(1)هـ(220–130) دخالَّ : لإلمام محزة الراوي الثاين

 موالهم الصرييف الكويفّ خالد بن خالد وقيل: ابن عيسى أبو عيسى وقيل: أبو عبد هللا الشيباين، هو 

، وعلى عن سليم، وهو من أضبط أصحابه وأجلهم أخذ القراءة عرضاً . األحول املقرئ صاحب سليم

 حسني بن علي اجلعفي عن أيب بكر بن عّياش عن عاصم، وعلى أيب جعفر حممد بن احلسن الروَّاسي.

د بن حيىي اخلنيسي، والقاسم بن يزيد قرأ عليه حممد بن شاذان اجلوهري وحممد بن اهليثم قاضي عكربا وحمم

 ، رمحه هللا تعاىل.تويف سنة عشرين ومائتني .الوزان، وهو أنبل أصحابه

 

 :(2)هـ(119-189) الكويف  الكسائي  سابعاً: اإلمام 

بن محزة الكسائي اإلمام أبو احلسن األسدي، موالهم الكويف املقرئ  عليّ هو  نسبه وأقوال العلماء فيه:-

رحل إىل البصرة فأخذ العربية عن  ،ة، مع أنه موىلهو مؤسس مدرسة النحو الكوفيَّ  أحد األعالم،، النحوي

وخرج إىل البوادي فغاب مدة طويلة، وكتب الكثري من اللغات والغريب عن األعراب ، اخلليل بن أمحد

و عبيد يف كتاب قال أبو قال ابن جماهد: كان الناس أيخذون عنه ألفاظه بقراءته عليهم،  بنجد وهتامة.

وكان من أهل القراءة،   القراءات، فأخذ من قراءة محزة ببعض وترك بعضاً القراءات: كان الكسائي يتخريَّ 
                                                           

 .1/124، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)

 .1/72،73،77، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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وقال خلف بن هشام: كنت  كان أضبط وال أقوم هبا منه.  وهي كانت علمه وصناعته، ومل جنالس أحداً 

وقال موسى بن عبد  بقراءته عليهم.أحضر بني يدي الكسائي، وهو يقرأ على الناس وينقطون مصاحفهم 

 الرحيم: سألت الكسائي عن نسبته فقال: أحرمت يف كساء.

ونقل أبو عمرو الداين ، ت وعيسى بن عمر اهلمداينقرأ القرآن وجوده على محزة الزايّ  شيوخه يف القراءة:-

قراءة، وأخذ احلروف  ، واختار لنفسهوغريه: أن الكسائي قرأ على حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى أيضاً 

  .عن أيب بكر بن عياش وغريه أيضاً 

قرأ عليه أبو عمر الدوري وأبو احلارث الليث ونصري بن يوسف الرازي وقتيبة بن مهران  رواة القراءة عنه:-

وأبو محدون الطيب بن إمساعيل، وعيسى بن سليمان الشريزي  وأمحد بن أيب سريج النهشلي األصبهاين

 نطاكي وأبو عبد القاسم بن سالم وحممد بن سفيان وخلق سواهم.وأمحد بن جبري األ

، وكذا وأرخه غري واحد وهو ومائة قال أبو بكر بن جماهد: تويف برنبويه سنة تسع ومثانني وفاته:-

 ي.ا الفقه والنحو ابلرَّ والكسائي قال الرشيد: دفنَّ  بن احلسن الشيباينّ  وملا مات حممد الصحيح.

 

 :(1)هـ(240 -...) أبو احلارث: لإلمام الكسائي الراوي األوَّل

حاذق ، يث بن خالد أبو احلارث البغدادي املقرئ صاحب الكسائي، واملقدم من بني أصحابهاللَّ هو 

 .ومسع احلروف من محزة بن القاسم األحول، وأيب حممد اليزيديلى الكسائي قرأ ع ضابط للقراءة حمقق هلا.

حممد بن حيىي الكسائي الصغري والفضل و اء سلمة بن عاصم صاحب الفرَّ : ومساعاً  روى القراءة عنه عرضاً 

 .تويف سنة أربعني ومائتني.(2)بن شاذان ويعقوب بن أمحد الرتكماين

                                                           

 .1/124، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)
 .2/34، مرجع سابق، اءغاية النهاية يف طبقات القرَّ ابن اجلزري،  (2)
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 :هـ(246–150): الدوري  لإلمام الكسائي الراوي الثاين

البصري، ألنه روى عنه وعن يف ابب ترمجة أيب عمرو ابن العالء أيب عمر الدوري  تقدم الكالم على

 .الكسائي

 

 :(1)(ه130-...) أبو جعفر القعقاعاثمنًا: اإلمام 

 .مشهور رفيع الذكر مدينٌّ ، العشرةالقرَّاء يزيد بن القعقاع أبو جعفر القارئ أحد  نسبه:-

واحد: قرأ  وقال غري، قرأ القرآن، على مواله عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي شيوخه يف القراءة:-

 .بن كعب عن قراءهتم على أيبّ  -رضي هللا عنهم-على أيب هريرة وابن عباس  أيضاً 

وسليمان بن مسلم بن مجاز وعيسى بن وردان وعبد الرمحن  قرأ عليه انفع بن أيب نعيم رواة القراءة عنه:-

 .بن زيد بن أسلم

 ه( على األصح.130لكنها سنة ) يف اتريخ وفاته اختلف وفاته:-

روى حممد بن إسحاق املسييب، حدثين أيب عن انفع، قال: ملا غسل أبو جعفر القارئ نظروا ما بني حنره إىل 

 فؤاده مثل ورقة املصحف، فما شك من حضره أنه نور القرآن، رمحه هللا.

 

 :(2)هـ(160-...دان )رْ عيسى بن وَ : لإلمام أيب جعفر الراوي األوَّل

قرأ على أيب  .إمام مقرئ حاذق وراو حمقق ضابط، احلارث املدين القارئ اء أبوعيسى بن وردان احلذَّ هو 

روى عنه القراءة  .أصحابه جعفر القارئ وشيبة بن نصاح مث عرض على انفع بن أيب نعيم، وهو من قدماء

 .، رمحه هللا تعاىليف حدود الستني ومائة تويفَّ  .إمساعيل بن جعفر املدين، وقالون والواقدي وغريهم عرضاً 

                                                           

 .1/40،42، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)
 .1/66، سابق، مرجع اء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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 :(1)(هـ170)ت ازابن َجَّ : لإلمام أيب جعفر الراوي الثاين

از وقيل: سليمان بن سامل بن مجاز ابجليم والزاي مع تشديد امليم أبو الربيع سليمان بن مسلم بن مجَّ هو 

مث عرض بن نَِّصاح  وشيبة يزيد بن القعقاع عرض على أيب جعفر .الزهري موالهم املدين مقرئ جليل ضابط

، رمحه هللا مات بعد السبعني ومائة .قتيبة بن مهرانو عرض عليه إمساعيل بن جعفر  بن أيب نُ َعيم. على انفع

 تعاىل.

 

 :(2)هـ(117-205) يعقوب بن إسحاق احلضرمي  اتسعاً: 

أبو حممد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاق موىل  هو نسبه وأقوال العلماء فيه:-

هو أعلم من  قال أبو حامت السجستاين:. قارئ أهل البصرة يف عصرهفكان  اإلقراءبرع يف ، احلضرميني

 رأيت ابحلروف، واالختالف يف القرآن وعلله ومذاهبه، ومذاهب النحو.

قرأ القرآن على أيب املنذر سالم بن سليم، وعلى أيب األشهب العطاردي ومهدي بن  شيوخه يف القراءة:-

ن محزة الزايت وشعبة وهارون بن موسى النحوي وسليم بن حيان ومهام ومسع م، ميمون وشهاب بن شرقة

 .بن حيىي وزائدة، وأيب عقيل الدورقي واألسود بن شيبان

قرأ عليه روح بن عبد املؤمن وحممد بن املتوكل رويس والوليد بن حسان التوزي وأمحد  رواة القراءة عنه:-

 و عمر الدوري، وخلق سواهم.بن عبد اخلالق املكفوف وأبو حامت السجستاين وأب

 ، رمحه هللا تعاىل.تويف يف ذي احلجة سنة مخس ومائتني وفاته:-

 

                                                           

 .1/315، مرجع سابق، اءغاية النهاية يف طبقات القرَّ ابن اجلزري،  (1)
 .1/94،95، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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 :(1)ه(238-: ُرَويس )...لإلمام يعقوب الراوي األوَّل

ب بحممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي، هو   .قرأ على يعقوب بن إسحاق احلضرميّ  رويس املقرئ.امللقَّ

، رمحه هللا تويف ابلبصرة سنة مثان وثالثني ومائتني .ار، وأبو عبد هللا الزبرييالتمَّ  قرأ عليه حممد بن هارون

 تعاىل.

 

 :(2)ه(233-: َرْوح )...لإلمام يعقوب الراوي الثاين

 .جموداً  كان متقناً ،  روح بن عبد املؤمن أبو احلسن البصري املقرئ، صاحب يعقوب احلضرميّ هو 

وروى احلروف عن أمحد بن موسى ومعاذ ابن معاذ وابنه عبيد هللا بن  أخذ القراءة عن يعقوب احلضرمّي،

 معاذ وحمبوب كلهم عن أيب عمرو ومحاد بن شعيب صاحب خالد بن جبلة وعن حممد بن صاحل املريّ 

ب بن محدان وأبو بكر حممد بن وهيب الثقفي، قرأ عليه أمحد بن يزيد احللواين، وأبو الطيِّّ  .(3)صاحب شبل

وقال  ،ان يف الثقات، وقال: مات سنة ثالث وثالثني قبلها أبو بعدهاذكره ابن حبّ  .حيىي الوكيلوأمحد بن 

 ، رمحه هللا تعاىل.غريه: سنة أربع أو مخس وثالثني ومائتني

 

 :هـ(229–150)عاشراً: اإلمام خلف العاشر

ل عن اإلمام تقدم الكالم على محزة إال أن له اختياراً أقرأ به  اإلمام خلف بن هشام البزَّار، فهو الراوي األوَّ

 وخالف به شيخه محزة.

                                                           

 .1/126، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (1)
 .1/126، الذهيّب، املرجع نفسه (2)
 .1/285، مرجع سابق، اءغاية النهاية يف طبقات القرَّ ابن اجلزري،  (3)
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 :(1)ه(286-: إسحاق )...لإلمام خلف الراوي األوَّل

اق خلف وراوي اختياره رَّ وَ  ،وزي مث البغداديإسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا أبو يعقوب املرْ هو 

قرأ عليه حممد بن عبد  .على الوليد بن مسلم وقرأ أيضاً  يف القراءة، اختياره بن هشام قرأ على خلف .عنه

وعلي بن موسى الثقفي وابنه حممد بن إسحاق وابن ، هللا بن أيب عمر النقاش واحلسن بن عثمان الربصاطي

 ، رمحه هللا تعاىل.سنة ست ومثانني ومائتني تويفو  .شنبوذ

 :(2)ه(199-292الراوي الثاين: إدريس )

وحممد بن  البزار بن هشام قرأ على خلف املقرئ، أبو احلسن البغدادي.إدريس بن عبد الكرمي احلداد هو 

، وابن بواينحل إليه من البالد، إلتقانه وعلو سنده، قرأ عليه أبو احلسن أمحد بن ورُ  حبيب الشموين.

تويف  .وأبو علي أمحد بن عبد هللا بن محدان، واحلسن بن سعيد املطوعي، شنبوذ، وأبو بكر بن مقسم

 ، رمحه هللا تعاىل.م األضحى، سنة اثنتني وتسعني ومائتني، وله ثالث وتسعون سنةإدريس يو 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/155، مرجع سابق، اءغاية النهاية يف طبقات القرَّ ابن اجلزري،  (1)

 .1/145، ، مرجع سابقاء الكبار على الطبقات واألعصارمعرفة القرَّ الذهيّب،  (2)
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 :املبحث الثالث: مذاهب القرَّاء يف َجع القراءات

 أواًل: اإلفراد:

وهو أن يقرأ الطالب أمام شيخه ختمة لكل قارئ أو راٍو، فيبدأ برواية قالون مث ورش وهكذا واحدًا بعد 

العشرة، وهذه الطريقة تسمى: اإلفراد، ألن الطالب يُ ْفرِّد لكل قراءة أو رواية ختمة، واحد حىت ينتهي من 

ن من الرواية إال أهنا أتخذ وقتًا طوياًل لالنتهاء من مجيع القرَّاء،  وهذه طريقة مع أهنا تزيد التثبُّت والتمكُّ

ابلرواية الواحدة على الشيخ يقول اإلمام ابن اجلزري: "وقد كانوا يف احلرص والطلب حبيث إهنم يقرءون 

ولقد قرأ األستاذ أبو احلسن علي بن عبد الغين احلصري  ،الواحد عدة ختمات ال ينتقلون إىل غريها

القريواين القراءات السبع على شيخه أيب بكر القصري تسعني ختمة كلما ختم ختمة قرأ غريها حىت أكمل 

 صيدته:ذلك يف مدة عشر سنني حسبما أشار إليه بقوله يف ق

َماِم َأيب َبْكر    َوَأذُْكُر َأْشَياِخي الَِّذيَن قـََرْأهُتَا ... َعَلْيِهْم فَأَْبَدأُ اِبإْلِ

 قـََرْأُت َعَلْيِه السَّْبَع ِتْسِعَْي َخْتَمًة ... بََدْأُت اْبَن َعْشر  ُثَّ َأْكَمْلُت يف َعْشر  

 .(1)املائة اخلامسة"وهذا الذي كان عليه الصدر األول، ومن بعدهم إىل أثناء 

 اثنياً: اجلمع:

ظهرت يف املائة اخلامسة للهجرة طرق جديدة ابتكرها العلماء جلمع القراءات يف ختمة واحدة، وابتدأ 

اين   وما زالت مستمرة حىت اآلن. -رمحه هللا-العمل هبا من عصر اإلمام الدَّ

يقول اإلمام ابن اجلزري: "إىل أثناء املائة اخلامسة عصر الداين وابن شيطا األهوازي واهلذيل، ومن بعدهم 

فمن ذلك الوقت ظهر مجع القراءات يف اخلتمة الواحدة واستمر إىل زماننا وكان بعض األئمة يكره ذلك من 

                                                           

 .2/194،195مرجع سابق، ، النشر يف القراءات العشر( ابن اجلزري، 1)
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ألخذ به والتقرير عليه وتلقيه حيث إنه مل تكن عادة السلف عليه ولكن الذي استقر عليه العمل هو ا

 .(1)ابلقبول"

وسبب ظهور هذه الطرق كما بنيَّ اإلمام ابن اجلزري هو َضعُف اهلَِّمم وطلب السرعة يف مجع القراءات، 

 ويف ذلك يقول:

"وإمنا دعاهم إىل ذلك فتور اهلمم وقصد سرعة الرتقي واالنفراد، ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ملن 

 .(2)راءات وأتقن معرفة الطرق والرواايت، وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة"أفرد الق

 

 :وللشيوخ يف كيفية اجلمع ثالثة مذاهب

 : اجلمع ابحلرف املذهب األول:

وهو طريق أكثر املصريني و املغاربة، وكيفيته: "وهو أن يشرع القارئ يف القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف 

الكلمة مبفردها حىت يستويف ما فيها من اخلالف فإن كانت مما يسوغ الوقف أصويل، أو فرشي أعاد تلك 

عليه وقف واستأنف ما بعدها على احلكم املذكور وإال وصلها آبخر وجه انتهى عليه، حىت ينتهي إىل وقف 

فيقف، وإن كان مما يتعلق بكلمتني كمد منفصل والسكت على ذي كلمتني وقف على الكلمة الثانية 

اخلالف مث انتقل إىل ما بعدها على ذلك احلكم، وهذا مذهب املصريني، وهو أوثق يف استيفاء واستوعب 

 .(3)القراءة وحسن أداء التالوة" أوجه اخلالف وأسهل يف األخذ وأحضر، ولكنه خيرج عن رونق

 

 

 

                                                           

 .2/195 املرجع نفسه،( ابن اجلزري، 1)

 .2/195، مرجع سابق، النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (2)

 .2/201، نفسهرجع امل ابن اجلزري، (3)
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  املذهب الثاين: اجلمع ابلوقف:

ك الوجه حىت ينتهي إىل وقف يسوغ االبتداء مما وكيفيته: "وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه ال يزال بذل

بعده فيقف مث يعود إىل القارئ الذي بعده، إن مل يكن دخل خلفه فيما قبله، وال يزال حىت يقف على 

الوقف الذي وقف عليه مث يفعل بقارئ قارئ حىت ينتهي اخللف، ويبتدئ مبا بعد ذلك الوقف على هذا 

، وأجود االستظهار وأطول زماانً  أشد يف االستحضار وأشد يف ني، وهواحلكم. وهذا مذهب الشاميِّّ 

 .(1)، وبه آخذ"وشاماً  ، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصراً إمكاانً 

 

 املذهب الثالث: مذهب  مركَّب  من املذهبْي السابقْي:

 اجلمع طرازاً ، فجاء يف حماسن وهو مذهب اإلمام ابن اجلزري يقول: "ولكين ركبت من املذهبني مذهباً 

. فابتدئ ابلقارئ وانظر إىل من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إىل كلمتني بني القارئني باً هَّ ذَ مُ 

عه مث وصلت حىت انتهى إىل الوقف السائغ جوازه وهكذا حىت ينتهي م فيها خلف وقفت وأخرجته

 .(2)اخلالف"

 

 املذهب الرابع: اجلمع ابآلية:

الناس خيتار اجلمع ابآلية فيشرع يف اآلية حىت ينتهي إىل آخرها مث يعيدها لقارئ قارئ حىت "وكان بعض 

هتا مبا فيها من اخلالف ليكون أسلم من دَ ينتهي اخلالف وكأهنم قصدوا بذلك فصل كل آية على حِّ 

سن االبتداء الرتكيب وأبعد من التخليط، وال خيلصهم ذلك إذ كثري من اآلايت ال يتم الوقف عليه، وال حي

 .(3)مبا بعده فكان الذي اخرتانه هو األوىل وهللا أعلم"

                                                           

 .2/201، نفسهرجع املابن اجلزري،  (1)

 .2/201،202، مرجع سابق، النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (2)

 .2/202، نفسهرجع املابن اجلزري،  (3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



58 
 

ى طريقة الشيخ سلطان املزَّ  وهو أحد قرَّاء مصر القدامى وهذه الطريقة منتشرة يف  (1)احيوهناك طريقة تسمَّ

ة قالون بالد الشام ومعظم البالد اإلسالمية، وتعتمد هذه الطريقة كل آية وحدة مستقلة فيبدأ القارئ برواي

اء فال يعيده، أما من خالفه يف شيء فيأيت به ترتيب اإلمام الشاطيب فما اندرج معه من قرَّ  يفألنه األول 

مًا األقرب فاألقرب إىل هناية اآلية، فإذا اختلف أكثر من راٍو يف نفس املكان قدم األسبق حسب مقدِّ 

ل خالف يف  ترتيب اإلمام الشاطيب حىت ينتهي اخلالف، مث يتابع القراءة األقرب فاألقرب حىت يصل إىل أوَّ

اآلية فيختم بصاحب هذا اخلالف مجع اآلية، وإذا وقف القارئ داخل اآلية التزم ذلك الوقف يف مجيع 

 القراءة حىت ال خيتلَّ ترتيب القراء.

راءَ  وقد أشار اإلمام ابن اجلزري إىل ذلك كله يف "منت الطيِّّبة" فقال يف اَببِّ   اتِّ َومَجْعَِّها:إِّفرادِّ القِّ

ْه ... ِإفْـَراُد ُكلِ  قَاِرىء  ِبَْتَمهْ   َوَقْد َجَرى ِمْن َعاَدِة األَِئمَّ

 َحَتَّ يـَُؤهَُّلوا جِلَْمِع اجْلَْمِع ... اِبْلَعْشِر َأْو َأْكثـََر َأْو اِبلسَّْبعِ 

 َوََجُْعَنا ََنَْتارُُه اِبْلَوْقِف ... َوَغرْياَُن َيَُْخُذُه اِبحْلَْرفِ 

 ِبَشْرِطِه فـَْلرَيَْع َوقْـًفا َوابِْتَدا ... َواَل يـُرَكِ ْب َوْلُيِجْد ُحْسَن ْاأَلَدا

 فَاْلَماِهُر الَِّذي ِإَذا َما َوقـََفا ... يـَْبَدا ِبَوْجِه َمْن َعَلْيِه َوقـََفا

 يـَْعِطُف َأقْـَراًب ِبِه فََأقْـَراَب ... خُمَْتِصًرا ُمْستَـْوِعًبا ُمَرت َِبا

 َوْليَـْلَزِم اْلَوقَاَر َوالتََّأدُّاَب ... ِعْنَد الشُُّيوِخ ِإْن يُرِْد َأْن يـَْنَجَبا

 

 

 
 

                                                           

األزهري  -)بفتح امليم وتشديد الزاي( نسبة إىل مزاح قرية مبصر املصري-هو سلطان بن أمحد بن سالمة بن إمساعيل أبو العزائم املزَّاحي  (1)
 .الشافعي
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 الفصل الثاين: مؤسسات تعليم القراءات القرآنية العربية

 :ويضم املباحث التالية

 .عناية املؤسسات العربية بتدريس القراءات القرآنية وأهم تلك املؤسسات املبحث األول:

 .التعريف ابملؤسسات العربية املعتمدة يف هذه الدراسة الثاين:املبحث 

 .املطلب األول: معهد اإلمام الشاطيب يف السعودية                

 .املطلب الثاين: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن               

 .املطلب الثالث: معهد دار اإلتقان يف مصر               

 مناهج تدريس القراءات القرآنية يف املؤسسات الثالثة املعتمدة يف الدراسة. ث الثالث:املبح

 األول: عرض مناهج التدريس يف املؤسسات الثالثة.املطلب                

 الثاين: املقارنة بني املؤسسات الثالثة.املطلب                
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 القراءات القرآنية العربيةالفصل الثاين: مؤسسات تعليم 

ز حول عناية املؤسسات  مدخل: يشمل هذا الفصل على ثالثة مباحث، بدأ املبحث األول ببيان مركَّ
العربية بتدريس القراءات القرآنية يف عدة دول عربية هي: اململكة العربية السعودية، مجهورية مصر العربية، 

مث انتقل املبحث الثاين للتعريف ابملؤسسات  ،مية املوريتانيةالسودان، اململكة املغربية، اجلمهورية اإلسال
العربية املعتمدة يف هذه الدراسة وهي معهد اإلمام الشاطيب يف السعودية ومجعية احملافظة على القرآن الكرمي 

، أما املبحث الثالث فقد مت عرض مناهج تدريس القراءات القرآنية يف األردن ومعهد دار اإلتقان يف مصر
 يف املؤسسات الثالثة املعتمدة مث املقارنة فيما بينها.

 

 :عناية املؤسسات العربية بتدريس القراءات القرآنية وأهم تلك املؤسسات: املبحث األول

اهتمت املؤسسات العربية على مستوى احلكومات واملؤسسات اخلاصة بتعليم ونشر القراءات القرآنية، 

القرآن الكرمي ابلرواايت املختلفة يف شىت أحناء الدول العربية، أما ويتضح ذلك من خالل انتشار مطابع 

فيما خيص تعليم القراءات القرآنية املتواترة فإننا نلحظ انتشار املعاهد املتخصصة وأقسام اجلامعات احلكومية 

سنوات واخلاصة، حيث بدأت رقعة انتشار هذه املؤسسات ابالتساع حتقيقاً لنشر هذا العلم الذي بقي عرب 

طويلة مقتصرًا على املختصني، ومع التقدم العلمي والتقين نرى دخول بعض هذه املراكز واملؤسسات عامل 

التعليم التقين رغبة يف تبسيط هذا العلم على الدارسني، فمنهم من اعتمد املناهج التقليدية من تلقني وكتب 

 هجه واعتمادها بشكل أساسي يف التعليم.تراثية فقط، ومنهم من حياول إدخال الوسائل احلديثة إىل منا

اليت تعتين بتعليم علم القراءات القرآنية من بلدان ؤسسات امل بعضوسوف يسلط الباحث الضوء على 

 عربية خمتلفة إلظهار االهتمام املتنامي هبذا العلم خصوصاً يف السنوات األخرية.

تعد السعودية من البلدان الرائدة يف خدمة القرآن الكرمي طباعة ونشراً، ومن  اململكة العربية السعودية:-

مظاهر عناية اململكة ابلقراءات القرآنية انتشار معاهد وكليات القراءات بشكل كبري يف شىت أرجاء اململكة 

أم القرى وقسم ومنها: قسم القراءات بكلية القرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية وقسم القراءات يف جامعة 
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القراءات يف جامعة القصيم وجامعة الطائف أما املعاهد الرائدة يف نشر وتعليم علم القراءات فيأيت يف 

من أوائل الكليات  كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالميةمقدمتها معهد اإلمام الشاطيب يف جدة، وتعد  

ات القرآنية بطريقة أكادميية كما ذكرت اجلامعة نفسها يف العامل اإلسالمي اليت هتتم بتعليم القرآن والقراء

ت كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية مبوجب األمر السامي رقم أنش"أ على موقعها االلكرتوين: 

ه ، يف شهر رمضان املبارك بناء على توصية اجمللس االستشاري  1394/  9/  6(، بتاريخ 26511)

 .ه  1394/  4/  20ه ، إىل اتريخ  1394/  4/ 12ملنعقد من اتريخ األعلى للجامعة اإلسالمية ا

وتعد أول كلية من نوعها يف العامل اإلسالمي، فلم يسبق اململكة العربية السعودية إىل إنشاء مثل هذه الكلية 

 .أحد، وتتميز هذه الكلية بشرط حفظ القرآن الكرمي كاماًل ملن أراد االلتحاق هبا

( 21ه  ، وبلغ عدد طالهبا عام افتتاحها )1394/  10/  6هبا يف يوم االثنني املوافق وقد بدأت الدراسة 

ه   / 1435طالباً، مث زاد عدد امللتحقني هبا، وبلغ إمجايل املتخرجني فيها منذ خترج الدفعة األوىل حىت عام 

 .(1)"( قطراً 75(، وينتمون إىل )1524ه  )1436

 َجهورية مصر العربية:-

د وكليات تعليم القراءات القرآنية يف شىت أحناء مجهورية مصر ويعد األزهر هو املرجع األساس تنتشر معاه

هلا، وال يقتصر االهتمام بتعليم القراءات القرآنية على املؤسسات احلكومية بل إن للمؤسسات اخلاصة يف 

القراءات التابعة لألزهر مصر دور كبري يف خدمة القرآن الكرمي وقراءاته ومن أبرز تلك املؤسسات: معاهد 

 ومعهد شربا وكلية القرآن الكرمي بطنطا.

"قبل أكثر من نصف قرٍن كان صاحب فكرة إنشاء هذه املعاهد املتخصصة لدراسة القراءات هو فضيلة 

 الشيخ العالمة عبدالفتاح القاضي فتم على يديه بفضل هللا إنشاء مثانية وأربعني معهدًا للقراءات يف

حمافظات مصر، وكانت قبل ذلك اتبعة لكلية اللغة العربية مث مت فصلها بصفة خاصة وخترج منها أجيال 

                                                           

 .http://www.iu.edu.sa/Site/index/24( موقع اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  1)
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فريدة يف هذا التخصص كالشيخ أمحد عبدالعزيز الزايت، والشيخ السمنودي، والشيخ عامر عثمان، ومن 

 جربيل، وغريهم من املعاصرين فضيلة الشيخ عبد الرافع رضوان، والشيخ عبداحلكيم خاطر، والشيخ حسنني

  .)1(عمالقة علم القراءات"

"إضافة إىل معاهد القراءات التابعة لألزهر توجد معاهد القرآن و القراءات التابعة للجمعية الشرعية الرئيسية 

لتعاون العاملني ابلكتاب و السنة احملمدية و عددها جاوز العشرين و ما زالت يف ازدايد وهي مقسمة 

معاهد األزهر لتؤدي دوراً مكماًل و تستهدف شرحية أخرى من الناس فمعاهد اجلمعية  تقسيماً خيتلف عن

تقبل غري احلافظني يف برانمج مخس سنوات ينتهي فيه الدارس من حفظ القرآن الكرمي كامال مع التجويد و 

مرحلة معاين الكلمات الصعبة وما يصلح شأن الدارس من الفقه و اللغة و العقيدة احلديث، مث تكون 

 .(2)أخري من ثالث سنوات لدراسة الشاطبية"

 السودان: -

جامعة القرآن الكرمي من أهم مظاهر اهتمام السودان بتعليم القراءات القرآنية يف السنوات األخرية هو إنشاء 

الكرمي ت جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية مبقتضى قانون جامعة القرآن أأنشفقد ، والعلوم اإلسالمية

، وأصبحت اجلامعة اعتباراً م ، الذى أصدرته حكومة ثورة اإلنقاذ الوطين1990والعلوم اإلسالمية لسنة 

هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية  ،م14/6/1990ه  املوافق  21/11/1410من 

والايت؛ وذلك تطبيقاً مستدمية، وخامتًا عاماً، مقرها مدينة أم درمان، مع حقها يف فتح أفرع هلا يف ال

م ( ومعهد أم 1981أنشئت عام  ) بتوحيد كلية القرآن الكرمي اليت للتع   ليم الع  ايل لتوصيات املؤمتر التداويل

م (، وكان يضم كلية الشريعة وكلية اللغة العربية وكلية البنات. مث 1983عام )أ الذى أنش يدرمان العلم

وة واإلعالم واالقتصاد واإلدارة والرتبية وكلية للدراسات العليا. أقامت اجلامعة كليات يف ختصصات الدع

وتضم اجلامعة اليوم إضافة إىل ذلك عددًا من املراكز واملعاهد املركزية والوالئية. وللجامعة حق منح 
                                                           

 .15/02/2010، ملتقى أهل التفسري، َتربة انجحة يف العصر احلاضر -معاهد القراءات يف مصر ( مقال بعنوان:  1)
( املصدر السابق نفسه. 2)  
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الدكتوراه واملاجستري والبكالوريوس وكذلك إجازات حفظ القرآن  الدرجات العلمية يف املستوايت املتعددة:

 .(1)لكرميا

 

 اململكة املغربية:- 

نتيجة لزايدة اهتمام اململكة املغربية  معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ابلرابطجاء إحداث 

 هبذا العلم الشريف.

من جاللة امللك إىل إنشاء معهد ميكن من تكوين قراء متميزين، وعلماء  هذه املؤسسة سعياً  وقد أحدثت"

متخصصني يف القراءات ويف الدراسات القرآنية، ملمني مبناهج البحث العلمي وأدواته، وقادرين على إجناز 

به دراسات جادة ورصينة، تربز عظمة القرآن الكرمي وأسراره وحقيقته، وتوسع املعرفة اإلنسانية ابلتعريف 

الرابط، مع إمكانية إحداث فروع له  ونشر تعاليمه يف أرقى صورة وأبجنع وسيلة، ويكون مقر املعهد مبدينة

 .مبدن أخرى

ويعهد إىل املعهد، الذي يعد مؤسسة وطنية للتعليم العايل والبحث العلمي، التكوين يف جمال القراءات 

علمي يف علوم القرآن. وتناط به مهام التكوين والدراسات القرآنية العليا املتخصصة، وتنمية البحث ال

األساسي واملتخصص يف جمال القراءات، وأتهيل املختصني يف جمال علوم القرآن، أتهيال ميكنهم من 

اكتساب املناهج واملعارف الالزمة إلجناز األحباث والدراسات واملشاركة يف احلركة العلمية، فضال عن العمل 

ت، اليت تندرج ضمن اهتماماته، وتنظيم دورات للتكوين املستمر يف جمال على نشر األحباث والدراسا

اختصاصه، وإقامة شراكات وربط عالقات تعاون مع املؤسسات واهليئات العلمية الوطنية واألجنبية ذات 

وحتدد قائمة . االهتمام املشرتك، وتقدمي استشارات وإجناز خربات يف جمال اختصاصه بناء على طلب

                                                           

 ..unv.edu.sd/aboutUniversity/4-http://www.quran( موقع اجلامعة على االنرتنت،  1)
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اليت حيضرها ويسلمها املعهد بنص تنظيمي، وينظم التكوين ابملعهد يف سلكني، سلك اإلجازة الشهادات 

 . (1)للماجستريوآخر 

 

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية:-

أو ما  "ابحملاظر"تنشط يف اجلمهورية اإلسالمية املغربية ُدور تعليم القرآن والقراءات، وتتميز الطريقة املوريتانية 

تتبىّن منهجًا دراسيًا يعتمد على احلفظ والتلقني وقد عرفت اترخييًا بكوهنا  اليت يسمونه جبامعات الصحراء

مكاانً لتدريس القرآن وعلومه والعقيدة وعلوم احلديث والفقه والنحو والصرف واللغة واألدب وعلم العروض 

، ومن طلبة الذين يتعلمون هبذه الطريقة ابحلفظ املتنيويتميز ال .واملنطق والبيان، وال تزال تلعب الدور نفسه

مظاهر اهتمام موريتانيا بعلم القراءات القرآنية يف السنوات األخرية إنشاء عدة معاهد خمتصة يف هذا اجملال 

  ومنها:

بتمويل من مؤسسة  2013-09-09 اإلثننييف يوم  للقرآن وعلومه (بو تلميت)افتتاح معهد  أواًل:

من أجل خدمة القرآن الكرمي افتتاح هذا املعهد أييت ، وهللا للخدمات اإلنسانية القطرية بن عبد الشيخ اثين

ومن الكتب اليت تدرس ابملعهد: ألفية ابن مالك يف النحو والصرف واألربعني  .يف موريتانياونشر علومه 

مل املعهد على مسجد ويشت ة.النووية يف احلديث الشريف ورسالة بن زيد القريواين والمية األفعال والعقيد

عهد مت يشرفون على التدريس ابمل م للطالب وطاقم إداري يتألف من عشرة أساتذةطعودور سكن وم

 .(2)اختيارهم عن طريق مسابقة

 :2010معهد دراسات املصاحف والقراءات يف موريتانيا  افتتاحاثنياً: 

                                                           

 29/05/2013يوم ، ليلى أنوزال( مقال منشور يف جريدة الصحراء املغربية ل 1)
http://www.maghress.com/almaghribia/164386 

q--reports/13603-and-http://essirage.net/archive/index.php/news-( تقرير موقع السراج اإلخباري،  2)
q.html 
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إعداد وتقدمي البحوث والدراسات املتخصصة ، : يهدف املعهد العايل لدراسات املصاحف والقراءات إىل

ويعتمد املعهد . النوعية واملعمقة يف علم رسم املصاحف العثمانية والفواصل والقراءات وسائر علوم القرآن

إقامة حماضرات وندوات ومؤمترات لتقدمي البحوث والدراسات املتخصصة يف القراءات  لتحقيق أهدافه على

وتقدمي البحوث والدراسات املتخصصة لدور طباعة املصاحف . عثمانيةوحتريرها ورسم املصاحف ال

وإقامة دورات علمية تكوينية وتعليمية لشيوخ . وللجامعات والكليات ومراكز التخصص يف علوم القرآن

إنشاء جملس علمي من الباحثني املتخصصني يشرف . احملاظر وأئمة املساجد واملتأهلني للمسابقات الدولية

 :حة التاليةعلى األجن

جناح متخصص  ،جناح متخصص يف رسم املصاحف العثمانيةحترير القراءات وطرقه، جناح متخصص يف 

لتعليم متخصص منوذجي  جناحالرجال، متخصص يف ختريج احلديث النبوي وعلم  جناح، الفواصليف علم 

اءات مث القراءات لتثبيت حفظ القرآن مث التخصص يف رسم املصاحف والتجويد وعّد اآلي وأصول القر 

، ومتنح للطلبة عند فقه ولسان العرب والثقافة العامةالعشر الكربى وطرق حتريرها ومن احلديث النبوي وال

 .)1(التحصيل إفادة وإجازات شرعية عند االستحقاق

 

 

 

 

 

                                                           

 ،25/01/2011العام للمعهد: احلسن حممد ماديك يف ملتقى أهل التفسري لمديرل ( مقال منشور 1)
hS2jytPZ-https://vb.tafsir.net/tafsir24663/#.WT 
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 العربية املعتمدة يف هذه الدراسة:املبحث الثاين: التعريف ابملؤسسات 

خمتلفة  عربية عربية تعتين بتعليم القرآن الكرمي والقراءات القرآنية من ثالثة بلداناختار الباحث ثالثة معاهد 

هبدف التنوع من حيث املناهج وطريقة التدريس، وكذلك اختالف نوعية الطالب، وقد مت اختيار معهد 

من السعودية  اإلمام الشاطيب ومجعية احملافظة على القرآن الكرمي لشهرهتما ونشاطهما القرآين الكبري يف كل

يف تعليم القراءات القرآنية، أما املعهد  بشكل واضح واألردن على التوايل والستخدامهما التقنيات احلديثة

الثالث وهو معهد دار اإلتقان يف مصر فتم اختياره بناء على نشاطه الكبري يف تعليم القرآن الكرمي 

سيما ماليزاي وكذلك العتماده الطريقة والقراءات خصوصًا لغري العرب من دول جنوب شرق آسيا وال

األزهرية يف التعليم وهو وإن كان يتبع الطرق التقليدية يف تدريس القراءات لكنه حياول إدخال بعض 

 الوسائل التقنية احلديثة يف مناهجه.

 وفيما يلي نبذه عن كل معهد من املعاهد الثالثة:

 

 :(1) : معهد اإلمام الشاطِباملطلب األول

 (خريكم)ه  حتت إشراف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي 1410أنشئ معهد اإلمام الشاطيب عام 

. ومن حني القرآن الكرمي وعلومهخدماته لكافة شرائح اجملتمع يف جمال  موجهاً  يف السعودية مبحافظة جدة

علماء املختصني يف جمال القرآن نشأته فقد برز دوره الفاعل مبا يقدمه من جهود نوعية يقوم هبا خنبة من ال

 .الكرمي وعلومه فتعددت أقسامه وتنوعت جماالته لتجتمع كلها يف تكوين صورة نوعية من العطاء املتكامل

حيتضن معهد اإلمام الشاطيب اثنني من أهم الربامج التعليمية األكادميية اليت تسهم يف إعداد الكفاءات 

 ومه وهي: دبلوم إعداد معلمي القرآن الكرمي ودبلوم القراءات.املتميزة يف تعليم القرآن الكرمي وعل

 

                                                           

 /http://shatiby.edu.sa: على االنرتنتموقع معهد اإلمام الشاطيب  ( املصدر: 1)
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 دبلوم معلمي القرآن:-

ه  وأما دبلوم 1422-1421افتتح برانمج دبلوم معلمي القرآن يف بداية الفصل الدراسي األول لعام 

من ه  وهي دراسة صباحية 1430-1429القراءات فقد مت افتتاحه يف بداية الفصل الدراسي األول لعام 

( ساعة معتمدة 100وحيث يدرس الطالب يف دبلوم معلمي القرآن ) 12.30إىل الساعة  7.30الساعة 

 ( ساعة معتمدة.80بلوم القراءات )وأما يف د

ويهدف برانمج دبلوم معلمي القرآن أتهيل معلمي القرآن الكرمي وإعدادهم إعدادًا علميًا وتربواًي ومهارايً، 

ا يف املعاهد . والعلوم املتصلة هباتإىل ختريج أساتذة مؤهلني لتدريس القراء وأما دبلوم القراءات فيهدف

ة الثانوية العامة أو ما . ويشرتط لاللتحاق يف الربانجمني حصول الطالب على الشهادالقرآنية املتخصصة

ا املعهد يف ، إضافة إىل اجتيازه اختبارات القبول اليت يعقدهن يكون متمًا حلفظ القرآن الكرمي، وأيعادهلا

 مطلع كل عام دراسي.

وقد مت إعداد خطة دراسية اشتملت على املقررات الدراسية اليت حتقق الكفاية يف أتهيل معلمي القرآن 

 الكرمي، وكذا طالب قسم القراءات.

 وكان الوزن اإلمجايل للمقررات الدراسية يف برانمج دبلوم معلمي القرآن على النحو التايل:

، وعلوم القرآن والتجويد ية: القرآن الكرمي تالوة وحفظاً % وتشمل املقررات التال60 القرآن وعلومه-1

 .لقراءات والتفسري وأصوله ومناهجهواملدخل إىل علم ا

% وتشتمل على املقررات التالية: علوم احلديث، العقيدة، 32املقررات الشرعية األساسية واملساعدة -2

 .واللغة العربية واملكتبة والبحث دخل البياين إلعجاز القرآن الكرمي، املأصول فقه، فقه، السرية النبوية

بية وتشتمل على املقررات التالية: أصول الرتبية اإلسالمية، وطرق تعليم القرآن، مقررات تربوية وتدري-3

 .وعلم النفس الرتبوي، والتدريب امليداين
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 دبلوم القراءات:-

متخصصة اشتملت على ختصص القراءات واملقررات اليت تتصل هبا وأما خطة دبلوم القراءات فهي دراسة 

، ، والقراءات الشاذةمباشرة وهي: علوم القرآن وتوجيه القراءات وعلم الرسم، وعلم الضبط، وعد اآلي

 .م القراءات ومنهج تدريس القراءاتومدخل إىل عل

املتخصصني األكادمييني يف وقد أعدت مناهج هذه املقررات من قبل جلنة شكلتها إدارة املعهد من 

التخصصات اليت تشتمل عليها اخلطة الدراسية يف املعهد، وقامت اللجنة على حتكيم املقررات الدراسية 

، وذلك هبدف حتقيق مستوايت عليا من املنهجية من املتخصصني يف جامعات اململكة بعرضها على عدد

 .يزةف املعهد يف خمرجات علمية متمالعلمية اليت حتقق أهدا

، كما ني يف علم القراءات وعلوم القرآن، واملؤهلني علميًا وتربوايً ويقوم ابلتدريس ابملعهد ثلة من املتخصص

، ومت لالرتقاء مبستوى الدراسة ابملعهدحرصت إدارة املعهد على االستفادة من الكوادر العلمية املتخصصة 

، وقد بلغ س مواد الدبلوممع املعهد يف تدري لذلك استقطاب خنبة من أساتذة اجلامعات والكليات للتعاون

( أستاذاً 50جمموع أعضاء هيئة التدريس املتعاونني مع املعهد منذ بداية الدراسة حىت اآلن ما يزيد عن )

 .صصات الشرعية والرتبوية واللغويةمن خمتلف الرتب العلمية يف كافة التخ

ؤون العلمية والتعليمية، ومتابعة تطوير املناهج كما أن للمعهد جملسًا علميًا يتوىل اإلشراف على الش

 الدراسية واعتمادها، ويتكون اجمللس من خنبة من العلماء تتنوع اختصاصاهتم وخرباهتم العلمية والعملية.

النسبة املئوية الستخدام املعهد للوسائل التقنية احلديثة يف تعليم ( طالباً، أما 138بلغ عدد اخلرجيني ) وقد

التقنيات احلديثة أثناء  عدد اجملازين ابلقراءات الذين استفادوا من استخدام(، و %85قد بلغت )ف القراءات

 (.طالب 100قرابة ) دراستهم
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 :(1) َجعية احملافظة على القرآن الكرمي املطلب الثاين:

ج( اتريخ 110حتت رقم ) وزار الثقافة أردنية سجلت يف مجعية مجعية احملافظة على القرآن الكرمي

يتبع للجمعية أربعون فرعاً، كما يتبع  القرآين (م، لتحقق مجلة من األهداف يف جمال العمل1991/4/20)

وتعد اجلمعية املؤسسة األوىل أردنيا والرابعة عربيا .مركزاً لتحفيظ القرآن الكرمي وتدريس علومه 900للفروع 

 .جماانً  املكفوفني منللمكفوفني، وتوزعه على من يطلبه  بريل اليت تطبع املصحف بطريقة

تشرف على أعمال: التالوة واإلجازة، حلقات اليت دائرة الشؤون القرآنية ويتبع للجمعية دوائر متعددة منها 

احلفاظ، املسابقات القرآنية، اللجان املركزية، املطبوعات، املراكز القرآنية الدائمة الصيفية، معهد القراءات 

وغريها، ابإلضافة إىل متابعة هذه األعمال يف فروع اجلمعية ومراكزها من خالل القرآنية، الشؤون الرتبوية 

 .عقد الدورات واإلشراف على املسابقات واحللقات

بفضل هللا تعاىل فقد زاد عدد الفروع واملراكز اليت أنشأهتا اجلمعية زايدة كبرية وانتشرت يف طول البالد و 

قوم على هذه الفروع واملراكز هيئات وجلان إدارية أخذت على وعرضها، وتقوم بتحقيق أهداف اجلمعية، وي

عاتقها تنشئة األجيال على مائدة القرآن والتخلق أبخالقه حفظًا هلم من الضياع يف أجواء الفساد 

واالحنالل، ويقوم ابلتدريس يف هذه الفروع واملراكز مشرفو تالوة ومدرسون أكفاء من خالل مناهج دائمة 

 .أعدت هلذا الغرض

وللعنصر النسائي أيضًا نصيب وافر واهتمام ابلغ، فاملراكز النسائية تقوم جنبًا إىل جنب مع مراكز الذكور  

بنشر رسالة القرآن وتنشئة األجيال تنشئة قرآنية، وتشرف اللجنة النسائية املركزية على هذه املراكز وتتابع 

 .أعماهلا

 

 

                                                           

 http://www.hoffaz.org/ar: على االنرتنت جلمعيةموقع ااملصدر:  (1)
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 :جلان اجلمعية-

جان املتخصصة يف شؤون القرآن الكرمي وعلومه ويف شؤون إدارية وفنية أنشأت اجلمعية عددًا من الل 

( جلنة، تقوم كل جلنة جبانب واحد من جوانب العمل داخل اجلمعية، 20أخرى: وقد زاد عددها على )

وهي جوانب كثرية ومتعددة، ما يعين ختفيف العبء عن كاهل جملس إدارة اجلمعية، وبذلك تتكامل صورة 

 .أجزاؤه العمل وترتابط

وتقوم هذه اللجان ابجتماعات دورية، حيث ترفع قراراهتا ونتائج اجتماعاهتا إىل جملس اإلدارة العتمادها  

 .واختاذ اإلجراءات املناسبة

)رئيسية وفرعية ومؤقته( لكل منها مهامها املوكلة إليها ومن  :هذا ومت تقسيم هذه اللجان إىل ثالثة أقسام

 أمها:

 :اللجان الدائمة )الرئيسية( أواًل:

اللجنة املركزية للتالوة واإلجازة: تقوم بتنظيم وتنفيذ مجيع الربامج املرتبطة بتالوة القرآن الكرمي وتعليمه -1

وحتفيظه؛ وتقيم دورات التالوة والتجويد، وتعقد االمتحاانت، ومتنح الشهادات واإلجازات املختلفة، كما 

لمات يف فروع اجلمعية، وترعى اجملازين، وتشرف على جلان التالوة الفرعية املنتشرة تقوم بتأهيل املعلمني واملع

 .يف الفروع كافة

 .املناهج اليت يتم تدريسها يف املراكز التابعة للجمعية كلاللجنة املركزية للمناهج: ختتص بتأليف وتنقيح  -2

يف الدراسات القرآنية، ويتم ذلك من  اللجنة املركزية للتأليف والنشر: تقوم إبصدار الكتب املتخصصة-3

 .خالل جهد علمي دقيق تراعى فيه األصول العلمية للتأليف، وحتكيم هذه الكتب قبل نشرها

اللجنة املركزية لإلعجاز القرآين: تعقد هذه اللجنة امللتقيات والندوات واحملاضرات املتخصصة جبوانب -4

 .لعلمي يف القرآن والسنةاإلعجاز القرآين املختلفة، وأبرزها اإلعجاز ا
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اللجنة املركزية للمسابقات القرآنية: تقوم ابلتخطيط واإلشراف على تنظيم مسابقة يف حفظ القرآن -5

الكرمي للذكور واإلانث سنواّيً، ومبستوايت عديدة، هبدف التشجيع على احلفظ والتنافس فيه، ابإلضافة إىل 

 .عقد مسابقات قرآنية أخرى

 :فرعية: وهي جلان فصلية ودورية وسنويةاللجان ال اثنياً:

 :جلنة املشروع الوطين لتحفيظ القرآن الكرمي )املراكز الصيفية(-1

ومهمتها اإلعداد واإلشراف على إقامة املشروع الوطين لتحفيظ القرآن الكرمي الذي تنظمه اجلمعية سنواّيً  

يتضمن سورًا من القرآن الكرمي وعلومه للطالب والطالبات يف أثناء اإلجازة الصيفية، ومن خالل منهاج 

 .وبرانمج نشاطات متكامل

 :جلنة املسابقة القرآنية-2

ومهمتها اإلعداد واإلشراف على إقامة مشروع املسابقة القرآنية الذي تنظمه اجلمعية سنواّيً وفق مستوايت  

 .التالوة واإلجازة املركزيةعدة يف حفظ القرآن الكرمي وجتويده وتفسريه، وهي جلنة منبثقة عن جلنة 

 :جلنة املوسم القرآين السنوي-3

ومهمتها إقامة املواسم القرآنية من خالل عقد الندوات يف اجلوانب القرآنية والفكرية، ومن أمثلتها ندوة:  

 .اإلسالم دين الوسطية

 :اللجان املؤقتة اثلثاً:

تنتهي ابنتهاء عملها، وقد أنشئت هلذا الغرض ذا وتقوم اجلمعية بني احلني واآلخر إبنشاء جلان مؤقتة ه

جلان مثل: جلنة دراسة األنظمة والتعليمات، جلنة نظام اللوازم والعهدة، جلنة شهر رمضان وتكرمي احملسنني، 

 .املؤمتر القرآين، وغريها من اللجان ةجلنة التأمني الصحي، جلن
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 :(1) لقراءاتلتعليم وتلقي القرآن وا معهد دار اإلتقان املطلب الثالث:

 .لتلقي القرآن الكرمي والقراءات ابلسند املتصل إىل النيب عليه الصالة والسالمخاص  معهددار اإلتقان هي 

أتسس من قبل الشيخ اجملاز ابلقراءات العشر وائل بن  ، وقدمصرمجهورية منطقة املقطم يف  املعهد يفع يق

 .األزهرالقراءات يف من شيوخ  6القراءات على علم الذي درس  يوسف صالح

طالاًب من شىت أحناء العامل وابألخص من دول جنوب شرق آسيا كماليزاي دار اإلتقان يستقبل معهد 

 .واندونيسيا وسنغافورة ابإلضافة إىل البالد العربية

 ،ميكن للطالب أن خيتاروا الدراسة من بني برامج متنوعة صممت خصيصاً لتناسب احتياجاهتم القرآنية

 العشر. برانمج حتسني التالوة وبرانمج التحفيظ وبرانمج التلقي ابلسند وبرانمج تلقي القراءاتفهناك 

 اليت يقوم هبا املعهد حاليا:الربامج  من بني أهم

يتم عن طريق شيوخ ذوي خربة يف تدريس القراءات ولديهم أسانيد ابلقراءات : و برانمج التلقي ابلسند-1

 .العشر

منظومة حتفة األطفال وإىل جانبها يتم تعليم التجويد من من خالل  :سيات التجويدبرانمج التقوية ألسا-2

 .لة القرآنمحتعليم كتاب التبيان آلداب 

حتسني مهارات الطلبة من غري العرب على فهم أفضل للقرآن : وذلك هبد تعليم اللغة العربية برانمج-3

 .الكرمي

جناز الذين ينتسبون إليها وذلك هبدف حثهم على اإل كما تضع دار اإلتقان شروطًا حازمة على الطلبة

 .م على احلفظ واإلتقان والتلقي أبسرع فرتة ممكنةورفع قدرهت

 

 

                                                           

 ( املصدر: إدارة املعهد.1)
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 املبحث الثالث: مناهج تدريس القراءات القرآنية يف املؤسسات الثالثة املعتمدة يف الدراسة:

 املطلب األول: عرض مناهج التدريس يف املؤسسات الثالثة:
الباحث يف هذا املبحث ابستعراض أهم املناهج التعليمية املتبعة لتعليم القراءات القرآنية يف املعاهد سيقوم 

 الثالثة املعتمدة يف هذه الدراسة:

 :(1)أواًل: معهد اإلمام الشاطِب

علم يتميز معهد اإلمام الشاطيب مبزجه بني املناهج القدمية واستخدام الوسائل التقنية احلديثة يف تعليم 

القراءات، ويعد املعهد رائدًا يف هذا اجملال على مستوى العامل اإلسالمي، حيث ال يكتفي املعهد مبقررات 

ورقية وكتب تراثية يف تعليم القراءات بل جنده يستخدم مزااي عديدة للتعليم االلكرتوين ومن أمهها وحدة 

 ض للمناهج املتبعة يف املعهد لتعليم القراءات:التعليم عن بعد وقسم املقارئ االلكرتونية، وفيما يلي استعرا

 :دبلوم إعداد معلمي القرآن الكرمي-أ

 وهي كالتايل: وفيه مقررات عديدة لكن سيتم الرتكيز على املواد اليت هلا عالقة بعلم القراءات القرآنية

 :مقرر: املدخل إىل علم القراءات-1

هذا العلم، وفضله، ومصطلحاته، ونشأته،  تعريف الطالب أبصولمن تدريس هذا املقرر:  اهلدف-

 وأقسامه، وأئمته، والتأليف فيه.

 املدخل إىل علم القراءات. د. شعبان حممد امساعيل. الكتاب املقرر:-

ميكن للطالب أن يدرس هذه املادة يف فصل دراسي تقليدي أو عرب فصول افرتاضية  طريقة التدريس:-

على شبكة االنرتنت، حيث تتيح هذه التقنية التواصل املباشر بني األستاذ والطالب بشكل تفاعلي صواتً 

املقرر وهذا  وصورة، ويستطيع الطالب طرح األسئلة والنقاش مع مدرس املادة كما لو أهنم يف فصل تقليدي.

فصول،  10وحيوي منهج مدخل إىل علم القراءات  هو مقرر نظري يشرح أهم األبواب يف علم القراءات،

                                                           

  /http://shatiby.edu.sa( موقع معهد اإلمام الشاطيب،  1)
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 (Wiziqمجيع مواد التعليم عن بعد عن طريق برانمج )وتلقى  يدرس الطالب فصاًل واحداً يف كل أسبوع.

لفوات الدرس احلايل يف وقته ( تفاداًي Skypeمباشر ل     ) احملاضرة تنتقلويف حال حدوث خلل طارئ 

 .التعليمي (جسور)وأما االختبارات فتكون على نظام  أيضاً.

 :املراجع املساعدة-

 منجد املقرئني ومرشد الطالبني. ابن اجلزري.-1

 احلليم بن حممد اهلادي. القراءات القرآنية: اترخيها، ثبوهتا، أحكامها. عبد-2

 وحتقيق(. د. السيد رزق الطويل.يف علوم القراءات )مدخل ودراسة -3

 

 :مقرر التقنيات احلديثة وتطبيقاهتا يف تعليم القرآن الكرمي-2

 من تدريس هذا املقرر: اهلدف-

 أن يتعرف الدارس على أبرز التقنيات احلديثة يف جمال تعليم القرآن الكرمي. -1

 تعليم القرآن الكرمي.أن حيسن الدارس التخطيط العلمي الستخدام التقنيات التعليمية يف  –2

 أن جييد الدارس استخدام التقنيات التعليمية يف جمال القرآن الكرمي بكفاءة وفاعلية. –3

 أن يتمكن الدارس من ابتكار أساليب تعليمية فعالة ابستخدام التقنيات احلديثة. –4

 .حممد أمحد فالتة ،التقنيات اإللكرتونية لتعليم القرآن الكرمي وحفظه: الكتاب املقرر-

، بواقع وحدتني دراسيتني يف األسبوعتدرَّس هذه املادة يف فصل دراسي تقليدي  طريقة التدريس:-

تقنية املعلومات وأدواهتا يف فصول، حيث يتم تعليم الطالب كيفية استخدام  6ويتكون منهج املادة من 

شبكة وتعريف الطالب ب جمال القرآن وعلومهالربجميات التعليمية يف واطالعه على  خدمة القرآن الكرمي

التعليم اإللكرتوين ، وإيضاح أمهية االنرتنت واستخداماهتا يف خدمة القرآن الكرمي والدراسات املتصلة به

التطبيقات الذكية على اهلواتف وأخريًا   اإلقراء وتعليم القرآن عن بعد، وفوائد وآفاقه يف جمال القرآن الكرمي
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يقوم األستاذ بشرح املادة العلمية عن  ية واستخداماهتا يف جمال القرآن الكرمي وعلومه.واحلواسيب اللوح

طريق استخدام الوسائل التقنية احلديثة ويعطي للطالب مناذج عملية على كل درس حىت يربط اجلانب 

 النظري ابجلانب العملي.

 أحباث املؤمترات: :املراجع املساعدة-

 د. عمر طيان. ،ت يف تدريس ونشر القرآن الكرميتقنية املعلومات واالتصاال-1

 حيىي حممد احلاج. د.، نظام تفاعلي للتعليم الذايت للتجويد-2

 تعليم القرآن الكرمي عن بُعد )دراسة وصفية حتليلية لبعض التجارب( د. أمحد بن عبد هللا الفريح.-3

بيقية يف قسم القراءات يف اجلامعة دراسة نظرية تط-تقنية املعلومات يف تعليم القراءات والتجويد -4

 اإلسالمية ابملدينة املنورة أمنوذًجا( د. حممد خالد منصور.

 هللا الغامني. العزيز عبد أ. عبد ،التطبيقات القرآنية الذكية ومناذجها التعليمية-5

 

 دبلوم القراءات:-ب

يعدُّ معهد اإلمام الشاطيب من املعاهد الرائدة اليت افتتحت دبلوماً  :يف دبلوم القراءات طريقة التدريس-

ميكن للطالب أن يدرس هذه املادة يف فصل دراسي متكاماًل لتعلم القراءات العشر الصغرى، حيث 

( وحدة 15بواقع )تقليدي أو عرب فصول افرتاضية على شبكة االنرتنت، ويدرس الطالب هذا الدبلوم 

، وتتيح تقنية الدراسة عرب الفصول االفرتاضية التواصل املباشر بني األستاذ والطالب دراسية يف األسبوع

بشكل تفاعلي صواًت وصورة، ويستطيع الطالب طرح األسئلة والنقاش مع مدرس املادة كما لو أهنم يف 

بقها حىت يفهم مية املقررة أواًل مث يعرض أمثلة من القرآن ويطلفصل تقليدي. يقوم األستاذ بشرح املادة الع

الطالب اختالف أوجه القراءات فيها مث يستمع األستاذ من الطالب كيفية التطبيق ويصحح هلم حىت يتقنوا 

الدرس، وبعد االنتهاء من املواد املقررة يف هذا الدبلوم يصبح الطالب مؤهاًل لعرض القرآن الكرمي بقراءاته 
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ويف حال حدوث  (Wiziqن بعد عن طريق برانمج )مجيع مواد التعليم عوتلقى العشرة على شيخ متقن. 

وأما االختبارات  ( تفادايً لفوات الدرس احلايل يف وقته أيضاً.Skypeمباشر ل     ) احملاضرة تنتقلخلل طارئ 

 .التعليمي (جسور)فتكون على نظام 

 أما مقررات دبلوم القراءات فهي كالتايل:

 (:2و1)اسم املقرر: القراءات -1

 : من تدريس هذا املقرر هلدفا-

التعريف أببواب أصول القراءات على ترتيب اإلمام الشاطيب يف  تعريف الطالب مبفهوم أصول القراءات.-1

 منظومته الشاطبية املسماة )حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع(.

  معرفة وفهم أوجه االختالف بني القراءات يف األصول.-2

لى كيفية النطق ابلكلمات القرآنية، وطرق أدائها اتفاقًا واختالفاً، والعلم مبا يقرأ به تدريب الطالب ع-3

 . وما ال يقرأ به

 أن يتقن الطالب حفظ منظومة الشاطبية ويفهم معانيها.-4

تقريب املعاين يف شرح حرز األماين يف القراءات السبع. سيد الشني أبو الفرح، خالد  :الكتاب املقرر-

 فظ.حممد احلا

 :املراجع املساعدة-

 إرشاد املريد إىل مقصود القصيد. الضباع.-1

 سراج القارئ املبتدئ. ابن القاصح.-2

 إبراز املعاين شرح حرز األماين. أبو شامة.-3

 الفتاح القاضي. الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع. عبد-4
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 (:3اسم املقرر: القراءات )-2

 : من تدريس هذا املقرر اهلدف-

التعريف أببواب أصول القراءات الثالث املتممة للعشر على ترتيب اإلمام ابن اجلزري يف منظومته )الدرة -1

 يف القراءات الثالث املتممة للعشرة(.

 تدريب الطالب على إفراد كل قارئ من الثالثة على حده.-2

 تدريب الطالب على مجع القراءات الثالث.-3

 تدريب الطالب على مجع القراءات العشر.-4

 أن يتقن الطالب حفظ منظومة )الدرة( ويفهم معانيها.-5

الفتاح  اإليضاح ملنت الدرة يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر البن اجلزري. عبد :الكتاب املقرر-

 القاضي.

 :املراجع املساعدة-

 ملرضية. النويري.شرح الدرة املضيئة يف القراءات الثالث ا-1

 اإليضاح على منت الدرة. عثمان بن عمر الزبيدي.-2

 البهجة املرضية شرح الدرة املضيئة. الضباع.-3

 التذكرة يف القراءات الثالث. د. حممد سامل حميسن.-4

 شرح الدرة. حممد بن احلسني السمنودي.-5

 

 (:4)القراءات  :اسم املقرر-3

 :من تدريس هذا املقرر اهلدف-

 تعريف الطالب مبعىن فرش احلروف وأنه النصف الثاين املكمل لعلم القراءات.-1
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متكني الطالب من التعرف على اختالف القراء العشرة يف الكلمة الواحدة من القرآن من خالل دراسة -2

 الكلمات املختلف يف قراءهتا.

 الكلمات املختلف يف قراءهتا.تدريب الطالب على االستشهاد أببيات منظوميت الشاطبية والدرة لبيان -3

 :الكتاب املقرر-

 الفتاح القاضي. الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع. عبد-1

 الفتاح القاضي. عبد .اإليضاح ملنت الدرة يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر البن اجلزري-2

 الفتاح القاضي. البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة. عبد-3

 :املراجع املساعدة-

 سراج القارئ املبتدئ. ابن القاصح.-1

 شرح الدرة. للنويري.-2

 غيث النفع يف القراءات السبع. للسفاقسي.-3

 إرشاد املريد إىل مقصود القصيد. الضباع.-4

 اإلفصاح عما زادته الدرة عن الشاطبية. حممد سامل احمليسن.-5

يالحظ يف مناهج معهد اإلمام الشاطيب املزج بني الطرق التقليدية واستخدام املناهج احلديثة يف تعليم 

،  التقنيات احلديثة وتطبيقاهتا يف تعليم القرآن الكرميالقراءات القرآنية، إذ أفرد املعهد مقرراً كاماًل يناقش فيه 

وين ومن أمهها وحدة التعليم عن بعد وقسم املقارئ مزااي عديدة للتعليم االلكرت كما أن املعهد يستفيد من 

 االلكرتونية.
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 :(1)اثنياً: َجعية احملافظة على القرآن الكرمي

 معهد القراءات القرآنية:-

هو أحد الوحدات اإلدارية يف اجلمعية اليت تسعى إىل أتهيل حفظة القرآن الكرمي من النواحي األكادميية 

 أتهيل هؤالء احلفظة من خالل:والعلمية ويهدف املعهد إىل 

 إتقان األداء يف تالوة القرآن الكرمي. .1

 احلصول على السند املتصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. .2

 دراسة القراءات القرآنية املتواترة بطريقة علمية منهجية. .3

  وإحسان تالوته.حتصيل العلوم القرآنية املختلفة والعلوم املساندة اليت تعني على فهم القرآن الكرمي .4

 فهم معاين القرآن الكرمي. .5

 التخلق أبخالق القرآن الكرمي. .6

 اإلجازات اليت مينحها املعهد )من خالل ختمة كاملة للقرآن الكرمي(: .7

 إجازة السند املتصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برواية حفص عن عاصم. •

 وسلم برواية من الرواايت أو قراءة من القراءات.إجازة السند املتصل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  •

 إجازة ابلقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة حفظاً وشرحاً. •

 إجازة ابلقراءات العشر من طريق طيبة النشر حفظاً وشرحاً. •

 إجازة ابملنظومات املتعلقة ابلتجويد والقراءات ابلسند املتصل إىل انظمها. •

 

 

 

                                                           

  http://www.hoffaz.org/ar( موقع مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  1)
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 د:شروط االلتحاق ابملعه

 حفظ القرآن الكرمي كاماًل واجتياز االختبار اخلاص به. .1

 احلصول اإلجازة القرآنية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. .2

 اجتياز مقابلة أمام جلنة خمتصة من املعهد. .3

 ( سنة.15العمر ال يقل عن ) .4

وبعض اجملازين ويشرف على هذا املعهد جملس علمي مكون من عدد من العلماء وأصحاب االختصاص 

 .ابلقراءات العشر

 

 :املقرأة اإللكرتونية العاملية يف َجعية احملافظة على القرآن الكرمي-

هي إحدى األعمال والنشاطات التابعة جلمعية احملافظة على القرآن الكرمي يف اململكة األردنية اهلامشية، 

الوسائل التكنولوجية احلديثة لفئات كثرية وهتتم بتعليم القرآن الكرمي بصورة صحيحة من خالل استخدام 

من املسلمني الذين قد يصعب الوصول إليهم لتعليمهم يف أحناء العامل كافة، أو قد ال جيدون من يعلمهم، 

أو قد ال تسمح هلم ظروف عملهم وأوقاهتم بذلك؛ فاإلقراء اإللكرتوين يتيح فرصة تعلم القرآن الكرمي عن 

فظه وجتويده، وفهم آايته ومعانيها، ودراسة علوم القرآن األخرى، وهبذه بعد بصورة صحيحة، وكذلك ح

 الوسيلة يتمكنون من التعلم يف منازهلم ويف أوقات فراغهم.

 

 اهلدف من إنشاء املقرأة:

 إجياد مناخ مناسب لزايدة االهتمام بكتاب هللا تعاىل وعلومه. .1

 كافة مع توفري اجلهد والوقت.تيسري تعليم القرآن الكرمي وعلومه يف أحناء العامل   .2

 استخدام التقنية احلديثة والوسائل املتطورة يف نشر كتاب هللا. .3
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 برامج املقرأة اإللكرتونية:

 تصحيح تالوة القرآن الكرمي وحتسينها. .1

 حفظ القرآن الكرمي ومراجعته. .2

 شرح منظومات يف علم التجويد. .3

 دورات يف علم التجويد. .4

 تلفة.دورات يف أصول القراءات املخ .5

 دورات يف علوم القرآن الكرمي. .6

يقوم الطالب ابلتسجيل يف املقرأة اإللكرتونية واليت حتتوي على  لكرتونية:طريقة التدريس يف املقرأة اإل-

وهي مخس  والثاين: فئة غري اجملازين( ساعة تعطى على مستويني، 60ومدهتا )فرعني: األول: فئة اجملازين 

 ميأل استمارة التسجيل يف املقرأة بعد أن خيتار الطالب أحد الفرعنيو . اعة( س30مستوايت مدة كل منها )

تتميز املقرأة اإللكرتونية يف مجعية احملافظة على و يتم إجراء مقابلة معه، لتحديد األوقات وطريقة الدراسة، مث 

التعليم القرآين يف ، ويقوم القرآن الكرمي بقبوهلا للطالب الذين ال جييدون اللغة العربية فضاًل عمن جييدوهنا

 :(1)على أربعة أركان، هي بشكل عام اإللكرتونية املقارئ

ى قراءة القرآن الكرمي إبحدى رواايته املتواترة وأُجيَز ابإلقراء والتعليمو  :ملقِرئ(الِ م )عاملأواًل:   .هو الذي تَلقَّ

من خالل وسيٍط إلكرتوين، وينبغي للطالب هو الذي يتلقى العلم من ُمعلِّّمه و  :علِ م )الطالب(تاملاثنياً: 

 :الدارس يف املقرأة اإللكرتونية أن تتوفر فيه شروط أمهها

 .املعرفة اجليدة ابستخدام احلاسب اآليل، وطريقة االتصال بشبكة اإلنرتنت •

 .اإلملام بكيفية الدخول إىل غرفة اإلقراء يف املقرأة اإللكرتونية •

                                                           

، أركان التعليم القرآين يف املقرأة اإللكرتونيةاهليئة العاملية للكتاب والسنة،  (1)
http://www.hqmi.org.sa/page.php?id=146  . 
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 .النظرية يف التجويد، والقراءة يف املقرأة اإللكرتونيةتسجيل مواعيد شرح الدروس  •

وحبذا لو يقوم املتعلم بتسجيل تعديالت أستاذه له  ،كثرة تكرار ما مسعه من املعلم على الوجه الصحيح •

 .ليتمكن من الرجوع إليها ومراجعتها

 :علوم، ومنهاويقصد به ما يتِّمُّ دراسته يف املقرأة اإللكرتونية من  :املنهاجاثلثاً: 

 .القرآن الكرمي تالوًة وحفظاً وجتويًدا •

 .دراسة وقراءة الرواايت القرآنية املشهورة •

 .دراسة شرح املتون العلمية يف التجويد والقراءات كاجلزرية والشاطبية •

 وتنقسم إىل: :بيئة اإلقراءرابعاً: 

 :التجهيزات املادية -أ

ز ابلت •  .وصيالت الالزمة لدى املعلم واملتعلموتتكون من جهاز حاسوب جُمهَّ

 .االتصال بشبكة اإلنرتنت بسرعة مناسبة لنقل الصوت والصورة بشكل واضح ومطابق للواقع •

 : التجهيزات الربجمية -ب

د من عمله قبل موعد اإلقراء •  .وجود برانمج االتصال الصويت واملرئي املباشر، والتأكُّ

القرآنية يف مجعية احملافظة على القرآن الكرمي املزج بني الوسائل التقنية يالحظ يف مناهج معهد القراءات 

احلديثة وبني الطرق التقليدية يف تعليم القراءات، وتتميز اجلمعية ابستخدامها للمقرأة االلكرتونية وأجهزة 

 العرض احلديثة يف سبيل تيسري تعلم القراءات على الدارسني.
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 :(1)لتعليم وتلقي القرآن والقراءات اثلثاً: معهد دار اإلتقان

املناهج األزهرية يف تعليم القراءات القرآنية وفيما يلي  -كما أغلب معاهد مصر-يتبع معهد دار اإلتقان

استعراض ألهم املناهج املتبعة يف املعاهد األزهرية ابألزهر الشريف واليت يستقي منها معهد دار اإلتقان 

 مناهجه:

 

 :مرحلة التجويد-1

منت اجلزرية ة حفص مع حفظ منت حتفة األطفال و ومدة الدراسة فيها سنتان حيث يدرس الطالب فيها رواي

نحو. وبنهايتها حيصل ابإلضافة لبعض املواد األخرى مثل الفقه التفسري واحلديث والسرية والتوحيد وال

 .من األزهر الشريف )وتعادل اإلعدادية االزهرية( الطالب على شهادة التجويد

 

 :عالية القراءات مرحلة-2

ضافة إلابوفيها يدرس الطالب ملدة ثالث سنوات القراءات العشر الصغرى مع حفظ متين الشاطبية والدرة 

إخل،  ...القرءان والفواصل والعروض والنحومثل الفقه والتفسري واحلديث ورسم  ىلبعض املواد األخر 

 .)وتعادل الثانوية األزهرية( عالية القراءاتشهادة  نهايتها حيصل الطالب علىوب

 

 :التخصص مرحلة-3

البن اجلزري،  طيبة النشروفيها يدرس الطالب ملدة ثالث سنوات القراءات العشر الكربى من خالل منت 

والعروض والنحو  الفقه والتفسري واحلديث ورسم القرءان والفواصل :ابإلضافة لبعض املواد األخرى مثل

)وتعادل خريج  ها حيصل الطالب على شهادة التخصص يف القراءاتوبنهايت .. إخل،.والصرف والبالغة
                                                           

، 15/02/2010، جتربة انجحة يف العصر احلاضر -بعنوان: معاهد القراءات يف مصر ( مقال  1)
https://vb.tafsir.net/tafsir18807/#.WUHEsWgrJPY  
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وإذا أراد أن يكمل بعد ذلك فله الدراسة يف كلية القرآن بطنطا ومدة الدراسة أربع  .(املعهد فوق املتوسط

 ىي واحدة من ثالث كليات للقرآن علسنوات حيصل بعد هنايتها على الليسانس يف علوم القرآن وه

 عامل اإلسالمي.مستوي ال

ن-  :األزهرية مبصر مناهج مرحلة التخصص مبعاهد القراءات ومِّ

 .منت طيبة النشر البن اجلزري، وشرحها ألمحد بن حممد بن اجلزري-

ْكر يف توجيه القراءات العشر، بقلم األستاذين قاسم أمحد الدجوي وحممد الصادق قمحاوي-  .قالئد الفِّ

 .حميسناملهذب يف القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر للدكتور حممد حممد حممد سامل -

 .القاضيمنت انظمة الزهر لإلمام الشاطيب يف عد اآلي، وشرحها للشيخ عبد الفتاح -

 .لطائف البيان يف رسم القرآن شرح مورد الظمآن للشيخ أمحد حممد أبو زيتحار-

 .للسيوطيرآن اإلتقان يف علوم الق-

يالحظ يف معهد دار اإلتقان اعتماده على مناهج املعاهد األزهرية اليت تستخدم الطرق التقليدية يف تعليم 

علم القراءات وعدم دخول أي من الوسائل التقنية احلديثة يف املفردات الدراسية، وإن كانت هناك حماوالت 

القرآن والقراءات كعرض القراءة على اهلاتف أو من املعهد لالستفادة من بعض التقنيات لتيسري تعلم 

 السكايب، لكنها تبقى حماوالت بسيطة ال ميكن عدها من ضمن املنهج األساسي للمعهد.
 

 املؤسسات الثالثة: مناهج املقارنة بْي املطلب الثاين:

 نقاط االتفاق:

اهتمام املعاهد الثالثة بتعليم مما سبق عرضه من مقررات دراسية ومناهج تعليمية يف املطلب األول يالحظ 

كالكتب الرتاثية والشروحات القدمية   القراءات القرآنية من خالل مناهج معتمدة وشهرية يف العامل اإلسالمي

وهذا فيه خري عظيم حيث البد من ربط الطالب هبذه املراجع اليت تعترب األصل يف دراسة علوم القرآن 
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ا يظهر جلياً اعتماد هذه املؤسسات على منهجية واضحة يف ، كمبشكل عام وعلم القراءات بشكل خاص

أتسيس طالب القراءات القرآنية وذلك من خالل البدء مبرحلة التجويد وحفظ القرآن مث مرحلة مجع 

اهتمامهم ابملواد العلمية املساندة لعلم القراءات كعلم الرسم وعد يظهر الكربى، وكذلك و القراءات الصغرى 

 اءات، وكلها مواد ضرورية لطالب علم القراءات ال يتحقق اإلتقان الكامل إال هبا.اآلي وتوجيه القر 

 

 نقاط االختالف:

بوجود مواد متخصصة لتعليم متيز معهد اإلمام الشاطيب عن مجعية احملافظة على القرآن الكرمي ودار اإلتقان 

القرآن الكرمي وقراءاته وهذا حيسب ملعهد يف تعلم واالستفادة منها الطالب كيفية استخدام التقنيات احلديثة 

جه ااإلمام الشاطيب حيث مل يكتف ابستخدام هذه التقنيات يف مركزه بل أوجد موادًا تعليمية داخل منه

ووجود هذا املقرر يف معهد  "مقرر التقنيات احلديثة وتطبيقاهتا يف تعليم القرآن الكرميحتت مسمى: "

أمهيتها وتوصل إىل إىل مرحلة متقدمة يف االستفادة من هذه التقنيات اإلمام الشاطيب يدل على أنه وصل 

من خالل التجربة العملية على طالب معهده املنتشرين يف أحناء العامل اإلسالمي وهو الذي أراد الباحث 

ة كما يدعم معهد اإلمام الشاطيب مقرره التعليمي هذا أبحباث منشورة يف مؤمترات دولي،  إبرازه يف حبثه هذا

يف املقابل جند أن مجعية احملافظة  عديدة تؤكد على أمهية االستفادة من هذه الوسائل ابلطريقة الصحيحة.

لكننا ال جند على القرآن الكرمي قد استفادت من بعض التقنيات احلديثة يف مناهجها كاملقرأة االلكرتونية 

د اتبع معهد دار اإلتقان يف مصر املنهج أثرًا ملقرر دراسي أو منهج تعليمي خيص هذا اجلانب، وأخريًا فق

 التقليدي بشكل كامل فلم يدخل التقنيات احلديثة يف مناهجه وال مقرراته الدراسية.
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 :الفصل الثالث: الدراسة التطبيقية على مؤسسات تعليم القراءات القرآنية العربية املعتمدة يف الدراسة

 :ويضم املباحث التالية

 .متهيد-

 .االستبيان املستخدم يف الدراسة التطبيقية األول:املبحث 

 :أدوات الدراسة التطبيقية وتشمل املبحث الثاين:

 (.ميزان الدرجة–اختبار اجتاه البحث–فرضيات البحث–آلية البحث–منوذج البحث)

 .حتليل االستبياانت املبحث الثالث:

 .خالصة حتليل االستبياانت ونتائجها املبحث الرابع:
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 الدراسة التطبيقية على مؤسسات تعليم القراءات القرآنية العربية املعتمدة يف الدراسة: الثالثالفصل 

 :مدخل-

يرى الباحث أن استخدام الوسائل التقنية احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية يساهم بشكل كبري يف فهم 

وينعكس على سرعة استيعاهبم للمادة وإتقاهنم هلا، وأن الوسائل التقليدية يف تعليم  بصورة أفضل الطالب

القراءات أصبحت قدمية والبد من رفدها بوسائل حديثة تعني األستاذ على شرح املادة وتعني الطالب على 

 تعليم الفهم والتمكن من هذا العلم، ووجد الباحث أن أفضل طريقة إلثبات تفوق الوسائل احلديثة يف

القراءات القرآنية على الوسائل التقليدية هو إجراء استبيان متنوع يضم رأي الطلبة الذين درسوا بطرق 

حديثة وطلبة درسوا بطرق تقليدية ورأيهم حول أي من الطرق هو األنفع واألكثر أتثريًا يف التعلم، لذلك 

القراءات القرآنية وهي: معهد اإلمام  أجرى الباحث استبياانت على ثالثة معاهد عربية متخصصة بتعليم

معهد درا اإلتقان لتلقي القرآن و على القرآن الكرمي يف األردن  ةظفاالشاطيب يف السعودية ومجعية احمل

والقراءات يف مصر، وقد اختار الباحث املعاهد من دول خمتلفة بقصد التنوع من حيث طرق التعليم 

 ئج صحيحة.واملناهج املستخدمة وليصل بذلك إىل نتا

ركز الباحث يف االستبياانت على إجياد الفروق بني استخدام الطرقة التقليدية يف تعليم القراءات القرآنية 

وبني األثر الذي حيدثه إدخال الطرق التقنية احلديثة يف العملية التعليمية، معتمدًا يف ذلك على رأي 

 الطالب الذين تعلموا ابلطريقتني وأثر ذلك عليهم.

املتخصص يف هذا اجملال.   SPSS وقد استخدم الباحث للوصول إىل النتائج الصحيحة برانمج 
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 املبحث األول: االستبيان املستخدم يف الدراسة التطبيقية:

سيقيِّّم الباحث جتربة املؤسسات الثالثة يف طريقة تعليمها للقراءات القرآنية من خالل استبياانت أعدت 

ى األساتذة والطالب ألخذ عينات عشوائية حتقق اهلدف املطلوب، واعتمد هلذا الغرض وقد وزعت عل

 الباحث يف دراسته على ثالثة حماور هي:

 تدريس القراءات ابلطرق التقليدية احملور األول:

 تدريس القراءات عرب املواقع االلكرتونية احملور الثاين:

 تدريس القراءات عرب وسائل العرض احلديثة احملور الثالث:

وحتت كل حمور تندرج عدة أسئلة حاول الباحث أن تكون شاملة وواضحة حىت تؤدي الغرض املطلوب 

 منها.

 وكان منوذج االستبيان كالتايل:

 استبيان ملعرفة مدى استخدام املعهد للوسائل التقنية احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية وأثر ذلك على الطالب

 
 الدولة: اسم املؤسسة التعليمية:

 املستوى العلمي: اسم الطالب:
 اإلجازات القرآنية احلاصل عليها:

- 
- 
- 
 

 = ضعيف جداً 5= ضعيف، 4= متوسط، 3= جيد، 2= ممتاز، 1ضع دائرة على احلكم: 
 مع تدوين املالحظات والتفصيالت إن وجدت

 

 امللحوظات احلكم احملور األول: تدريس القراءات ابلطرق التقليدية م

  5-4-3-2-1 استخدام السبورة 1

  5-4-3-2-1 استخدام الفصل الدراسي التقليدي 2
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  5-4-3-2-1 اتصال املعلم بطالبه مسعياً وبصرايً )التلقني( 3

  5-4-3-2-1 استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات 4

  5-4-3-2-1 استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات 5

   احملور الثاين: تدريس القراءات عرب املواقع االلكرتونية 

  5-4-3-2-1 استخدام املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم القراءات 6

  5-4-3-2-1 استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء )سكايب، ماسنجر.. ( 7

  5-4-3-2-1 االلكرتونية، الشات، البالتوك...()الغرف  استخدام فصول دراسية عرب االنرتنت 8

  5-4-3-2-1 استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً لتعليم القراءات 9

   احملور الثالث: تدريس القراءات عرب وسائل العرض احلديثة 

  5-4-3-2-1 استخدام الكمبيوتر يف العملية التعليمية 10

  5-4-3-2-1 )بوربوينت(استخدام اللوحات التعليمية  11

  5-4-3-2-1 استخدام التسجيالت الصوتية  12

  5-4-3-2-1 استخدام شروحات الفيديو 13

  5-4-3-2-1 استخدام أجهزة العرض احلديثة )بروجيكرت، تلفاز ...( 14
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 :أدوات الدراسة التطبيقية :الثايناملبحث 

 :: منوذج البحثأوالً 

ردًا من كل معهد  20طالباً، أخذ الباحث  60إىل املعاهد الثالثة وجاء الرد من استبيااًن  80مت إرسال 

( من كل معهد لتكون 20ليطبق الدراسة من خالل اإلجاابت اليت حصل عليها، واختار الباحث العدد )

العّينات مرّكزة ومتنوعة ولتجنب التكرار وصعوابت التواصل عرب االنرتنت مع بعض اجلهات اليت ال 

 :خدم التقنيات احلديثة يف تعاملها اليومي، وقد جاءت الردود على النحو التايلتست

وذلك  2015 /27/5مت إرسال االستبياانت يف اتريخ  معهد اإلمام الشاطِب يف السعودية:-1

ابلتواصل عرب اإلمييل واهلاتف مع إدارة املعهد، حبيث مت إرسال طلب رمسي من قسم القرآن واحلديث يف 

الاي إىل معهد اإلمام الشاطيب لتسهيل إجراء االستبياانت والتعاون مع الباحث حىت إكمال جامعة م

استبيااًن متثل شرحية متنوعة من طالب املعهد، ومت  20بواقع  4/6/2015مهمته، وجاء الرد يف اتريخ: 

 .إرسال إفادة من إدارة املعهد تثبت القيام ابالستبياانت املطلوبة
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وذلك  13/4/2015مت إرسال االستبياانت يف اتريخ  على القرآن الكرمي يف األردن: احملافظةَجعية -2

ابلتواصل عرب اإلمييل واهلاتف مع إدارة املعهد، حبيث مت إرسال طلب رمسي من قسم القرآن واحلديث يف 

ن مع الباحث حىت جامعة مالاي إىل مجعية احلفاظ على القرآن الكرمي لتسهيل إجراء االستبياانت والتعاو 

استبيااًن متثل شرحية متنوعة من طالب  20بواقع  12/12/2015إكمال مهمته، وجاء الرد بتاريخ: 

 .املعهد ومت إرسال إفادة من إدارة املعهد تثبت القيام ابالستبياانت املطلوبة
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 اتريخ مت إرسال االستبياانت يف معهد دار اإلتقان لتعليم وتلقي القرآن والقراءات مبصر:-3

وذلك ابلتواصل عرب اإلمييل واهلاتف مع إدارة املعهد، حبيث مت إرسال طلب رمسي من  15/4/2016

قسم القرآن واحلديث يف جامعة مالاي إىل معهد دار اإلتقان لتسهيل إجراء االستبياانت والتعاون مع 

 متثل شرحية متنوعة من استبياانً  20بواقع  25/5/2016الباحث حىت إكمال مهمته، وجاء الرد بتاريخ: 

 طالب املعهد ومت إرسال إفادة من إدارة املعهد تثبت القيام ابالستبياانت املطلوبة.
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 : آلية البحث:اثنياً 

قام الباحث ابستخدام طريقة االستبياانت املتبعة يف جامعة مالاي يف مثل هذه الدراسات من خالل اطالعه 

على مناذج من أحباث الطلبة السابقني وقد وجد أن أقرب طريقة تناسب حبثه هي طريقة الباحثة بصرية أبو 

 وعنوان البحث: 2014 بتاريخ مالايبكر اليت قدمت رسالة املاجستري يف قسم القرآن واحلديث يف جامعة 

Mastering Qiraat Studies Using Online: A Research at Madinah 

International University (MEDIU), Shah Alam 

 جاءت طريقة االستبياانت كالتايل:

 اليت يريد الباحث إثبات صحتها من خالل إجراء االستبياانت. الرئيسية أواًل: بيان الفرضيات

لتأكد من أن كل ما خطط له الباحث يسري ابلشكل : جيري الباحث اختبارًا الجتاه البحث هبدف ااثنياً 

 بعد مجع االستبياانت. جتنباً للمشاكل اليت قد تعرض له الصحيح

اثلثاً: يعتمد الباحث ميزااًن للدرجة ويكون هذا امليزان واضحًا ومعتمدًا يف إجراء مثل هذه األنواع من 

 االستبياانت.

 رابعاً: بعد مجع االستبياانت واألسئلة الداعمة هلا يتم حتليلها وشرحها ابلتفصيل.

 خامساً: يتم عرض نتائج االستبياانت اليت مت التوصل إليها بعد حتليلها ودراستها.

 : فرضيات البحث:اثلثاً 

جيد والبد منه لكنه يفرتض الباحث أن استخدام الوسائل التقليدية يف تعليم القراءات القرآنية هو أمر -1

 مل يعد كافياً يف عصر أصبحت وسائل الوصول إىل املعلومات وتبسيطها متنوعة جداً.

يفرتض الباحث أن تدريس القراءات القرآنية عرب املواقع االلكرتونية ووسائل االتصال احلديثة القت -2

التعلم للطلبة حول العامل ألهنا حتل رواجاً كبرياً يف السنوات األخرية وهي حتقق نسب عالية من اإلقبال على 

 هلم الكثري من املشكالت وتسهل عليهم الوصول إىل املعلومات يف املكان والوقت الذي يريدون.
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يفرتض الباحث أن إدخال طرق العرض احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية أمر مهم جداً، فلم تعد -3

يدي الطلبة لدراسته، بل أصبحت وسائل عرض املعلومة  املناهج مقتصرة على كتاب تراثي قدمي يوضع بني 

 كثرية جداً أمام املعلم واملتعلم.

 : اختبار اَتاه البحث:رابعاً 

"يعتمد حتديد ما إذا كان االختبار ذي اجتاه واحد أو اجتاهني على اجتاه املؤثر املراد دراسته من البداية، 

 :مبعىن

  :قل كأن يكون أتثريًا تصاعدي )أو( تنازيل فهذا يسمى اجتاه واحدإذا كنا نعرف اجتاه أتثري املتغري املست-

(One Tailed Test)  

أما إذا كنا نعرف أن املتغري املستقل يسبب أتثريًا لكن ال نعرف اجتاهه )تناقصي أو تزايدي( فهنا نطلق -

 .(Two Tailed Test)عليه اختبار ذو اجتاهني 

خذها يف االعتبار عند اختيار نوع االختبار املراد إجراءه، فذلك مجيع العوامل سابقة الذكر البد من أ 

سيساعد يف حتديد نوعية االختبار اإلحصائي املراد تطبيقه. ينصح دومًا ابختبار االسرتاتيجيات املختلفة 

أواًل، للتأكد من أن كل  (Pilot Testing) اليت ينوي الباحث تطبيقها يف دراسته أو حبثه بشكل جترييب

 .طط له الباحث يسري ابلشكل الصحيحما خ

أما عدم اختبار االسرتاتيجيات أو اخلطط مبكرًا قد يؤدي ملشاكل كثرية. على سبيل املثال: قد جيمع 

الباحث الكثري من البياانت من عّينة البحث على مدى أشهر ويقوم بفرزها ليتفاجأ بعد كل هذا التعب أن 

 اإلجابة على أسئلة البحث، وأن البياانت ال ميكن تطبيق االختبار البياانت اليت قام جبمعها لن تساعده يف

 .(1)اإلحصائي املطلوب عليها، أو غريها من املشاكل. لذلك، جّرب كل شيء مبكراً"

                                                           

خطوات  ٥اختيار االختبار االحصائي يف البحث العلمي: ، حتت عنوان: 2015سبتمرب  22( منشور ل: د. رغد اللوحيان، الثالاثء 1)
رابط املوقع: ، البد أن تعرفها

-http://educad.me/39728/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
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وقد مت اختبار االستبيان من خالل عرضه على طلبة معهد اإلمام الشاطيب يف جدة، وقد فهم الطالب 

 بكل وضوح، وأعطت الردود نتائج صحيحة ختدم هدف البحث.مضمون االستبيان واملراد منه 

 Cronbach's Alphaمت حتليل النتائج ابستخدام:  

 وقد كانت النتائج كما يلي:

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha No of Items 

.813 16 

 
 خامساً : ميزان الدرجة:

 .(1)مشاهبة لبحثه منشورة يف جمالت علمية عامليةعلى أحباث علمية بناء ميزان الدرجة  اختار الباحث

 يعين أن استخدام هذه التقنية يف املعهد يتم بشكل ممتاز ويعطي نتائج متميزة.ممتاز: 

يعين أن استخدام هذه التقنية يف املعهد يتم بشكل جيد ويعطي نتائج جيدة لكنها أقل درجة من جيد: 

 االمتياز.

 التقنية يف املعهد يتم بشكل متوسط ويعطي نتائج متوسطة على الطالب.يعين أن استخدام هذه متوسط: 

 يعين أن استخدام هذه التقنية يف املعهد يتم بشكل ضعيف ويؤدي ذلك إىل نتائج ضعيفة.ضعيف: 

يعين أن استخدام هذه التقنية يف املعهد يتم بشكل اندر أو معدوم وال يؤدي ذلك إىل نتائج ضعيف جداً: 

 ملموسة.

                                                                                                                                                                          

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A/ 

 
(1 ) Jonathan A. Supovitz1, Herbert M. Turner2, The Effects of Professional 
Development on Science Teaching Practices and Classroom Culture, University of 
Pennsylvania, Received 10 June 1999; accepted 30 May 2000. 
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 بياانت:ستُتليل اال: الثالثاملبحث 

 ُتليل احملور األول: تدريس القراءات ابلطرق التقليدية:

استخدام السبورةاجلدول األول:   

 النسبة املئوية العدد البلد
 %25 5 ممتاز التقييم مصر

 %35 7 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

8 
0 
0 

40% 
0% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 %45 9 ممتاز التقييم السعودية

 %25 5 جيد
 %10 2 متوسط
 %15 3 ضعيف

 %5 1 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 %50 10 ممتاز التقييم األردن
 %25 5 جيد

 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

5 
0 
0 

25% 
0% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 

  التحليل:

معاهدهم وأثرها يف تبسيط علم القراءات كانت إجاابهتم  عند سؤال الطلبة عن استخدام السبورة يف 

 كالتايل:
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 مصر: -1

طالباً أن استخدام السبورة كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم  20طالب من أصل  5أجاب 

طالب جبيد وهو ما نسبته  7% من جمموع الطالب املشاركني يف االستبيان، وأجاب 25وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف أو 40طالب مبتوسط وهو ما نسبته  8ا أجاب %، كم35

 ضعيف جداً( على هذا السؤال.

 
 املتوسط على الطلبة يف معهد مصر.نستنتج أن استخدام السبورة كان له أثر بني املمتاز و  النتيجة:

 السعودية:-2

له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات  طالبًا أن استخدام السبورة كان 20طالب من أصل  9أجاب  

طالب جبيد وهو ما  5% من جمموع الطالب املشاركني يف االستبيان، وأجاب 45عليهم وهو ما نسبته 

طالب بضعيف وهو ما  3%، وأجاب 10من الطالب مبتوسط وهو ما نسبته  2%، وأجاب 25نسبته 

 %.5ته طالب واحد بضعيف جداً وهو ما نسب 1% كما أجاب 15نسبته 

 

ممتاز
25%

جيد
35%

متوسط
40%

مصر-استخدام السبورة ( 1)الشكل 
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ضعيف إىل ضعيف % و 80 نستنتج أن استخدام السبورة كان له أثر بني املمتاز واملتوسط بنسبة النتيجة:

 % على الطالب يف معهد السعودية.20جداً بنسبة 

طالبًا أن استخدام السبورة كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم  20طالب من أصل  10أجاب  األردن:-3

طالب جبيد  5% من جمموع الطالب املشاركني يف االستبيان، وأجاب 50نسبته  القراءات عليهم وهو ما

% ومل جيب من الطلبة ب )ضعيف أو 25طالب مبتوسط وهو ما نسبته  5% وأجاب 25وهو ما نسبته 

 ضعيف جداً( على هذا السؤال.

 

ممتاز
45%

جيد
25%

متوسط
١0%

ضعيف
١5%

ضعيف جداً 
5%

السعودية-استخدام السبورة ( 2)الشكل 

ممتاز
50%

جيد
25%

متوسط
25%

األردن-استخدام السبورة ( 3)الشكل 
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 بة يف معهد األردن.نستنتج أن استخدام السبورة كان له أثر بني املمتاز واملتوسط على الطل النتيجة:

إن استخدام السبورة يف تبسيط علم القراءات كان له أثر إجيايب على الطلبة يف حتصيلهم العلمي،  اخلالصة:

وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين أجريت عليهم الدراسة 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60)

طالب  1طالب، ضعيف جداً:  3طالباً، ضعيف:  15طالباً، متوسط:  17طالباً، جيد:  24ممتاز: 

 واحد.

 
تظهر هذه النتائج أمهية استخدام السبورة يف تبسيط تعليم القراءات وهذا يدعو إىل الرتكيز عليها وحث 

 املدرسني على استخدامها أثناء شرحهم للقراءات القرآنية.

 

 

 

 

 

ممتاز
40%

جيد
28%

متوسط
25%

ضعيف
5%

ضعيف جداً 
2%

:يف املعاهد الثالثةاستخدام السبورة أثر ( 4)الشكل 
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 استخدام الفصل الدراسي التقليدي :الثايناجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %60 12 ممتاز التقييم مصر

 %25 5 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
 

3 
0 
0 

15% 
0% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 %25 5 ممتاز التقييم السعودية

 %40 8 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

6 
0 
0 

30% 
0% 
0% 

 %95 19 اجملموع
 ال يوجد إجابة 

 
1 5% 

 %100 20 اجملموع
 %20 4 ممتاز التقييم األردن

 جيد
 متوسط

8 
0 

40% 
0% 

 ضعيف
 ضعيف جداً 

 

8 
0 

40% 
0% 

 %100 20 اجملموع
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  التحليل:

القراءات كانت عند سؤال الطلبة عن استخدام الفصل الدراسي التقليدي يف معاهدهم وأثره يف تبسيط علم 

 إجاابهتم كالتايل:

  مصر: -1

طالبًا أن استخدام الفصل الدراسي التقليدي كان له أثر ممتاز يف تبسيط  20طالبًا من أصل  12أجاب 

 3%، وأجاب 25طالب جبيد وهو ما نسبته  5%، وأجاب 60علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

من الطلبة ب )ضعيف أو ضعيف جداً( على هذا %، ومل جيب أحد 15طالب مبتوسط وهو ما نسبته 

 السؤال.

 
نستنتج أن استخدام الفصل الدراسي التقليدي كان له أثر بني املمتاز واملتوسط على الطلبة يف  النتيجة:

 معهد مصر.

 السعودية:-2

طالبًا أن استخدام الفصل الدراسي التقليدي كان له أثر ممتاز يف تبسيط  20طالب من أصل  5أجاب 

 6%، وأجاب 40طالب جبيد وهو ما نسبته  8%، وأجاب 25علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

ممتاز
60%

جيد
25%

متوسط
١5%

مصر-استخدام الفصل الدراسي التقليدي ( 5)الشكل 
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 %، ومل يكن هناك رد من طالب واحد على هذا السؤال، فيما مل جيب30طالب مبتوسط وهو ما نسبته 

 )ضعيف أو ضعيف جداً( على هذا السؤال.  أحد من الطلبة ب

 
سط على الطلبة يف نستنتج أن استخدام الفصل الدراسي التقليدي كان له أثر بني املمتاز واملتو  النتيجة:

 معهد السعودية.

 طالباً أن استخدام الفصل الدراسي التقليدي كان له أثر ممتاز 20طالب من أصل  4أجاب األردن: -3

%، 40طالب جبيد وهو ما نسبته  8%، وأجاب 20يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )متوسط أو ضعيف جداً 40طالب بضعيف وهو ما نسبته  8وأجاب 

 على هذا السؤال(.

 

ممتاز
26%

جيد
42%

متوسط
32%

السعودية-استخدام الفصل الدراسي التقليدي ( 6)الشكل 

ممتاز
20%

جيد
40%

ضعيف
40%

Univاألردن-استخدام الفصل الدراسي التقليدي ( 7)الشكل 
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% 60نستنتج أن استخدام الفصل الدراسي التقليدي كان له أثر بني املمتاز واجليد بنسبة  النتيجة:

 حل استخدام الفصل التقليدي أكثر.% وهي نسبة متقاربة لكنها متيل لصا40وضعيف بنسبة 

 إن استخدام الفصل الدراسي التقليدي يف تبسيط علم القراءات كان له أثر إجيايب على الطلبة يف اخلالصة:

حتصيلهم العلمي، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60أجريت عليهم الدراسة )

طالب،  0طالب، ضعيف جداً:  8طالب، ضعيف:  9طالباً، متوسط:  21طالباً، جيد:  21ممتاز: 

 على هذا السؤال من املعاهد الثالثة.طالب واحد فقط مل يرد 

 
تظهر هذه النتائج أمهية استخدام الفصل الدراسي التقليدي يف تبسيط تعليم القراءات وهذا يدعو إىل 

 الرتكيز عليه وحث املدرسني على تطوير أسلوهبم أثناء شرحهم للقراءات القرآنية داخل الفصول.

 

 

 

 

ممتاز
36%

جيد
36%

متوسط
١5%

ضعيف
١3%

أثر استخدام الفصل الدراسي التقليدي يف املعاهد الثالثة( 8)الشكل 
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 عياً وبصرايً )التلقني(اتصال املعلم بطالبه مس :الثالث اجلدول

 النسبة املئوية العدد البلد
 %50 10 ممتاز التقييم مصر

 %25 5 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

5 
0 
0 

25% 
0% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 %45 9 ممتاز التقييم السعودية

 %30 6 جيد
 %5 1 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
3 
0 

15% 
0% 

 %95 19 اجملموع
 %5 1 ال يوجد رد 

 %100 20 اجملموع
 %85 17 ممتاز التقييم األردن

 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

3 
0 
0 
0 

15% 
0% 
0% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 

  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام )التلقني( أي اتصال املعلم بطالبه مسعيًا وبصراًي يف معاهدهم وأثره يف 

 كانت إجاابهتم كالتايل:  تبسيط علم القراءات
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  مصر: -1

طالبًا أن استخدام )التلقني( كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات  20طالب من أصل  10أجاب 

طالب مبتوسط  5%، وأجاب 25طالب جبيد وهو ما نسبته  5%، وأجاب 50عليهم وهو ما نسبته 

 عيف جداً( على هذا السؤال.%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف أو ض25وهو ما نسبته 

 
 املتوسط على الطلبة يف معهد مصر.نستنتج أن استخدام التلقني كان له أثر بني املمتاز و  النتيجة:

 السعودية:-2

طالباً أن استخدام التلقني كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم  20طالب من أصل  9أجاب 

طالب واحد مبتوسط بنسبة  1%، وأجاب 30يد بنسبة طالب جب 6%، وأجاب 45وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف جداً( على هذا 15طالب بضعيف بنسبة  3%، وأجاب 5

 السؤال، فيما مل يرد جواب من طالب واحد فقط.

ممتاز
50%

جيد
25%

متوسط
25%

مصر-(التلقْي)اتصال املعلم بطالبه َسعياً وبصرايً ( 9)الشكل 
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لسعودية بنسبة لبة يف معهد انستنتج أن استخدام التلقني كان له أثر بني املمتاز واملتوسط على الط النتيجة:

80.% 

طالبًا أن استخدام التلقني كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم  20طالب من أصل  17أجاب األردن: -3

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب 15طالب جبيد بنسبة  3%، وأجاب 85القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 )مبتوسط أو ضعيف أو ضعيف جداً( على هذا السؤال.

 
 نستنتج أن استخدام التلقني كان له أثر بني املمتاز واجليد على الطلبة يف معهد األردن. النتيجة:

ممتاز
4٧%

جيد
32%

متوسط
5%

ضعيف
١6%

ةالسعودي-(التلقْي)اتصال املعلم بطالبه َسعياً وبصرايً ( 10)الشكل 

ممتاز
85%

جيد
١5%

األردن-(التلقْي)اتصال املعلم بطالبه َسعياً وبصرايً ( 11)الشكل 
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إن استخدام التلقني واتصال الطالب ابألستاذ مسعيًا وبصراًي كان له أثر إجيايب على الطلبة يف  اخلالصة:

املعاهد الثالثة جند أن ، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف يلهم العلمي وتبسيط علم القراءاتحتص

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60عدد الطلبة الذين أجريت عليهم الدراسة )

طالب،  0طالب، ضعيف جداً:  3طالب، ضعيف:  6طالباً، متوسط:  14طالباً، جيد:  36ممتاز: 

 طالب واحد فقط مل يرد على هذا السؤال من املعاهد الثالثة.

 
أمهية استخدام التلقني يف تبسيط تعليم القراءات إذا يعّد األساس يف تعليم القرآن تظهر هذه النتائج 

والقراءات وإجاابت الطالب تدل بوضوح على أمهية استخدام هذه التقنية، مما يدعو إىل الرتكيز على ذلك 

 الفات القراء.وحث املدرسني على التواصل املباشر مسعياً وبصرايً مع طالهبم وتلقينهم أحرف القرآن واخت

 

 
 
 
 
 

ممتاز
6١%

جيد
24%

متوسط
١0%

ضعيف
5%

عاهد الثالثيف امل( التلقْي)أثر اتصال املعلم بطالبه َسعياً وبصرايً ( 12)الشكل 
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 استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات اجلدول الرابع:

 النسبة املئوية العدد البلد
 %60 12 ممتاز التقييم مصر

 %20 4 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

2 
0 
0 

10% 
0% 
0% 

 %90 18 اجملموع
 %10 2 ال يوجد رد 

 %100 20 اجملموع
 %40 8 ممتاز التقييم السعودية

 %35 7 جيد
 %15 3 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
2 
0 

10% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 ممتاز التقييم األردن

 جيد
9 
0 

45% 
0% 

 %35 7 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
4 
0 

20% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 

  التحليل:

تعليم القراءات يف معاهدهم وأثره يف تبسيط علم عند سؤال الطلبة عن استخدام كتب ومناهج حديثة يف 

 القراءات كانت إجاابهتم كالتايل:
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  مصر: -1

طالباً أن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات كان له أثر ممتاز  20طالباً من أصل  12أجاب 

مبتوسط  2 %، وأجاب20جبيد بنسبة  4%، وأجاب 60يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف أو ضعيف جداً( على هذا السؤال، ومل يتم الرد من 10بنسبة 

 .قبل طالبني

 
نستنتج أن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات كان له أثر بني املمتاز واملتوسط على  النتيجة:

 الطلبة يف معهد مصر.

 السعودية:-2

طالبًا أن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات كان له أثر ممتاز  20ن أصل طالبًا م 8أجاب 

مبتوسط  3%، وأجاب 35جبيد بنسبة  7%، وأجاب 40يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف جداً( على هذا 10بضعيف بنسبة  2%، وأجاب 15بنسبة 

 السؤال.

ممتاز
6٧%

جيد
22%

متوسط
١١%

مصر-استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات ( 13)الشكل 
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نستنتج أن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات كان له أثر بني املمتاز واملتوسط على  نتيجة:ال

 %.90الطلبة يف معهد السعودية بنسبة 

طالبًا أن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات   20طالب من أصل  9أجاب  األردن:-3

%، 35مبتوسط بنسبة  7%، وأجاب 45عليهم وهو ما نسبته كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات 

 %، ومل جيب أحد من الطلبة ب )جبيد أو ضعيف جداً( على هذا السؤال.20بضعيف بنسبة  4وأجاب 

 
نستنتج أن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات كان له أثر بني املمتاز واملتوسط على النتيجة: 

 %.80بنسبة  الطلبة يف معهد األردن

ممتاز
40%

جيد
35%

متوسط
١5%

ضعيف
١0%

السعودية-استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات ( 14)الشكل 

ممتاز
45%

متوسط
35%

ضعيف
20%

األردن-استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات ( 15)الشكل 
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يلهم إن استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات كان له أثر إجيايب على الطلبة يف حتص اخلالصة:

، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة العلمي وتبسيط علم القراءات

 هتم كالتايل:( طالباً، كانت إجااب60الذين أجريت عليهم الدراسة )

طالب،  0طالب، ضعيف جداً:  6طالباً، ضعيف:  12طالباً، متوسط:  11طالباً، جيد:  29ممتاز: 

 وهناك طالبان فقط مل جييبا على هذا السؤال من املعاهد الثالثة.

 
الرتاثية تظهر هذه النتائج أمهية إدخال مناهج حديثة يف تعليم وتبسيط القراءات القرآنية فإىل جانب الكتب 

البد من تطوير مناهج أخرى تبسطه  -وهي األساس-القدمية املوجودة يف املكتبة اإلسالمية عن هذا العلم 

وتيسره على الطلبة وإجاابت الطالب تدل بوضوح على أمهية إدخال مثل هذه املناهج يف العملية 

 التعليمية.

 

 

 

 

ممتاز
50%

جيد
١9%

متوسط
2١%

ضعيف
١0%

هد الثالثةأثر استخدام كتب ومناهج حديثة يف تعليم القراءات يف املعا( 16)الشكل 
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 استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات اجلدول اخلامس:

 النسبة املئوية العدد البلد
 %35 7 ممتاز التقييم مصر

 %30 6 جيد
 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 

5 
0 
0 

25% 
0% 
0% 

 90.0 18 اجملموع
 10.0 2 ال يوجد رد 

 100.0 20 اجملموع
 %5 1 ممتاز التقييم السعودية

 %20 4 جيد
 %50 10 متوسط
 %10 2 ضعيف

 %10 2 ضعيف جداً 
 %95 19 اجملموع

 %5 1 ال يوجد رد 
 %100 20 اجملموع

 %40 8 ممتاز التقييم األردن
 جيد

 متوسط
4 
0 

20% 
0% 

 ضعيف
 ضعيف جداً 

3 
0 

15% 
0% 

 %75 15 اجملموع
 %25 5 ال يوجد رد 

 %100 20 اجملموع
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  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات يف معاهدهم وأثره يف تبسيط 

 علم القراءات كانت إجاابهتم كالتايل:

  مصر: -1

طالبًا أن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات كان له أثر  20طالبًا من أصل  7أجاب 

 5%، وأجاب 30جبيد بنسبة  6%، وأجاب 35قراءات عليهم وهو ما نسبته ممتاز يف تبسيط علم ال

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف أو ضعيف جداً( على هذا السؤال، ومل يتم 25مبتوسط بنسبة 

 الرد من قبل طالبني فقط.

 
ني املمتاز واملتوسط نستنتج أن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات كان له أثر ب النتيجة:

 طلبة يف معهد مصر.على ال

 السعودية:-2

طالبًا أن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات كان  20طالب واحد من أصل  1أجاب 

%، وأجاب 20جبيد بنسبة  4%، وأجاب 5له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

ممتاز
39%

جيد
33%

متوسط
28%

مصر-استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات ( 17)الشكل 
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%، 10بضعيف جدًا بنسبة  2%، وأجاب 10بضعيف بنسبة  2وأجاب %، 50مبتوسط بنسبة  10

 ومل جيب طالب واحد فقط على هذا السؤال.

 
نستنتج أن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات كان له أثر بني املتوسط  النتيجة:

 اً على الطلبة يف معهد السعودية.والضعيف جد

طالبًا أن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم  20أصل طالب من  8أجاب  األردن:-3

جبيد بنسبة  4%، وأجاب 40القراءات كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )متوسط أو ضعيف جداً( على 15بضعيف بنسبة  3%، وأجاب 20

 طالب. 5من قبل هذا السؤال، كما مل يتم الرد 

 

ممتاز
5%

جيد
2١%

متوسط
53%

ضعيف
١0%

ضعيف جداً 
١١%

وديةالسع-استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات ( 18)الشكل 

ممتاز
جيد53%

2٧%

ضعيف
20%

Univناألرد-استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات ( 19)الشكل 
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نستنتج أن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات كان له أثر بني املمتاز واجليد النتيجة: 

 على الطلبة يف معهد األردن.

إن استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات كان له أثر متفاوت على الطلبة يف  اخلالصة:

، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن لقراءاتحتصيلهم العلمي وتبسيط علم ا

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60عدد الطلبة الذين أجريت عليهم الدراسة )

طالبان،  2طالب، ضعيف جداً:  5طالباً، ضعيف:  15طالباً، متوسط:  14طالباً، جيد:  16ممتاز: 

 وهناك مخس طالب مل جييبوا على هذا السؤال من املعاهد الثالثة.

 
تظهر هذه النتائج تفاوت الطلبة يف املعاهد الثالثة يف أتثري كتب القراءات القدمية يف حتصيلهم هلذا العلم 

 كانت النسبة مرتفعة عند طالب مصر جند أن النسبة اخنفضت عند طالب السعودية واألردن ففي حني

وهذا بسبب اعتماد معاهد مصر على التعلم من كتب الرتاث بشكل كامل تقريبًا أما معهد مصر 

والسعودية فقد أدخلوا إىل جانب هذه الكتب مناهج وطرقًا حديثة جعلت العلم أسهل وأبسط وقربت 

 املادة. إليهم

 

ممتاز
3١%

جيد
2٧%

متوسط
29%

ضعيف
9%

ضعيف جداً 
4%

 املعاهد الثالثةأثر استخدام كتب تراثية ومراجع قدمية يف تعليم القراءات يف( 20)الشكل 
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 ُتليل احملور الثاين: تدريس القراءات عرب املواقع االلكرتونية:

 استخدام املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم القراءات :السادساجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %45 9 ممتاز التقييم السعودية
 %30 6 جيد

 %20 4 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
1 
0 

5% 
0%  

 %100 20 اجملموع
 %20 4 ممتاز التقييم األردن

 %25 5 جيد
 %15 3 متوسط
 %20 4 ضعيف

 %20 4 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 
  التحليل:

القراءات كانت عند سؤال الطلبة عن استخدام املواقع االلكرتونية يف معاهدهم وأثره يف تبسيط علم 

 إجاابهتم كالتايل:

  مصر: -1

أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها يف 

 حتصيلهم لعلم القراءات.
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مل يستخدم معهد مصر املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم القراءات على الطلبة وابلتايل النتيجة: 

  يوجد أثر هلذه التقنية يف ردود الطلبة.ال

 السعودية:-2

طالباً أن استخدام املواقع االلكرتونية يف تعليم القراءات كان له أثر ممتاز يف  20طالب من أصل  9أجاب 

مبتوسط  4%، وأجاب 30جبيد بنسبة  6%، وأجاب 45تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب أحد من الطلبة ب )ضعيف جداً( على هذا 5بنسبة  بضعيف 1%، وأجاب 20بنسبة 

 السؤال.

 
من خالل إجاابت الطلبة على أثر استخدام املواقع االلكرتونية يف تبسيط علم القراءات جند أن النتيجة: 

 النسبة كانت ترتاوح بني املمتاز واملتوسط يف معهد السعودية.

ضعيف جداً 
١00%

مصر-اتاستخدام املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم القراء( 21)الشكل 

ممتاز
45%

جيد
30%

متوسط
20%

ضعيف
5%

السعودية-اتاستخدام املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم القراء( 22)الشكل 
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 األردن: -3

اً أن استخدام املواقع االلكرتونية يف تعليم القراءات كان له أثر ممتاز يف طالب 20طالب من أصل  4أجاب 

مبتوسط  3%، وأجاب 25جبيد بنسبة  5%، وأجاب 20تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.20بضعيف جداً بنسبة  4%، و20بضعيف بنسبة  4%، وأجاب 15بنسبة 

 
األردن على هذا السؤال والسبب هو عدم االعتماد على هذه تفاوتت أجوبة الطلبة يف معهد النتيجة: 

% من الطلبة أجابوا أبن هذه التقنية 60الوسيلة بشكل أساسي يف تعليم القراءات، لكن بشكل عام فإن 

 أفادهتم بشكل ممتاز إىل متوسط، وهي نسبة تعترب جيدة.

ى الطلبة يف حتصيلهم العلمي وتبسيط علم إن استخدام املواقع االلكرتونية كان له أثر متفاوت عل اخلالصة:

القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين أجريت عليهم 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60الدراسة )

 5طالب، ضعيف:  7طالباً، متوسط:  11طالباً، جيد:  13ممتاز:  طالباً: 40يف السعودية واألردن -

 طالب. 4طالب، ضعيف جداً: 

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -

ممتاز
20%

جيد
متوسط25%

١5%

ضعيف
20%

ضعيف جداً 
20%

األردن-اتاستخدام املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم القراء( 23)الشكل 
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تظهر هذه النتائج تفاوت الطلبة يف املعاهد الثالثة يف أتثري استخدام املواقع االلكرتونية يف حتصيلهم هلذا 

مرتفعة عند طالب السعودية جند أن النسبة اخنفضت عند طالب األردن العلم ففي حني كانت النسبة 

وهذا بسبب اعتماد معهد السعودية على هذه التقنية بشكل أكرب من معهد األردن، أما يف مصر فلم 

يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية وهذا يعّد قصوراً يف مواكبة التطور يف استخدام الوسائل احلديثة خلدمة 

م بشكل عام والقرآن بشكل خاص، ابلذات إذا ما نظران إىل النتائج اإلجيابية اليت حتدثها هذه التقنية العلو 

 وأتثريها اإلجيايب على حتصيل الطلبة كما أفاد بذلك طلبة السعودية.

 

 

 

 

 

 

 

ممتاز
32%

جيد
2٧%

متوسط
١8%

ضعيف
١3%

ضعيف جداً 
١0%

قراءات يف أثر استخدام املواقع االلكرتونية للمساعدة يف تبسيط علم ال( 24)الشكل 
املعاهد الثالثة
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 استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء )سكايب، ماسنجر.. ( :السابعاجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %55 11 ممتاز التقييم السعودية
 %10 2 جيد

 %5 1 متوسط
 %15 3 ضعيف

 %5 1 ضعيف جداً 
 %90 18 اجملموع

 %10 2 ال يوجد رد 
 %100 20 اجملموع

 %20 4 ممتاز التقييم األردن
 %15 3 جيد

 متوسط
 ضعيف

9 
0 

45% 
0% 

 %20 4 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 
  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء وأثره يف تبسيط علم القراءات كانت 

 إجاابهتم كالتايل:

  مصر: -1

منها يف أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة 

 حتصيلهم لعلم القراءات.
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مل يستخدم معهد مصر وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء للمساعدة يف تبسيط علم القراءات النتيجة: 

 على الطلبة وابلتايل ال يوجد أثر هلذه التقنية يف ردود الطلبة.

احلديثة يف إقراء طالبًا أن استخدام وسائل االتصال  20طالبًا من أصل  11أجاب  السعودية:-2

جبيد  2%، وأجاب 55القراءات القرآنية كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

بضعيف  1%، وأجاب 15بضعيف بنسبة  3%، وأجاب 5مبتوسط بنسبة  1%، وأجاب 10بنسبة 

 %. ومل يرد طالبان على هذا السؤال.5جداً بنسبة 

 
ت الطلبة على أثر استخدام وسائل االتصال احلديثة يف إقراء القراءات القرآنية من خالل إجاابالنتيجة: 

 % يف معهد السعودية.70بتبسيط علم القراءات جند أن النسبة كانت ترتاوح بني املمتاز واملتوسط بنسبة 

ضعيف جداً 
١00%

مصر-استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء ( 25)الشكل 

ممتاز
جيد%6١

١١%

متوسط
5%

ضعيف
١٧%

ضعيف جداً 
6%

السعودية-استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء ( 26)الشكل 
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 األردن: -3

ءات القرآنية كان طالبًا أن استخدام وسائل االتصال احلديثة يف إقراء القرا 20طالب من أصل  4أجاب 

%، وأجاب 15جبيد بنسبة  3%، وأجاب 20له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.20بضعيف جداً بنسبة  4%، وأجاب 45مبتوسط بنسبة  9

 
من خالل إجاابت الطلبة على أثر استخدام وسائل االتصال احلديثة يف إقراء القراءات القرآنية النتيجة: 

 % يف معهد السعودية.80بتبسيط علم القراءات جند أن النسبة كانت ترتاوح بني املمتاز واملتوسط بنسبة 

إن استخدام وسائل االتصال احلديثة يف إقراء القراءات القرآنية كان له أثر متفاوت على الطلبة  اخلالصة:

الستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن يف حتصيلهم العلمي وتبسيط علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج ا

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60عدد الطلبة الذين أجريت عليهم الدراسة )

 طالباً: 40يف السعودية واألردن -

 طالب. 5طالب، ضعيف جداً:  3طالب، ضعيف:  10طالب، متوسط:  5طالباً، جيد:  15ممتاز: 

 التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل.طالباً: مل تستخدم هذه  20يف مصر -

 

ممتاز
20%

جيد
١5%

متوسط
45%

ضعيف جداً 
20%

األردن-استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء ( 27)الشكل 
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تظهر هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد السعودية واألردن يف أتثري استخدام وسائل االتصال احلديثة يف 

حتصيلهم هلذا العلم، ففي حني كانت نسبة الطلبة الذين أجابوا مبمتاز مرتفعة عند طالب السعودية جند أن 

فضت عند طالب األردن وأكثر الطلبة يف األردن أجابوا أبن التأثري كان متوسطًا عليهم وهذا النسبة اخن

بسبب اعتماد معهد السعودية على هذه التقنية بشكل أكرب من معهد األردن، أما يف مصر فلم يستفد 

حلديثة خلدمة العلوم الطالب أبداً من هذه التقنية وهذا يعّد قصوراً يف مواكبة التطور يف استخدام الوسائل ا

بشكل عام والقرآن بشكل خاص، ابلذات إذا ما نظران إىل النتائج اإلجيابية اليت حتدثها هذه التقنية 

 وأتثريها اإلجيايب على حتصيل الطلبة كما أفاد بذلك طلبة السعودية واألردن.

 

 

 

 

 

 

ممتاز
40%

جيد
١3%

متوسط
26%

ضعيف
8%

ضعيف جداً 
١3%

الثةأثر استخدام وسائل االتصال احلديثة يف اإلقراء يف املعاهد الث( 28)الشكل 
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 االلكرتونية، الشات، البالتوك...()الغرف  استخدام فصول دراسية عرب االنرتنت :الثامناجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %40 8 ممتاز التقييم السعودية
 %40 8 جيد

 %5 1 متوسط
 %10 2 ضعيف

 %5 1 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 %25 5 ممتاز التقييم األردن
 %15 3 جيد

 متوسط
 ضعيف

8 
0 

40% 
0% 

 %20 4 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

  التحليل:

وأثره يف تبسيط علم القراءات كانت  عند سؤال الطلبة عن استخدام الفصول الدراسية عرب االنرتنت

 إجاابهتم كالتايل:

  مصر: -1

منها يف أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة 

 حتصيلهم لعلم القراءات.
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للمساعدة يف تبسيط علم القراءات على  مل يستخدم معهد مصر الفصول الدراسية عرب االنرتنتالنتيجة: 

 ثر هلذه التقنية يف ردود الطلبة.الطلبة وابلتايل ال يوجد أ

 السعودية:-2

نرتنت كان له أثر ممتاز يف طالبًا أن استخدام الفصول الدراسية عرب اال 20طالب من أصل  8أجاب 

 1%، وأجاب 40طالب جبيد بنسبة  8%، وأجاب 40تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.5بضعيف جداً بنسبة  1%، وأجاب 10بضعيف بنسبة  2%، وأجاب 5مبتوسط بنسبة 

 
املمتاز واملتوسط بنسبة بني تراوح أثر استخدام الفصول الدراسية عرب االنرتنت على الطلبة  النتيجة:

85.% 

ضعيف جداً 
١00%

مصر-استخدام فصول دراسية عرب االنرتنت ( 29)الشكل 

ممتاز
40%

جيد
40%

متوسط
5%

ضعيف
١0% ضعيف جداً 

5%

السعودية-استخدام فصول دراسية عرب االنرتنت ( 30)الشكل 
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 األردن:-3

كان له أثر ممتاز يف  طالبًا أن استخدام الفصول الدراسية عرب االنرتنت 20طالب من أصل  5أجاب 

مبتوسط  8%، وأجاب 15جبيد بنسبة  3%، وأجاب 25تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.20بضعيف جداً بنسبة  4%، وأجاب 40بنسبة 

 
بني املمتاز واملتوسط بنسبة تراوح أثر استخدام الفصول الدراسية عرب االنرتنت على الطلبة  يجة:النت

80.% 

كان له أثر إجيايب واضح على الطلبة يف حتصيلهم  إن استخدام الفصول الدراسية عرب االنرتنت اخلالصة:

ملعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة العلمي وتبسيط علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف ا

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60الذين أجريت عليهم الدراسة )

 طالباً: 40يف السعودية واألردن -

 طالب. 5طالب، ضعيف جداً:  2طالب، ضعيف:  9طالباً، متوسط:  11طالباً، جيد:  13ممتاز: 

 لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر 20يف مصر -

 

ممتاز
25%

جيد
متوسط١5%

40%

ضعيف جداً 
20%

األردن-استخدام فصول دراسية عرب االنرتنت ( 31)الشكل 
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تظهر هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد السعودية واألردن يف التأثري اإلجيايب للفصول الدراسية عرب 

 االنرتنت يف حتصيلهم هلذا العلم، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممتاز
32%

جيد
2٧%

متوسط
23%

ضعيف
5%

ضعيف جداً 
١3%

أثر استخدام فصول دراسية عرب االنرتنت يف املعاهد الثالثة( 32)الشكل 
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 استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً لتعليم القراءات :التاسعاجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %35 7 ممتاز التقييم السعودية
 %20 4 جيد

 %20 4 متوسط
 %10 2 ضعيف

 %5 1 ضعيف جداً 
 %90 18 اجملموع

 %10 2 ال يوجد رد 
 %100 20 اجملموع

 ممتاز التقييم األردن
 جيد

9 
0 

45% 
0% 

 متوسط
 ضعيف

7 
0 

35% 
0% 

 %20 4 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 
  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصًا لتعليم القراءات وأثرها يف تبسيط علم 

 القراءات كانت إجاابهتم كالتايل:

الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها أجاب مجيع مصر: -1

 يف حتصيلهم لعلم القراءات.
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مل يستخدم معهد مصر مناهج الكرتونية صممت خصيصًا لتعليم القراءات وابلتايل ال يوجد أثر النتيجة: 

 هلذه التقنية يف ردود الطلبة.

طالبًا أن استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً  20أصل طالب من  7أجاب  السعودية:-2

طالب  4%، وأجاب 35لتعليم القراءات كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 1%، وأجاب 10بضعيف بنسبة  2%، وأجاب 20مبتوسط بنسبة  4%، وأجاب 20جبيد بنسبة 

 على هذا السؤال.%، ومل جيب طالبان 5بضعيف جداً بنسبة 

 
تراوح أثر استخدام مناهج الكرتونية املصممة خصيصًا لتعليم القراءات على الطلبة بني املمتاز  النتيجة:

 %.75واملتوسط بنسبة 

ضعيف جداً 
١00%

صرم-استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً لتعليم القراءات ( 33)الشكل 

ممتاز
39%

جيد
22%

متوسط
22%

ضعيف
١١%

ضعيف جداً 
6%

لسعوديةا-استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً لتعليم القراءات ( 34)الشكل 
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طالبًا أن استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصًا لتعليم  20طالب من أصل  9أجاب  األردن:-3

مبتوسط بنسبة  7%، وأجاب 45لم القراءات عليهم وهو ما نسبته القراءات كان له أثر ممتاز يف تبسيط ع

 %، ومل جيب الطلبة جبيد أو ضعيف على هذا السؤال.20بضعيف جداً بنسبة  4%، وأجاب 35

 
تراوح أثر استخدام مناهج الكرتونية املصممة خصيصًا لتعليم القراءات على الطلبة بني املمتاز  النتيجة:

 %.80واملتوسط بنسبة 

إن استخدام مناهج الكرتونية كان له أثر إجيايب واضح على الطلبة يف حتصيلهم العلمي وتبسيط  خلالصة:ا

علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين أجريت 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60عليهم الدراسة )

 2طالباً، ضعيف:  11طالب، متوسط:  4طالباً، جيد:  16ممتاز:  طالباً: 40األردن يف السعودية و -

 طالب. 5طالب، ضعيف جداً: 

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -

ممتاز
متوسط45%

35%

ضعيف جداً 
20%

ألردنا-استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً لتعليم القراءات ( 35)الشكل 
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اإلجيايب للمناهج االلكرتونية يف تظهر هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد السعودية واألردن يف التأثري 

 حتصيلهم هلذا العلم، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممتاز
42%

جيد
١١%

متوسط
29%

ضعيف
5% ضعيف جداً 

١3%

أثر استخدام مناهج الكرتونية صممت خصيصاً لتعليم القراءات( 36)الشكل 
يف املعاهد الثالثة
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 :ُتليل احملور الثالث: تدريس القراءات عرب وسائل العرض احلديثة

 استخدام الكمبيوتر يف العملية التعليمية :العاشراجلدول  

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %35 7 ممتاز التقييم السعودية
 جيد

 متوسط
6 
0 

30% 
0% 

 ضعيف
 ضعيف جداً 

6 
0 

30% 
0% 

 %95 19 اجملموع
 %5 1 ال يوجد رد 

 %100 20 اجملموع
 %45 9 ممتاز التقييم األردن

 %20 4 جيد
 %20 4 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
3 
0 

15% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 

  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام الكمبيوتر يف تعليم القراءات وأثره يف تبسيط علم القراءات كانت إجاابهتم  

 كالتايل:

أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها مصر: -1

 يف حتصيلهم لعلم القراءات.
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ثر هلذه التقنية يف ردود مل يستخدم معهد مصر الكمبيوتر يف تعليم القراءات وابلتايل ال يوجد أالنتيجة: 

 الطلبة.

 السعودية:-2

طالباً أن استخدام الكمبيوتر يف تعليم القراءات كان له أثر ممتاز يف تبسيط  20طالب من أصل  7أجاب 

بضعيف  6%، وأجاب 30طالب جبيد بنسبة  6%، وأجاب 35علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %، ومل جيب طالب واحد على هذا السؤال.30بنسبة 

 
 %.65ة بني املمتاز واجليد بنسبة تراوح أثر استخدام الكمبيوتر يف تعليم القراءات على الطلب النتيجة:

 

ضعيف جداً 
١00%

مصر-استخدام الكمبيوتر يف العملية التعليمية( 37)الشكل 

ممتاز
3٧%

جيد
3١%

ضعيف
32%

السعودية-استخدام الكمبيوتر يف العملية التعليمية ( 38)الشكل 
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 األردن:-3

ت كان له أثر ممتاز يف تبسيط طالباً أن استخدام الكمبيوتر يف تعليم القراءا 20طالب من أصل  9أجاب 

مبتوسط  4%، وأجاب 20طالب جبيد بنسبة  4%، وأجاب 45علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.15بضعيف بنسبة  3%، وأجاب 20بنسبة 

 
 %.85ة بني املمتاز واجليد بنسبة تراوح أثر استخدام الكمبيوتر يف تعليم القراءات على الطلب النتيجة:

ستخدام الكمبيوتر يف تعليم القراءات كان له أثر إجيايب واضح على الطلبة يف حتصيلهم إن ا اخلالصة:

العلمي وتبسيط علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60الذين أجريت عليهم الدراسة )

 9طالب، ضعيف:  4طالب، متوسط:  10طالباً، جيد:  16ممتاز:  طالباً: 40األردن يف السعودية و -

 ، وهناك طالب واحد مل يرد على هذا السؤال.0طالب، ضعيف جداً: 

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -

ممتاز
45%

جيد
20%

متوسط
20%

ضعيف
١5%

األردن-استخدام الكمبيوتر يف العملية التعليمية ( 39)الشكل 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



136 
 

 
السعودية واألردن يف التأثري اإلجيايب الستخدام الكمبيوتر يف تظهر هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد 

 تعليم القراءات يف حتصيلهم هلذا العلم، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.
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 استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( :احلادي عشراجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %20 4 ممتاز التقييم السعودية
 %25 5 جيد

 %25 5 متوسط
 %20 4 ضعيف

 %5 1 ضعيف جداً 
 %95 19 اجملموع

 %5 1 ال يوجد رد 
 %100 20 اجملموع

 ممتاز التقييم األردن
 جيد

8 
0 

40% 
0% 

 %45 9 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
3 
0 

15% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 

  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( وأثرها يف تبسيط علم القراءات كانت 

 إجاابهتم كالتايل:

أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها مصر: -1

 يف حتصيلهم لعلم القراءات.
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مل يستخدم معهد مصر اللوحات التعليمية )بوربوينت( وابلتايل ال يوجد أثر هلذه التقنية يف ردود النتيجة: 

 الطلبة.

 السعودية:-2

طالبًا أن استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( كان له أثر ممتاز يف  20طالب من أصل  4أجاب 

 5%، وأجاب 25طالب جبيد بنسبة  5 %، وأجاب20تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب 5بضعيف جدًا بنسبة  1%، وأجاب 20بضعيف بنسبة  4%، أجاب 25مبتوسط بنسبة 

 طالب واحد على هذا السؤال.

 

جداً ضعيف
0%

مصر-استخدام اللوحات التعليمية ( 41)الشكل 
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 %.70تراوح أثر استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( على الطلبة بني املمتاز واملتوسط بنسبة  النتيجة:

 األردن:-3

طالباً أن استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( كان له أثر ممتاز يف  20الب من أصل ط 8أجاب 

بضعيف  3%، وأجاب 40مبتوسط بنسبة  9%، وأجاب 40تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%.15بنسبة 

 
 %.80اجليد بنسبة تراوح أثر استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( على الطلبة بني املمتاز و  النتيجة:

إن استخدام اللوحات التعليمية )بوربوينت( كان له أثر إجيايب واضح على الطلبة يف حتصيلهم  اخلالصة:

العلمي وتبسيط علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة 

 جاابهتم كالتايل:( طالباً، كانت إ60الذين أجريت عليهم الدراسة )

  طالباً: 40يف السعودية واألردن -

، وهناك 1طالب، ضعيف جداً:  7طالباً، ضعيف:  14طالب، متوسط:  5طالباً، جيد:  12ممتاز: 

 طالب واحد مل يرد على هذا السؤال.

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -

ممتاز
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هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد السعودية واألردن يف التأثري اإلجيايب الستخدام اللوحات التعليمية تظهر 

 )بوربوينت( يف تعليم القراءات، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.
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 استخدام التسجيالت الصوتية :الثاين عشراجلدول 

املئويةالنسبة  العدد البلد  
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %35 7 ممتاز التقييم السعودية
 %30 6 جيد

 %15 3 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
3 
0 

15% 
0% 

 %95 19 اجملموع
 %5 1 ال يوجد رد 

 %100 20 اجملموع
 %20 4 ممتاز التقييم األردن

 %25 5 جيد
 %35 7 متوسط
 ضعيف

 ضعيف جداً 
4 
0 

20% 
0% 

 %100 20 اجملموع
 

  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام التسجيالت الصوتية وأثرها يف تبسيط علم القراءات كانت إجاابهتم  

 كالتايل:

  مصر: -1

أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها يف 

 القراءات.حتصيلهم لعلم 
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 مل يستخدم معهد مصر التسجيالت الصوتية وابلتايل ال يوجد أثر هلذه التقنية يف ردود الطلبة.النتيجة: 

 السعودية:-2

طالبًا أن استخدام التسجيالت الصوتية كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم  20طالب من أصل  7أجاب 

مبتوسط بنسبة  3%، وأجاب 30يد بنسبة طالب جب 6%، وأجاب 35القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %، ومل جيب طالب واحد على هذا السؤال.15بضعيف بنسبة  3%، أجاب 15

 
 %.80تراوح أثر استخدام التسجيالت الصوتية على الطلبة بني املمتاز واملتوسط بنسبة  النتيجة:

 

جداً ضعيف
0%

مصر-استخدام التسجيالت الصوتية ( 45)الشكل 
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 األردن:-3

كان له أثر ممتاز يف تبسيط علم   طالبًا أن استخدام التسجيالت الصوتية 20طالب من أصل  4أجاب 

مبتوسط بنسبة  7%، وأجاب 25طالب جبيد بنسبة  5%، وأجاب 20القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.20بضعيف بنسبة  4%، أجاب 35

 
 %.80تراوح أثر استخدام التسجيالت الصوتية على الطلبة بني املمتاز واملتوسط بنسبة  النتيجة:

إن استخدام التسجيالت الصوتية كان له أثر إجيايب واضح على الطلبة يف حتصيلهم العلمي  اخلالصة:

وتبسيط علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60أجريت عليهم الدراسة )

 طالباً: 40ن يف السعودية واألرد-

، وهناك 0طالب، ضعيف جداً:  7طالب، ضعيف:  10طالباً، متوسط:  11طالباً، جيد:  11ممتاز: 

 طالب واحد مل يرد على هذا السؤال.

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -
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السعودية واألردن يف التأثري اإلجيايب الستخدام التسجيالت تظهر هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد 

 الصوتية يف تعليم القراءات، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممتاز
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جيد
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أثر استخدام التسجيالت الصوتية يف املعاهد الثالثة( 48)الشكل 
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 استخدام شروحات الفيديو :عشر اجلدول الثالث

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %20 4 ممتاز التقييم السعودية
 %10 2 جيد

 %20 4 متوسط
 %20 4 ضعيف

 %25 5 ضعيف جداً 
 %95 19 اجملموع

 %5 1 ال يوجد رد 
 %100 20 اجملموع

 ممتاز التقييم األردن
 جيد

4 
9 

20% 
45% 

 %0 0 متوسط
 %15 3 ضعيف

 %20 4 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 
  التحليل:

 سؤال الطلبة عن استخدام شروحات الفيديو وأثرها يف تبسيط علم القراءات كانت إجاابهتم كالتايل:عند 

  مصر: -1

أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها يف 

 حتصيلهم لعلم القراءات.
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 وابلتايل ال يوجد أثر هلذه التقنية يف ردود الطلبة. مل يستخدم معهد مصر شروحات الفيديوالنتيجة: 

طالبًا أن استخدام شروحات الفيديو كان له أثر ممتاز يف  20طالب من أصل  4أجاب  السعودية:-2

 4%، وأجاب 10طالب جبيد بنسبة  2%، وأجاب 20تبسيط علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل 25بضعيف جدًا بنسبة  5%، وأجاب 20بضعيف بنسبة  4%، أجاب 20مبتوسط بنسبة 

 جيب طالب واحد على هذا السؤال.

 
 %.50تراوح أثر استخدام شروحات الفيديو على الطلبة بني املمتاز واملتوسط بنسبة  النتيجة:

جداً ضعيف
0%

مصر-استخدام شروحات الفيديو( 49)الشكل 
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طالبًا أن استخدام شروحات الفيديو كان له أثر ممتاز يف  20طالب من أصل  4أجاب  األردن:-3

 3%، أجاب 45طالب جبيد بنسبة  9%، وأجاب 20ات عليهم وهو ما نسبته تبسيط علم القراء

 %.20بضعيف جداً بنسبة  4%، وأجاب 15بضعيف بنسبة 

 
 %.65تراوح أثر استخدام شروحات الفيديو على الطلبة بني املمتاز واجليد بنسبة  النتيجة:

ة يف حتصيلهم العلمي وتبسيط علم إن استخدام شروحات الفيديو كان له أثر متوسط على الطلب اخلالصة:

القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين أجريت عليهم 

 ( طالباً، كانت إجاابهتم كالتايل:60الدراسة )

 طالباً: 40يف السعودية واألردن -

، وهناك 9طالب، ضعيف جداً:  7ف: طالب، ضعي 4طالباً، متوسط:  11طالب، جيد:  8ممتاز: 

 طالب واحد مل يرد على هذا السؤال.

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -
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تظهر هذه النتائج تقارب الطلبة يف معهد السعودية واألردن يف أتثري استخدام شروحات الفيديو يف تعليم 

لكنه أتثري متوسط بشكل عام وذلك ألن املعهدين مل يدخال هذه التقنية يف منهج تعليم القراءات، 

 القراءات بشكل كبري، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.
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 استخدام أجهزة العرض احلديثة )بروجيكرت، تلفاز ...( :الرابع عشراجلدول 

 النسبة املئوية العدد البلد
 %100 20 ضعيف جداً  التقييم مصر

 %10 2 ممتاز التقييم السعودية
 %35 7 جيد

 %20 4 متوسط
 %20 4 ضعيف

 %10 2 ضعيف جداً 
 %95 19 اجملموع

 %5 1 ال يوجد رد 
 %100 20 اجملموع

 ممتاز التقييم األردن
 جيد

0 
8 

0% 
40% 

 %25 5 متوسط
 %15 3 ضعيف

 %20 4 ضعيف جداً 
 %100 20 اجملموع

 
  التحليل:

عند سؤال الطلبة عن استخدام أجهزة العرض احلديثة وأثرها يف تبسيط علم القراءات كانت إجاابهتم  

 كالتايل:

  مصر: -1

أجاب مجيع الطالب أبن معهدهم مل يستخدم هذه التقنية وابلتايل فلم يستطيعوا االستفادة منها يف 

 حتصيلهم لعلم القراءات.
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 مل يستخدم معهد مصر أجهزة العرض احلديثة وابلتايل ال يوجد أثر هلذه التقنية يف ردود الطلبة.النتيجة: 

 السعودية:-2

طالبًا أن استخدام أجهزة العرض احلديثة كان له أثر ممتاز يف تبسيط  20من الطالب من أصل  2أجاب 

مبتوسط  4%، وأجاب 35يد بنسبة طالب جب 7%، وأجاب 10علم القراءات عليهم وهو ما نسبته 

%، ومل جيب طالب 10بضعيف جداً بنسبة  2%، وأجاب 20بضعيف بنسبة  4%، أجاب 20بنسبة 

 واحد على هذا السؤال.

 
 %.65تراوح أثر استخدام أجهزة العرض احلديثة على الطلبة بني املمتاز واملتوسط بنسبة  النتيجة:

جداً ضعيف
0%

مصر-استخدام أجهزة العرض احلديثة ( 53)الشكل 
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 األردن:-3

ًا أن استخدام أجهزة العرض احلديثة كان له أثر جيد يف تبسيط علم طالب 20طالب من أصل  8أجاب 

بضعيف بنسبة  3%، أجاب 25طالب مبتوسط بنسبة  5%، وأجاب 40القراءات عليهم وهو ما نسبته 

 %.20بضعيف جداً بنسبة  4%، وأجاب 15

 
 %.65سط بنسبة تراوح أثر استخدام أجهزة العرض احلديثة على الطلبة بني اجليد واملتو  النتيجة:

إن استخدام أجهزة العرض احلديثة كان له أثر جيد إىل متوسط على الطلبة يف حتصيلهم العلمي  اخلالصة:

وتبسيط علم القراءات، وبنظرة شاملة على نتائج االستبياانت يف املعاهد الثالثة جند أن عدد الطلبة الذين 

 لتايل:( طالباً، كانت إجاابهتم كا60أجريت عليهم الدراسة )

 طالباً: 40يف السعودية واألردن -

، 6طالب، ضعيف جداً:  7طالب، ضعيف:  9طالباً، متوسط:  15من الطالب، جيد:  2ممتاز: 

 وهناك طالب واحد مل يرد على هذا السؤال.

 طالباً: مل تستخدم هذه التقنية يف مصر لذلك مل تدخل إجاابهتم يف التحليل. 20يف مصر -
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النتائج تقارب الطلبة يف معهد السعودية واألردن يف التأثري اإلجيايب الستخدام أجهزة العرض تظهر هذه 

 احلديثة يف تعليم القراءات، أما يف مصر فلم يستفد الطالب أبداً من هذه التقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممتاز
5%

جيد
39%

متوسط
23%

ضعيف
١8%

ضعيف جداً 
١5%

أثر استخدام أجهزة العرض احلديثة يف املعاهد الثالثة( 56)الشكل 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



153 
 

 ونتائجها: خالصة ُتليل االستبياانت: الرابعاملبحث 

االستبياانت ضرورة إدخال التقنيات احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية، كما أثبت الباحث من خالل نتائج 

 رق التقليدية وبني معهد السعوديةقارن بني معهد مصر الذي اقتصر على تعليم القراءات القرآنية ابلط

ق يف واألردن الَذين أدخال الوسائل احلديثة ضمن األدوات املساعدة على تعليم القراءات، وقد كان الفر 

ذلك واضحاً من خالل ردود الطلبة الذين استفادوا بشكل مباشر وواضح من هذه الوسائل على الرغم من  

كوهنا يف بدايتها يف املعهدين لكن أثرها كان جلياً، السيما استخدام املواقع االلكرتونية هبدف اإلقراء 

طلبة بفهم أسرع وأوضح للمعلومة، وتبسيط علم القراءات واستخدام وسائل العرض احلديثة اليت أفادت ال

ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن زايدة االهتمام هبذا اجلانب سيعزز من قدرة الطالب على فهم املادة 

أكثر وسرعة إتقاهنم هلا، وينّوه الباحث إىل أنه ال يدعو إىل إلغاء القدمي من املناهج بل يدعو إىل تطويرها 

  ستكون عاماًل مساعداً للطلبة واملعلمني على حد سواء.ومزجها مع التقنيات احلديثة اليت

ويف هذا السياق وحىت يكون األمر عملياً أكثر منه نظرايً حاول الباحث أن يقدم منوذجاً لكيفية االستفادة 

من التقنيات احلديثة يف تعليم أصول القراءات العشر، فعمل خالل سنتني على تلخيص هذه األصول 

لة شاملة جلميع أصول القراء العشر يف جداول مرتبة وواضحة مع تطبيق األمثلة صوتياً، وترتيبها ووضع أمث

وإمكانية عرض هذا العمل على أجهزة احلاسب وأدوات العرض احلديثة كأجهزة اإلسقاط وغريها، ويف هذا 

بني هذه النموذج املقرتح سيستطيع األستاذ عرض مادة أصول القراءات العشر بكل بساطة ويسر والتنقل 

القراءات ومعرفة أوجه التشابه واالختالف فيما بينها، وكذلك سيتمكن الطالب من مراجعة ما أخذه مع 

يف الباحث أما الطريقة اليت اتبعها جعة األمثلة املسجلة صوتياً، األستاذ داخل الدرس بسهولة من خالل مرا

شرحه بشكل مبسط مث وضع ع معرض األصل لكل قارئ عرض أصول القراءات العشر فهي تقوم على 

الدليل عليه من منظومة الشاطبية أو الدرة مع وضع األمثلة املناسبة الشاملة جلميع األوجه من القرآن الكرمي 

 وتطبيقها صوتياً، وهذا ما سيعرضه الباحث يف الفصل القادم من الرسالة حبول هللا.
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 العشر: الفصل الرابع: الربانمج الـُمَيسَّر لتبسيط أصول القراء

 ويضم املباحث التالية:

 وصف الربانمج امليسر. املبحث األول:

 ويشمل: -(CDمع ملحق )-تبسيط أصول القراء العشر يف الربانمج امليسر  املبحث الثاين:

 أصول رواية اإلمام قالون. املطلب األول:

 أصول رواية اإلمام ورش. املطلب الثاين:

 أصول قراءة اإلمام ابن كثري. املطلب الثالث:

 أصول قراءة اإلمام أبو عمرو البصري. املطلب الرابع:

 أصول قراءة اإلمام ابن عامر الشامي. املطلب اخلامس:

 أصول قراءة اإلمام عاصم الكويف. السادس: املطلب

 أصول قراءة اإلمام محزة الكويف. املطلب السابع:

 كسائي.أصول قراءة اإلمام ال املطلب الثامن:

 أصول قراءة اإلمام أبو جعفر املدين. املطلب التاسع:

 أصول قراءة اإلمام يعقوب احلضرمي. املطلب العاشر:

 أصول قراءة اإلمام خلف العاشر. املطلب احلادي عشر:
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 الربانمج الـُمَيسَّر لتبسيط أصول القراء العشر :الرابع الفصل
 مدخل:

السابق إىل أن الباحث سيقوم بتقدمي منوذج عملي لكيفية تبسيط أصول كما متت اإلشارة يف هناية الفصل 

القراءات العشر عن طريق االستفادة من التقنيات احلديثة وذلك من خالل تلخيص أصول القراءات العشر 

وترتيبها ووضع أمثلة شاملة جلميع أصول القراء العشر يف جداول مرتبة وواضحة مع تطبيق األمثلة صوتياً، 

مكانية عرض هذا العمل على أجهزة احلاسب وأدوات العرض احلديثة كأجهزة اإلسقاط وغريها، وهذا مع إ

 ما سيتناوله الباحث يف هذا الفصل الرابع من البحث حبول هللا.

 

 وصف الربانمج امليسر:املبحث األول: 

يستخدم التقنيات احلديثة لتبسيط علم القراءات  جديدبرانمج  هو عليم القراءات العشرتل امليسرربانمج ال

مع لقراءات اربط تعتمد على شرح أصول القراء العشرة كل قراءة منفردة مث خالل طريقة عرض مبتكرة من 

العشرة إبحدى طريقتني: األوىل عن طريق  تعلم القراءاتيتيح الربانمج للمستخدم بطريقة سهلة إذ بعضها 

ملستخدم اسم قارئ ويبدأ بتعلم أصوله من ابب البسملة حىت ابب ايءات الزوائد القرَّاء وهي أن خيتار ا

وهي أن خيتار املستخدم اسم ابب معني مث يدرسه لكل القراء العشرة  واإلضافة، والثانية: عن طريق األبواب

 معاً مما يسمح له إبجراء املقارانت وتسهيل تذكر اخلالفات واألوجه.

أن يكون عواًن لألستاذ والطالب على حد سواء، وليس اهلدف منه إلغاء دور  وامليسر ه الربانمج وهدف

هو األساس وهذا العلم ال يؤخذ إال ابلتلقي من أفواه اجملازين املتقنني، لكن الربانمج هو  فاألستاذ األستاذ

هلا وسهولة  حماولة لتيسري هذا العلم من خالل عرضه بطريقة مبسطة مع األمثلة الشاملة والتطبيق الصويت

 الوصول إىل املعلومة أبسرع وقت.
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 أما الطريقة الت اتبعها الباحث يف عرض الربانمج امليسر فهي كما يلي:

 تعريف ابلراوي وأهم ما مييز روايته. أواًل:

 املنظومة الشاطبية أو الدرة. رموز القارئ مع راوييه منعرض  اثنياً:

حىت  املراد دراسته وضع مجيع أبواب أصول القراءات حبيث يستطيع املستخدم الضغط على الباب اثلثاً:

 يظهر له شرحه.

 حتت كل ابب يوجد شرح مبسط له بكالم خمتصر. رابعاً:

رة مع تلوين موضع الشاهد أو الدبعد شرح القاعدة مت وضع الدليل عليها من املنظومة الشاطبية  خامساً:

 بلون خمتلف.

 .تشمل مجيع أوجه القاعدة املشروحةمن القرآن الكرمي فيه أمثلة حتت الدليل مت وضع جدول  ادساً:س

صويتًا ووضع أيقونة ميكن للمستخدم الضغط عليها  يف الربانمجكل مثال أو آية تسجيل  مت  سابعاً:

 ق الصحيح وإعادة االستماع مراراً.واالستماع إىل التطبي

مت وضع تدريبات على كيفية تطبيق األصول عمليًا من سورة الفاحتة حىت  أو قراءة يف آخر كل رواية :اثمناً 

 .أول ثالث صفحات من سورة البقرة )وسيتم إضافة املزيد من الصفحات تباعاً(

وضع قائمة للبحث عن البيت املراد شرحه ويكفي  للقاعدة مت مزيد من الشرحيف حالة احلاجة إىل  :اتسعاً 

كتاب الوايف أحد شروحات الشاطبية أو الدرة ك البيت حىت يظهر له شرحه من الطلب أن يضع رقم

رَّةو تقريب املعاين و   .اإليضاح ملنت الدُّ

ميكن للطالب اختيار الدراسة عن طريق أبواب القراءات، فيختار الباب املراد تعلمه مث يبدأ بدراسته  عاشراً:

 جلميع القراء مما يسمح له مبقارنة أوجه االتفاق واالختالف بني القراء.

عن جهد بشري حيتمل الصواب واخلطأ، لذلك حرص هذا الربانمج هو عبارة وال خيفى على املستخدم أن 

حبيث يقبل التعديل واإلضافة واحلذف بكل سهولة، وحبول هللا ستتم متابعة العمل  ث على تصميمهالباح
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على الربانمج وتطويره إبضافة الكثري من امليزات احلديثة والوسائل املفيدة كالفيديوهات القصرية اليت تشرح 

والروم( وال خيفى أن هذا هبا مثل )اإلمشام مواضع مهمة ال ميكن للصوت أو الشروحات النصية أن تفي 

حباجة إىل وقت وجهد ودعم مادي، أسأل هللا تعاىل أن ييسره ويوفقنا إلمتامه، علمًا أن الربانمج بنسخته 

وبفضل هللا تعاىل فإن فكرة الربانمج  نوات حىت يظهر بشكله احلايل، س مخساألخرية قد استغرق حوايل 

ميكن و  بشكل شخصي،الباحث  متت جبهد هصوتيات وتسجيل مجيع على برجمتهوالعمل كاملة ومتويله 

 املرفق مع الرسالة كما ميكن معاينة CDالربانمج من خالل ال  مصغَّر من منوذج االطالع على

تعترب حيث  ألكادميية القراءات العشراملوقع االلكرتوين  زايرةلمشروع األم للربانمج وذلك بل تحديثاتال

الداات املوجودة يف األكادميية لرسالته  يسري مناستعان الباحث بقدر إذ  األكادميية أصاًل للربانمج امليسر

 .للدكتوراه هبدف عرض فكرته عن كيفية تعليم القراءات القرآنية بطريقة حديثة

www.Qiraat-Academy.com 

بغرض حمفوظة للباحث وال جيوز استعماهلا إال  مع الرسالة مجيع حقوق الربانمج يف السيدي املرفق مالحظة:
 مناقشة الدكتوراه فقط.
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 :(1)ويشمل -(CDمع ملحق )-: تبسيط أصول القراء العشر يف الربانمج امليسر يناملبحث الثا
 

 ُأُصْوُل ِرَوْايَِة قَْاُلْوَن َعْن انَِْفعْ األول:  املطلب
 

 ب رمز قالون يف الشاطبيَّة حال اإلفراد 
 االجتماعبراوييه قالون وورش حال  رموز انفع
 انفع وابن عامر َعمَّ 
 انفع وابن كثري وأبو عمرو ََسَا

 انفع وابن كثري ِحْرِميٌّ 
 الكوفيون وانفع ْصن  حِ 

 
 ابَُْب الَبْسَمَلة:-1

  ابألوجه الثالثة: لبسملة بني السورتنياب قرأ قالون
 (.لثالثابل مع وصل الثاين قطع األوَّ ، وصل اجلميع، قطع اجلميع)

 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

وَرَتنْيِّ -100 الَ دِّ  ْوهاَ منََ  َجالٌ رِّ ...  ُسنَّةٍ بِّ َوَبْسَمَل َبنْيَ السُّ  ْريًَة َوحَتَمُّ
ل سورة الَعَلق:  مثال: أوجه البسملة بني آخر سورة التِّّني وأوَّ

 التطبيق الَعَلقْ سورة أوَّل  البسملة آخر سورة التِ ْي الوجه
  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  قطع ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قطع ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  1
  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ وصل   ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  وصل ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  2
  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  وصل ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قطع ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  3

 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و  التوبةاألنفال و سوريت بني  أوجه الوصل
 التطبيق أوَّل سورة التوبة دون بسملة آخر سورة األنفال الوجه

   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قطع ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ  1
  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ سكتة لطيفة دون تنفس  ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ  2
  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  وصل ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ  3

 

                                                           

، أما السيدي Academy.com-www.Qiraat قع أكادميية القراءات العشر:مصدر املادة العلمية يف هذا املبحث هو مو  ( 1)
 املرفق مع الرسالة فهو منوذج مصغر عن املشروع بغرض إجراء مناقشة الدكتوراه فقط.
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 ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2
 (.والصلة بواو ،اإلسكان) :وجهان -كرَّ  حَ  ُ قبل م تْ وقعَ  إنْ -لقالون يف ميم اجلمع 

الصلة، فتكون صلة صغرى إن مل يقع بعدها مهز، وصلة كربى  مبدِّ حينئٍذ  قُ حَ تلْ وإذا قرأ بوجه صلة امليم بواو 
 .إن وقع بعدها مهز

 وإذا وقعت ميم اجلمع قبل ساكن فال صلة عندئذ.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

يمِّ اجلَْْمعِّ قَ ْبَل حُمَرٍَّك ... -111 ْل َضمَّ مِّ  بَِّتْخيِّريِّهِّ َجاَل َوقاَُلوٌن رَاكاً دِّ َوصِّ
 التطبيق املثال الوجه م

 ژڀ   ڀ  پ      پ  پ    ٻ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ  اإلسكان 1

  6البقرة: 

 ژڀ   ڀ  پ      پ  پ    ٻ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ  صلة امليم مع القصر 2

  6البقرة: 

 ژڀ   ڀ  پ      پ  پ    ٻ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ  صلة امليم مع التوسط 3

  6البقرة: 

  2٧البقرة:  ژۈ  ۆ  ۆ  ژ  ال صلة يف امليم لوقوعها قبل ساكن 4
 
 ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3

بني  الضمري بياء إن كانت مكسورة أو بواو إن كانت مضمومة بشرط أن تقعهاء قرأ قالون بصلة 
 ، وإذا وقع بعد اهلاء مهزة أتخذ حكم املدِّ املنفصل قصراً وتوسطاً.متحركني

 أما إذا مل تقع اهلاء بني متحركني فال صلة عندئٍذ.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

اَل -158 َلُه التَّْحرِّيُك لِّْلُكلِّّ ُوصِّّ ُلوا َها ُمْضَمٍر قَ ْبَل َساكٍِّن ... َوَما قَ ب ْ  َومَلْ َيصِّ
 التطبيق املثال الوجه م

  8الطارق:  ژڃ      ڄ  ڄ  ڄ    ژ  صلة هاء الكناية بواو أو بياء )مع القصر( 1
 توسط -قصر  3اهلمزة:  ژڦ  ڦ  ڤ    ڤژ  صلة هاء الكناية بواو )قصراً وتوسطاً( ألن بعدها مهزة قطع 2

 توسط -قصر  26اجلن:  ژىئ  ىئ   ېئ   ېئ        ىئ  ژ  صلة هاء الكناية بياء )قصراً وتوسطًا( ألن بعدها مهزة قطع 3

  54األعراف:   ژ ڻں  ڻ   ں  ژ  اهلاء بني متحركنيال يوجد صلة، لعدم وقوع  4
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   اهلَْاِء ِلَقْاُلْون:ةِ لَ صِ َمَوْاِضُع َقْصِر -
 املقصود بقصر أو اختالس اهلاء: هو النطق هبا مكسورة أو مضمومة من غري صلة أو إشباع. 

بياء، أو مضمومة مع صلتها واملقصود مبدِّ أو صلة أو إشباع اهلاء: أي النطق ابهلاء مكسورة مع صلتها 
 بواو.

 وقد قرأ قالون بقصر اهلاء يف عدة مواضع وهي: 
 التطبيق املثال الوجه

 كسر اهلاءقرأ ب
 من غري صلة

يف اثنيت عشر 
 موضعاً 

 ۀۀ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ٧5ل عمران: موضعي آ   ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

ل عمران: موضعي آ ژ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
١45 

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 

 جواز الوجهني:
 ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ  صلة اهلاء وعدمها

 الصلة
دون 

 صلة

 كسر اهلاءقرأ ب
 صلة من غري

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

  ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 ضم اهلاءقرأ ب
  ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ  من غري صلة

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

اَل     بُ َسانُُه ... خبُْلٍف َويفِّ َطَه بَِّوْجَهنْيِّ لِّ اَن    بَ َويف اْلُكلِّّ َقْصُر اهْلَاءِّ -163  جِّّ
 
 ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

 املتصل، وله يف املنفصل وجهان: القصر والتوسط.قرأ قالون بتوسط املد 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْل فَاْلَقْصَر -169 َفصِّ ماَ   طَ ادِّْرُه        بَ فَإِّْن يَ ن ْ هِّ ُْلفِّ  رًّا َوخُمَْضاَل دَ ْروِّيَك        يُ الِّباً ... خبِّ
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 التطبيق املثال الوجه م
  5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  توسط املد املتصل 1
  4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  قصر املد املنفصل 2
  4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  توسط املد املنفصل 3
 
 :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5

 إدخال ألفقالون يف كل مهزتني اجتمعتا يف كلمة واحدة بتسهيل اهلمزة الثانية مهما كانت حركتها مع قرأ 
 حنو: )أَأَنذرهتم، أَأُنزل، أَإِّنكم(.فاصلة بينهما )متدُّ مبقدار حركتني(، 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
َك قَ ْبَل اْلَفْتحِّ َواْلَكْسرِّ -196 ٌة ...    حُ َوَمدُّ  ُه َواَل    لَ ذُّ َوقَ ْبَل اْلَكْسرِّ ُخْلٌف    لُ َها          بِّ جَّ

 التطبيق املثال الوجه م
  ١0يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ  تسهيل اهلمزة الثانية املفتوحة مع اإلدخال 1
  8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  تسهيل اهلمزة الثانية املضمومة مع اإلدخال 2
  ١9األنعام: ژ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ژ  تسهيل اهلمزة الثانية املكسورة مع اإلدخال 3

 
َنْاَءْات    :اْسِتثـْ

 :ة(مَّ ئِّ )أَ لفظ  أوَّاًل:
من غري  اهلمزة الثانية تسهيلمن طريق الشاطبيَّة  ورد يف مخسة مواضع يف القرآن الكرمي، وفيه لقالون

 .إدخال
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْل -199 خلُْلفِّ َقْد َمدَّ َوْحَدُه ... َوَسهِّّ ًة ابِّ  َوْصفاً َويف النَّْحوِّ أُْبدِّاَل  مَسَاَوآئِّمَّ
 التطبيق املثال م

  ١2التوبة:   ژ  ڭ  ۓۓ   ژ  1
  ٧3األنبياء:  ژٻ  ٻ    ٻٱ  ژ  2
  5القصص:  ژوئ  وئ   ەئ ەئ  ژ  3
  4١القصص:   ژ  ے  ے  ۓ ھ ھ  ژ  4
  24السجدة:    ژ چ    ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  ژ  5
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ُتْم(َلْفُظ اثنياً:  َتُ َنا(و  )آَمن ْ :)أَآهلِّ  
 قرأ قالون فيما اجتمع فيه ثالث مهزات بتسهيل اهلمزة الثانية من غري إدخال ألن أصلها: 

ل الثانية. )َءأَْأمنتم(، )َءأَْأهلتنا( فُتبدل اهلمزة الثالثة حرَف مدٍّ من جنس حركة ما قبلها فتصبح ألفاً مث تسهَّ  
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ُتُم لِّلُكلِّّ اَثلِّثًا اْبدِّاَل -189 َا ... َءآَمن ْ َعرَا هبِّ َوطه ويفِّ اأَلْعرَافِّ َوالشُّ  
َق اَثنٍ -190 ُبلٍ َولِّ ُصْحَبٌة  َوَحقَّ هِّ اأُلوىَل بَِّطَه تُ ُقبِّّاَل  ُقن ْ  ... إبِِّّْسَقاطِّ

 التطبيق املثال م

  ١23األعراف: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ژ  1
  ٧١طه:   ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  گگ  ژ  2
  49الشعراء: ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  ژ  3
  58الزخرف: ژ  ۉ  ۉ   ېۅ   ۅ  ژ  4

 
ُدوا(:اثلثاً:   َلْفُظ )َأَشهِّ

ل اهلمزة الثانية  ،مضمومةوالثانية مفتوحة األوىل  :هبمزتنيها قالون قرأ وا دُ هِّ )أَأُشْ وعدمه مع اإلدخال وسهَّ
 .م(هُ قَ خلْ 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

دوا ... -1022 خْلُْلفِّ أَ َوَسكِّْن َوزِّْد مَهْزاً َكَواٍو أَُؤْشهِّ يناً َوفِّيهِّ اْلَمدُّ ابِّ  لَّاَل            بَ مِّ
 التطبيق املثال

 تسهيل اهلمزة الثانية بدون إدخال اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية مع 

   ١9الزخرف:   ژ  ۆۇ  ژ 
 

 َتْكرَْاُر َلْفظِّ االْستِّْفَهْام: رابعاً:
 .أحد عشر موضًعا تكرر لفظ االستفهام يف القرآن الكرمي يف

 . ل واإلخبار يف الثاينابالستفهام يف األوَّ قرأ قالون 
 .ل واالستفهام يف الثاينابإلخبار يف األوَّ إال يف )النمل( و )العنكبوت( فإنه قرأ 

   ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
 َوَما ُكرَِّر اْستِّْفَهاُمُه حَنُْو آئَِّذا ... أَئِّنَّا َفُذو اْستِّْفَهاٍم اْلُكلُّ أَوَّاَل -789
َوى -790 امِّ يفِّ النَّْملِّ وَ  اَنفِّعٍ سِّ َوى النَّازَِّعاتِّ َمْع إَِّذا َوقَ َعْت وِّاَل  الشَّ ٌ ... سِّ  خُمْربِّ
ًا َوْهَو يف الثَّاينِّ  َعمَّ َناٍد    عِّ وَن دُ وَ -791 ًدا َوالَ رَ َتى أَ يفِّ اْلَعْنَكُبوتِّ خُمْ  ...  ربِّ  اشِّ
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َوى اْلَعْنَكُبوتِّ َوْهَو يفِّ اْلنَّْملِّ  -792 ُهَما اْعَتاَل ... َوزَاَداُه نُواًن إِّن َّنَ  َضاً رِّ ْن   كُ سِّ  ا َعن ْ
 التطبيق املثال م

 ل واإلخبار يف الثاينابالستفهام يف األوَّ 

  5الرعد: ژ  ې  ې   ې  ېۉ   ۉ    ۅژ  1
  49اإلسراء:  ژجث  مث  ىث    يتخت         مت  ىت    حتجت  ژ  2
  98اإلسراء:  ژچ  چ  ڇ    چڃ     ڃ   چ    ڃڃ  ژ  3
  82املؤمنون:  ژڻ    ڻ ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ژ  4
  ١0السجدة:    ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ       ەئائ  ژ  5
  ١6الصافات:  ژڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ     ےژ  6
  53الصافات:  ژڀ   ڀ  پ  پ  پ  ڀ    پژ  7
  4٧الواقعة:  ژی    یىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئېئ  ېئ  ژ  8
  تالنازعا ژ ې      ى  ى    ائ  ېۉ  ۉ  ې      ې   ۅ ۅ  ژ  9
 
 موضعي النمل والعنكبوت:-
 التطبيق املثال م

 ل واالستفهام يف الثاينابإلخبار يف األوَّ 

 6٧النمل:  ژک  ک  ڑ       ڑ  ک  ژ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  1
 

2 
 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

  29 - 28لعنكبوت: ا ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   

 
 :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6

ل الكلمة  إذا اجتمعت مهزيت قطع يف كلمتني أبن تكون اهلمزة األوىل آخر الكلمة األوىل، واهلمزة الثانية أوَّ
 الثانية، حنو: )جاَء أَمران(، )من السماءِّ إِّن(، )أولياُء أُولئك(.

 . أو خمتلفتني فيها كما يف األمثلة السابقة  إما أن تكوان متفقتني يف احلركةف
 : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ قَ فِ تَّ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اًل:أوَّ 
 التطبيق املثال مع احلُكم م

1 

 املفتوحتان

 58هود:  ژڱ  ڱ    ڱ  ڱڳ  ژ 
م( األوىل مع القصر والتوسط اهلمزة قرأ إبسقاط  )والقصر مقدَّ

 (1)قبيل املنفصلهذا على القول أبن املد من 

 القصر

 
 التوسط

                                                           

 السوادي ، مكتبةالسبع القراءات يف الشاطبيَّة شرح يف الوايف ،(ه 1403: املتوىف) حممد بن الغين عبد بن الفتاح القاضي، عبد (1)
 .92م(،  1992 - ه  1412) ،4للتوزيع، ط:
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2 
 املكسوراتن

 ١8٧الشعراء:  ژڤ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ 
م( األوىل مع القصر والتوسطاهلمزة قرأ بتسهيل   )والتوسط مقدَّ

 القصر

 
 التوسط

3 
 املضمومتان موضع واحد يف القرآن

 32األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  گڳ  ڳ     گک  گ  گ  ژ 
م( األوىل مع القصر والتوسطاهلمزة قرأ بتسهيل   )والتوسط مقدَّ

 القصر

 
 التوسط

4 

 53يوسف:  ژ ڀ  ڀ    ڀ      پ  ڀپ  پ  پ  ژ 
 ها وجهان:فيله 

ل:  م( األوىلاهلمزة تسهيل األوَّ  مع القصر والتوسط )والتوسط مقدَّ
 )ابلسوِّ إال( مث إدغامها يف الواو اليت قبلها اً إبدال اهلمزة األوىل واو الثاين: 

 التسهيل
 مع املد والقصر

 
 اإلبدال

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

اَل -203 ماَ إِّنَّ أَْولَِّيا ... أُولَئَِّك أَنْ َواُع اتَِّفاٍق جَتَمَّ َن السَّ  َكَجا أَْمُراَن مِّ
اَل يف اْلَفْتحِّ اْلبَ زِّيُّ وَ  قَاُلونُ وَ -204  َوافَ َقا ... َويف َغرْيِّهِّ َكاْلياَ وََكاْلَواوِّ َسهَّ
ُهَما َلْيَس ُمْقَفاَل -205 اَلٌف َعن ْ وءِّ إِّالَّ أَْبَداَل مُثَّ أَْدَغَما ... َوفِّيهِّ خِّ لسُّ  َوابِّ
 َوإِّْن َحْرُف َمدٍّ قَ ْبَل مَهٍْز ُمَغريٍَّ ... جَيُْز َقْصرُُه َواْلَمدُّ َما زَاَل َأْعَداَل -208

 
 قاعدهتا: :حاالتمخسة تقسم إىل  : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ فَ لِ تَ خْ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اثنياً:

لِّ ... ف َ وىل سَ  االُ حُ تْ ف َ   لِّ دِّ بْ أَ  ااُلْخَرىْ  حُ تْ هِّّ
لِّ سَ  فَ ْتحٍ  رْيَ غَ   لِّ دِّ بْ أَ  كَ ... وََكَذاْ هِّّ
 التطبيق احلكم احلالة مع املثال م

1 
 األوىل مفتوحة والثانية مضمومة

 44املؤمنون:    ژ ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ 
  قرأ بتسهيل اهلمزة الثانية

2 
 األوىل مفتوحة والثانية مكسورة

 9احلجرات:    ژ ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ژ 
  قرأ بتسهيل اهلمزة الثانية

3 
 األوىل مكسورة والثانية مفتوحة

 32األنفال:  ژې  ى  ى  ې   ې  ۉ  ې  ژ 
  ايء مفتوحة )السماءِّ يَو(قرأ إببدال اهلمزة الثانية 

4 
 األوىل مضمومة والثانية مفتوحة

 ١00األعراف: ژ  کک  ک   ڑ  ڑ     ژ 
  قرأ إببدال اهلمزة الثانية واواً مفتوحة )نشاُء َوصبنا(

5 
 األوىل مضمومة والثانية مكسورة

 ١42البقرة:  ژٹ   ٹ  ٿ  ٹ   ٿ  ٿ  ژ 

 :وجهانله فيها 
ل:   )يشاُء وِّىل( مكسورة الثانية واواً  إبدال اهلمزةاألوَّ

 تسهيلهاالثاين: 

 اإلبدال

 
 التسهيل
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ماَ -209 يُل ااُلْخَرى يف اْختِّالَفِّهِّ ًة اُْنزِّاَل  مَسَاَوَتْسهِّ يَء إِّىَل َمْع َجاَء أُمَّ  ... تَفِّ
ماءِّ َأوِّ اْئتَِّنا ... -210 َنا والسَّ اَل َنَشاُء َأَصب ْ  فَ نَ ْوَعانِّ ُقْل كاْلَيا وََكاْلَواوِّ ُسهِّّ
ُهَما َوُقْل ... َيَشاُء إِّىل كاْلَياءِّ أَقْ َيُس َمْعدِّاَل -211 ن ْ َها أُْبدِّاَل مِّ ن ْ  َونَ ْوَعانِّ مِّ
اَل -212 َْمزِّ اْلُكلِّّ يَ ْبَدا ُمَفصِّّ  َوَعْن َأْكَثرِّ اْلُقرَّاءِّ تُ ْبَدُل َواُوَها ... وَُكلٌّ هبِّ

 
 :ْمِز املُْفَردِ ابَُْب اهلَ -7

 التطبيق املثال مع الدليل من الشاطبيَّة احلكم

 قرأ إببدال اهلمزة ألفاً 

 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ 
  96األنبياء:  ژڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڎ  ڎ  ڍ  ڌ    ڌ   ژ 

مُّ َواْلَكْسُر     نَ َوأَيُْجوَج َمْأُجوَج امهِّزِّ اْلُكلَّ -852 راً ... َويفِّ يَ ْفَقُهوَن الضَّ  كِّاَل     شُ اصِّ

 

 ١4سبأ: ژ  يئجئ   حئ  مئ  ىئ  ژ 
ْنَسأََتْه ُسُكو ... ُن مَهَْزتِّهِّ     صَ َويفِّ الرِّيَح َرْفٌع -977 ْلُه    مَ حَّ مِّ  اَل     حَ ْذ إِّ اٍض َوأَْبدِّ

 

 ١املعارج:  ژڭ  ۇ  ۇ              ڭژ 
َْمٍز -1081 ْن َواٍو اَْو اَيٍء اَْبَداَل دَ ْصُن    غُ َوَساَل هبِّ َن اهْلَْمزِّ أَْو مِّ  اٍن َوَغرْيُُهْم ... مِّ

 

 قرأ إببدال اهلمزة ايء 
وأدغمها يف الياء اليت 

 بعدها

 ٧4مرمي:  ژ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 
يفاً -866 ي َخفِّ هِّ ... رُ َونُ َنجِّّ طًا    بَ اَن رِّْءاًي اَْبدِّْل ُمْدغِّماً دَ ْض َمَقاماً بَِّضمِّ  الَ    مُ اسِّ

 

 قرأ إببدال اهلمزة واواً 
  20البلد:  ژ  ېئ    ۈئ  ېئ      ژ 

  8اهلمزة:  ژ   ڎڌ  ڎ  ژ 
ْلفاَءِّ َواجْنَاَل  َعمَّ مًى ... َوالَ    حِّ ىًت     فَ ْن    عَ َوُمْؤَصَدٌة فَامهِّْز َمعاً -1114 ْمسِّ ابِّ  يفِّ َوالشَّ

 

 قرأ بتسهيل اهلمزة الثانية 
 حيث وردت

 .... مثل: )أرأيت( وابهبا )أرأيتم(، )أرأيتكم(لفظ 

 9العلق:  ژڻ  ۀ      ڻ   ژ 
ْستِّْفَهامِّ اَل َعنْيَ -638 ٌع ... َوَعْن رَ أََرْيَت يفِّ االِّ ْل وََكْم ُمْبدٍِّل  اَنفِّعٍ اجِّ  اَل    جَ َسهِّ

 

 حذف اهلمزة

  69املائدة:  ژۋ     ٴۇۈ  ۈ  ژ 

  62البقرة:  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ       پپ  ژ 

 ١٧احلج:  ژٺ       ٺٺ  ٺ  ژ 
ابُِّئوَن -460 ابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّ َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّ اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ  صِّّ

 

 30التوبة: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ھژ 
ُر -727 مٌ ُيَضاُهوَن َضمَّ اهْلَاءِّ َيْكسِّ اَل  َعاصِّ  ... َوزِّْد مَهَْزًة َمْضُموَمًة َعنُه َواْعقِّ

 قرأ هبمزة مكسورة 
مع حذف الياء وصاًل 

 ووقفاً 

  4األحزاب: ژ  ڌ  ڌڍ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ژ 

  2اجملادلة: ژ  ڄ     ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 ژ  ې   ى  ېۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۈژ 

 وصالً 

 
 وقفاً 
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 4لطالق: موضعي ا
هْلَْمزِّ ُكلُّ الالَّءِّ َواْلياَءِّ بَ ْعَدُه ... -965 اَل    هُ جَّ    حَ َكا َوبَِّياٍء َساكٍِّن ذَ َوابِّ  مَّ

ُهَما ... َوقِّْف ُمْسكِّناً َواهْلَْمُز لَِّوْرٍش  وََكاْلَياءِّ َمْكُسوراً -966 اَل     بُ اكِّيهِّ زَ َوَعن ْ  جِّّ

 الواو قرأ هبمز

 ، مثل:اً( حيث وردوَ زُ )هُ لفظ 

 23١البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 
 لفظ )ُكُفَواً(

 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ  
ابُِّئوَن -460 ابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّ َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّ اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ  صِّّ

 

قرأ هبمزة بعد الياء مع املد 
 املتصل

 6البينة:  ژۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ 

 ٧البينة:  ژ  ېۉ  ۉ     ې  ژ 
الً آْحٌب َوَحْريَف الْ  ...  رَبِّيَّةِّ فَامهِّْز رَ َوَمطَلعِّ َكْسُر الالَّمِّ -1116 الَ     مُ هِّ  َتَأهِّ

 

 قرأ ابهلمز بعد الواو والياء

 ( وما اشتق منهيبّ لفظ )النَّ 
 مثال:  )األنبياء(، )أنبياء( ،ني((، )النبيِّ )نبيَّاً(، )نيبّ ون(، ة(، )النبيُّ )النبوَّ 

 68آل عمران: ژ  ى  ائ  ىې  ژ 

 6١البقرة: ژ  ۈئ   ۈئ  ۆئۆئ   ژ 
ُبو ... َءةِّ اهْلَْمَز ُكلٌّ َغرْيَ -458 ءِّ َويف الن ُّ  اْبَدالَ  اَنفِّعٍ َومَجْعاً َوفَ ْرداً يفِّ النَّيبِّ

 

 
 ُماَلَْحَظة:

 )النَّيب( واببه يصبح من قبيل املدِّ املتصل.عند مهز لفظ -
 عند مهز لفظ )النبيِّّني، النبيُّون، األنبياء( يصبح من قبيل املدِّ املتصل والبدل.-
- : َنْاَءْات  (:اْسِتثـْ ِّّ  يف َلْفظِّ )النَّيبِّ

 قرأ قالون ابهلمز وقفاً، وبعدم اهلمز وصالً يف موضعي األحزاب.
ل الكلمة السبب: أنه إذا مَهََز كلمة  )النَّيّب( يف املوضعني حال الوصل فسوف يتصل هبمزة مكسورة يف أوَّ

اليت بعدها ويكون احلكم لقالون عندئذ تسهيل اهلمزة األوىل، وهذا خيلُّ مبعىن لفظ النيب، لذلك مل يهمز يف 
 املوضعني حالة الوصل ومهز حالة الوقف.

 املثال م
 التطبيق

 وقفاً  وصالً 
 50األحزاب:ژ ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     ۈ       ۆڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  1

  

 53األحزاب:  ژڱ   ں  ں  ڻ     ڻ       ڱ  ڱ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  2
  

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

اَل  قَاُلونُ وَ -459 َد ُمْبدِّ  يفِّ اأَلْحزَابِّ يفِّ لِّلنَّيبِّّ َمْع ... بُ ُيوَت النَّيبِّّ اْلَياَء َشدَّ
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َلَها:-8  ابَُْب نـَْقِل َحرََكِة اهلَْمَزِة ِإىَل السَّاِْكِن قـَبـْ
 حكم َلْفظِّ )آآلن( وصالً ووقفاً يف موضعي سورة يونس:-

 :ثالثة أوجه فيجوز له مع حذف اهلمزة، مإىل الالَّ الثانية بنقل حركة اهلمزة قرأ  وصاًل:
 .النقل مع اإلشباع على األصلاألّول: 
 .النقل مع القصر على ما طرأ من حركة عارضةالثاين: 

 .النقل مع التسهيلالثالث: 
 ( أوجه.9ثة العارض للسكون وهي )ويزيد مع األوجه السابقة يف حالة الوقف ثال وقفاً:

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ًئا مَلْ يَزِّْد َولِّ -229 اَل  َنافِّعٍ َوَشْيٍء َوَشي ْ ْقلِّ نُ قِّ لن َّ  ... َلَدى يُوُنٍس آالَن ابِّ

 التطبيق املثال
 5١يونس:  ژۈئ  ېئ       ېئ     ېئ    ۈئژ 

 9١يونس:  ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چژ 

 النقل مع التسهيل النقل مع القصر النقل مع اإلشباع

 وصالً    وقفاً  وقفاً     وصالً  وصالً    وقفاً 

 
 حكم َلْفِظ )عاداً اأُلوىل( وصالً وابتداء:-

 التطبيق املثال

النجم:  ژ   ڤ  ڦڤ  ڤ  ژ 
50 

 وصالً 
 وحذف اهلمزة  م قبلهاالَّ البنقل ضمة اهلمزة إىل قرأ 

)عاَد هبمزة ساكنة، ومهز الواو بعدها   الم )األوىل(،يف ))َعاداً((تنوين إدغام مع 
 لُّْؤىل(

 ابتداء
له ثالثة 

 أوجه

ل:   (اأُلوىَل ) برد الكلمة إىل أصلهاالوجه األوَّ
 (أُلْوىلاَ ) فالم مضمومة فهمزة ساكنة مفتوحة هبمزة وصلالوجه الثاين: 

 (أُلْوىَل وحذف مهزة الوصل )بالم مضمومة فهمزة ساكنة الوجه الثالث: 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْلَكْسرِّ  -230 هِّ ... َوتَ ْنوِّيُنُه ابِّ يهِّ    كَ َوُقْل َعاًدا اأُلْوىَل إبِِّّْسَكانِّ المِّ لَّاَل      ظَ اسِّ  
الَ -231 أَلْصلِّ ُفضِّّ ْقلِّ َوْصُلُهْم ... َوبَْدُؤُهُم َواْلَبْدُء ابِّ لن َّ ْم َوابِّ َوأَْدَغَم اَبقِّيهِّ  
اَل لَِّقاُلوَن  َوهُتَْمُز َواُوُه ... اْلَبْصرِّيوَ  لَِّقاُلونَ -232 ْقلِّ َبْدًءا َوَمْوصِّ َحاَل الن َّ  
هِّ َفاَل -233 ا بَِّعارِّضِّ ْقلِّ ُكلِّّهِّ ... َوإِّْن ُكْنَت ُمْعَتدًّ َْمزِّ اْلَوْصلِّ يف الن َّ  َوتَ ْبَداْ هبِّ

 :)رِْدءاً(حكم َلْفِظ -
 التطبيق احلكم مع الدليل من الشاطبيَّة املثال

 34القصص: ژ  ىى  ې  ې  ژ 
 وصالً  مع حذف اهلمزة بنقل حركة اهلمزة إىل الدالقرأ  وصالً:

 أبدل التنوين ألفاً مع النقل وقفاً:
ْسكانِّ َعْن  اَنفِّعٍ َونْقُل رًِّدا َعْن -234 الِّ  َأَصحُّ تَ َقبَّاَل  َوْرشٍ وَكَِّتابَِّيْه ... ابِّ

 وقفاً 
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 :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -9
 التطبيق الشاطبيَّةاملثال مع احلكم والدليل من  م

1 
 قرأ إبدغام الذال يف التاء يف )َأَخْذمُت( وتصريفاهتا، مثال:

 5١البقرة:  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڄ  ژ 
ْيمِّ -283 نْيَ عِّْنَد اْلمِّ فْ رَادِّ  وااَز اخَتَْذمتُ     فَ َوطاسِّ  ْغَفاَل دَ اَشَر    ع... َأَخْذمُتْ َويفِّ اإلِّ

 

2 

 يف قوله تعاىل:
 ١٧6األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ 

 الثاء عند الذال وجهان: اإلدغام واإلظهار حال وصلله 
ْم ...     قَ رٍّ        بَ َدى    هُ َويفِّ ارَْكْب -284 هِّ ُْلفِّ اَل    جُ ارِّ دَ ُه    لَ اَ يَ ْلَهْث    جاََع    ضَما    كَ رِّيٍب خبِّ  هَّ

خْلُْلفِّ دَ ُذو ُخْلٍف َويفِّ اْلبَ َقَرْه فَ ُقْل ... يُ َعذِّْب  قَاُلونُ وَ -285  ْوداً َوُموبِّاَل     جَ اَن ابِّ

 اإلدغام

 
 اإلظهار

 

3 

 يف قوله تعاىل:

 42هود:    ژھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہژ 
 له يف الباء عند امليم وجهان: اإلدغام واإلظهار

ْم ...     قَ رٍّ        بَ َدى    هُ َويفِّ ارَْكْب -284 هِّ ُْلفِّ اَل    جُ ارِّ دَ ُه    لَ اَ يَ ْلَهْث    جاََع    ضَما    كَ رِّيٍب خبِّ  هَّ

 اإلدغام

 
 اإلظهار

 

4 

 يف قوله تعاىل: عند الوصل قرأ إبظهار النون الساكنة
 يس ژڦ  ڦ    ڦ  ڤڤ  ژ 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ     ڈژ  ژژ 
ْر -281 نْيَ َأْظهِّ مْ َدا ... َونُوَن َوفيهِّ اخْلُْلُف َعْن     بَ ُه    َحقُ ىًت     فَ ْن    عَواَيسِّ هِّ  َخاَل  َوْرشِّ

 

5 

 يف قوله تعاىل:

 284البقرة:    ژ ک  ڑ  کژ  ڑ    ژژ 
 قرأ جبزم الباء وإدغامها يف امليم

خْلُْلفِّ دَ ُذو ُخْلٍف َويفِّ اْلبَ َقَرْه فَ ُقْل ... يُ َعذِّْب  قَاُلونُ وَ -285  ْوداً َوُموبِّاَل     جَ اَن ابِّ
 

 
 ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-10

 التطبيق مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة املثال م

1 

 لفظ واحد فقطقرأ ابإلمالة الكربى يف 

 ١09التوبة:    ژ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڳگ  گ  ڳ  گ  گ    ک  ک  ژ 
ُْلٍف مُ َوى رَ َوَهاٍر َوَمْع َكافِّرِّيَن اْلكافِّرِّيَن بَِّيائِّهِّ ... -323  اَل حَ ٍد صَ ْرٍو خبِّ

يَع اْلَبابِّ َكاَن ُمَقلِّاَل  َوْرشٌ ُموا ... وَ  َّ م     َ تَدارِّ َوَجبَّارِّيَن َواجْلَارِّ      بَ -324  مجِّ
 

2 
 مثال: )اإلمالة الصغرى(الفتح والتقليل بوجهني:  لفظ )التوراة( حيث وردقرأ 

 3آل عمران:  ژٿ  ٿ  ٿ  ژ 
ْورَاَة -546 خْلُْلفِّ      جَ ي  ِّ    فْسُنُه ... َوقُ لَِّل      حُ دَّ رُ ا    مَ َوإِّْضَجاُعَك الت َّ  لَّاَل       بَ ْوٍد َوابِّ

 الفتح

 
 التقليل

 

3 
 الفتح والتقليل وجهان:اي (  –) ها حريف  له يف

 على التقليل، والفتح وجه صحيح أيًضاومل ينص الشاطيب إال 
 واعرتض بعض الشيوخ على وجه التقليل لكنه صحيح من طرق النشر

 الفتح
 

 التقليل
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 ١مرمي:  ژٱ  ژ 
 اَل      حَ يُدُه     جِّ ... َلدى َمْرميٍَ َهااَي َوَحا  انَفِّعٌ َبنْيَ َبنْيَ وَ  َوْرشٍ َوذو الرَّا لِّ -741

4 

 قوله تعاىل:وجهاً واحداً يف قرأ ابلفتح 
 4١هود: ژ  گ  گک       گ  ژ 

ْن ُكلِّّ نَ وِّْن َمْع َقْد اَفْ َلَح -756 َيتِّ اْضُمْمُه َوثَ قِّْل    عَ َومِّ ا     شَ الِّماً ... فَ ُعمِّ  اَل     عَ ذًّ
َواُهْم َوفَ ْتُح اَي ... ُبيَنِّّ ُهَنا -757  وِّاَل      عُ صٌّ َويفِّ اْلُكلِّّ     نَ َويفِّ َضمِّّ جَمْرَاَها سِّ

 

 
 ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-11

 : م  اْ سَ قْ أَ  ةِ ثَ اَلْ ثَ  ِإىل ةِ فَ اْ ضَ اإلِ  ءُ ايَْ تـُْقَسُم 
 التطبيق أقسام ايء اإلضافة م

1 

ل: قسم ال  ، مثل قوله تعاىل:اء على إسكانهاتفق القرَّ األوَّ

 36إبراهيم:  ژڇ  ڇ  ڇ    ڇچ    چ چچ    ڃڃ  ژ 

 ٧8الشعراء:  ژى    ى  ېې  ژ 

 ٧9الشعراء:  ژوئ      ەئائ  ەئ  ژ 

 

2 

 ، مثل قوله تعاىل:على فتحه القرَّاء اتفق الثاين: قسمال
 40آل عمران: ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇڇ  ژ 

 2٧سبأ:  ژ  ںڱ  ڱ ڳ  ڳ    ڱ  ڱڳ  ڳ  ژ 
 

3 

 فيه بني الفتح واإلسكان القرَّاء اختلف الثالث: قسمال
 ب فقال:الناظم هذا البا هو الذي عقد لهو ، ايء (212)يف 

 الدليل من الشاطبيَّة:
َتنْيِّ ُخْلُف اْلَقْومِّ َأْحكِّيهِّ جُمَْماَل -389 اَئيَتْ ايٍَء َوَعْشٍر ُمنِّيَفٍة ... َوثِّن ْ  َويف مِّ

 ومثاله قوله تعاىل:
 28املائدة:  ژھ  ھ   ے  ے    ھ  ژ 

  وجه اإلسكان
 مع أوجه املدِّ الثالثة

2-4-6 

 
 وجه الفتح

 
 َحْااَلُْت ايَِْء اإِلَضْاَفِة يف ِرَوْايَِة قَْاُلْون:

  :تنقسم ايءات اإلضافة ابلنسبة ملا بعدها إىل ستة أقسام
 .بعدها مهزة قطع مفتوحة ايء إضافة-1
 .بعدها مهزة قطع مضمومة ايء إضافة-2
 مكسورة.بعدها مهزة قطع  ايء إضافة-3
 .بعدها مهزة وصل مقرونة بالم التعريف ايء إضافة-4
 .بعدها مهزة وصل غري مقرونة بالم التعريف ايء إضافة-5
 .بعدها حرف من حروف اهلجاء غري اهلمزة ايء إضافة-6
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ً كانت حركتها: أوَّاًل:  قرأ قالون بفتح كلِّّ ايء إضافة جاء بعدها مهزة قطع أايَّ
 التطبيق املثال ايء إضافة م

 30البقرة:  ژڤ  ڤ  ڦ   ڤ    ڤٹ  ژ  قطع مفتوحة بعدها مهزة 1
 

 29املائدة: ژ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈڭ    ۓژ  بعدها مهزة قطع مضمومة 2
 

 35آل عمران:  ژۓ  ڭ  ڭ  ۓ     ےےھ  ژ  بعدها مهزة قطع مكسورة 3
 

ْسَكْانِّ واستثىن مواضع يف القرآن الكرمي قرأها   رغم أن بعدها مهزة قطع )موافقاً رواية حفص(: ابإلِّ
 ايء إضافة بعدها مهزة قطع مكسورة ايء إضافة بعدها مهزة قطع مضمومة ايء إضافة بعدها مهزة قطع مفتوحة

 ژائ     ىژ 

 ١52البقرة:  
  ژچ  ڃ      ڃڃ  ژ 

 40البقرة: 
  ژڄ  ڃ    ڄ      ڄڄ  ژ 

 ١4األعراف: 

 ژ ۆۆ    ۇڭ  ۇ  ژ 

 ١43األعراف:  
 ژمح  جخ   جح    مجحج  ژ 

 96الكهف:  
 ژ  ک     کڑ  ڑ   ک  ژ 

 33يوسف: 

 ژ ڤ  ڤ     ڤڤ    ٹٹٹ  ژ 

 49التوبة:  
 ژ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇڭ            ۓۓے  ژ  

 ١00يوسف: 

  ژڇ  ڇ  چ    چڃ   چ   چ  ژ 

 4٧هود: 
 

  ژڃ    ڃ  ڃ       ڄڄ  ڄ  ژ 

  36احلجر: 

 ژىب  يب  مب        خبجب  حب  ژ 

 ٧9ص: 

  ژڑ   ڑ  ژ    ژژ 

 43مرمي: 
 

 ەئائ     ىائ  ى  ې  ې  ژ 

 34القصص:  ژ ەئ  وئ  

  ژھ     ھ  ہ     ہہ  ہ  ژ 

  ١9النمل: 

  ژڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١5األحقاف: 

  ژڀ  پ           پٻ  پ  پ  ژ  

 4١غافر: 

 ٻ  پ  پٻ    ٻٱ  ٻ  ژ 

 ژ 

 26غافر: 

  ژڦ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ  

  43غافر: 

 ژ ٺٺ    ٺڀ  ٺ  ژ 

 60غافر:  
 

   ژ ں    ڻ  ڻں      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ 

 50فصلت: 
 ممقدَّ والفتح الفتح واإلسكان( )له 

  ژچ  ڇ    چ   چچ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ   

 ١5األحقاف: 

 ژۅ  ۅ  ۋ        ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ژ   

 ١0املنافقون: 
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ْ الَّ  ةِّ فَ اْ ضَ اإلِّ  تُ اْ ءَ ايَْ  اثنياً:  : فِّ يْ رِّ عْ الت َّ  مِّ اَلْ بِّ  ةٍ نَ وْ رُ قْ مَ  لٍ صْ وَ  ةُ زَ مهَْ  اْ هَ دَ عْ ب َ  يتِّ
 (:14قرأ قالون بفتحها مجيعاً وعددها يف القرآن )

 التطبيق املثال م
 3١إبراهيم:  ژہ  ہ  ہ  ہ     ۀۀ  ژ  1

 

 56العنكبوت:  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژ  2
 

 53الزمر: ژ  ھ  ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہ    ۀۀ  ژ  3
 

 ١05األنبياء:  ژڎ    ڎڍ  ڌ      ڌ  ژ  4
 

 ١3سبأ:  ژېئ     ۈئۆئ  ۈئ  ژ  5
 

 )خالف حفصاً( ١24البقرة:  ژۈ    ۆۇ  ۇ       ۆ  ژ  6
 

 38الزمر:  ژۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇ    ڭڭ  ژ  7
 

 258البقرة:  ژڇ   ڇ  چ    چڃ  چ  چ  ژ  8
 

 30مرمي:  ژک  ک   ک    ڑڈ  ژ     ژ  ڑ  ژ  9
 

 ١46األعراف:  ژچ   چ  چ  چ   ڇ    ڃ  ڃڃ  ڃ  ژ  10
 

 28امللك:  ژٿ  ٿ   ٹ      ٹ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ژ  11
 

 4١ص:  ژمب  ىب  خب        حبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ژ  12
 

 83األنبياء:  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ٿٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ژ  13
 

 33األعراف:  ژڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ     ڌڍ  ڇ  ڇ    ڍ  ژ  14
 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْعرِّيفِّ أَْرَبُع َعْشرٍَة ... فَإِّْسَكاهُنَا -407  ي ُعاَل     ِّ فْهدَِّي    عَ اٍش وَ     فَ َويفِّ الالَّمِّ لِّلت َّ
ْ      شَ ًمى     حِّ ْرعاً َويفِّ النَِّّدا ...     شَ اَن   كَ َوُقْل لِّعَِّبادِّْي  -408  اَح َمْنزِّاَل     فَ َما     كَ اَع آاَييتِّ
َ احْلُاَل -409 ي آاَتنِّ آاييتِّ ْ ... َوَريبِّّ الَّذِّ ي اْعُدْد َوَعْهدِّْي أَرَاَدينِّ  َفَخْمَس عَِّبادِّ
410- ْ ينِّ ... َمَع األَنَبَِّيا َريبِّّ َها َويفِّ َصاَد َمسَّ ن ْ ْ مِّ اَل َوأَْهَلَكينِّ   يفِّ ااَلْعرَافِّ َكمَّ

 
ْ الَّ  ةِّ فَ اْ ضَ اإلِّ  تُ اْ ءَ ايَْ  اثلثاً:  (:7 َوَعَدُدَهْا )فِّ يْ رِّ عْ الت َّ  مِّ اَلْ بِّ  ةٍ نَ وْ رُ قْ مَ َغرْيُ  لٍ صْ وَ  ةُ زَ مهَْ  اْ هَ دَ عْ ب َ  يتِّ

 التطبيق احلكم املثال م
 42 - 4١طه:  ژڱ  ڱ  ڱ     ڳڳ      ڳڳ  ژ  1

 قرأ ابلفتح
 

 طه ژڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ    ڻڻ    ڻڱ   ں   ں  ژ  2
 

 30الفرقان:  ژۋ  ۋ  ۅ    ٴۇ  ۈۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ژ  3
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 6الصف:  ژ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  4
 

 ١44األعراف:  ژپ   پ  ٻ  پ    ٻ  ٻژ  5

 قرأ ابإلسكان
 

 طه ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ   ژ  6
 

  2٧الفرقان:  ژں  ڻ   ڻ  ڱ  ں  ڱ      ژ  7
 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

411- ْ ْي َمَع إِّيّنِّ َْمزِّ اْلَوْصلِّ فَ ْرًدا َوفَ ْتُحُهْم ... َأخِّ ْ    َحقَّ َوَسْبٌع هبِّ َتينِّ  اَل    حَ ُه لَي ْ
ْي -412 َي  مَسَاذِّْكرِّْي  مَسَاَونَ ْفسِّ يُد      حَ لرَِّضا ... اقَ ْومِّ ْي      هُ مِّ  ْفُوُه وِّالَ     صَ  مَسَادًى بَ ْعدِّ

 
ْ الَّ  ةِّ فَ اْ ضَ اإلِّ  تُ اْ ءَ ايَْ  رابعاً: ْ أيَْ  يتِّ  (:30 َوَعَدُدَهاْ )ةِّ زَ مْ اهلَ  رْيَ غَ  ءِّ اْ جَ اهلِّ  فَ وْ رُ حُ  نْ مِّ  فٌ رْ حَ  اْ هَ دَ عْ ب َ  يتِّ

 :مواضع اإلسكانقرأ ابلفتح يف مواضع، وابإلسكان يف مواضع أخرى، واجلدول اآليت يبنيِّّ 
 التطبيق احلكم املثال اللفظ

األنعام:  ژۆ   ۆ  ۈ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  حميايْ 
١62 

 لقالون فيها اإلسكان
يف األلف وقفاً املشبع  يتعني املدُّ ف

  ووصالً 
 )من قبيل املد الالزم الكلمي املخفف(

 وصالً 
 وقفاً 

 يل

 22إبراهيم: ژ ڱ  ں  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ         ژ 

 قرأ ابإلسكان

 

 ١8طه:  ژ ڈ  ژ  ڎ  ڈ  ژ 
 

 20النمل:  ژۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۋ  ژ 
 

 23ص:  ژڻ  ں  ں     ژ 
 

 69ص:  ژڑ  ڑ  ک       ک      ک    ژ  ژڈ  ڈ         ژ 
 

 28نوح:  ژمب  خب   حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  ژ  بييت
 

 معي

 ١05األعراف:  ژٿ    ٺ  ٿٺ  ژ 
 

 83التوبة: ژ  ڻ  ۀڻ   ڻ  ژ 
 

 6٧،٧2،٧5الكهف:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ 
 

 24األنبياء: ژ  يئ  جب   مئ   ىئی  جئ  حئ  ژ 
 

 62الشعراء:  ژٺ    ٺ  ٺڀ  ژ 
 

 ١١8الشعراء:  ژڍ    ڇ  ڍڇ  ڇ    ژ 
 

 34القصص: ژ  ىې  ى  ې  ژ 
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 ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-12
 حاالت: أربعلقالون يف الياءات الزوائد 

 أثبت قالون الياء وصالً وحذفها وقفاً بال خالف يف تسعة عشر موضعاً: أوَّاًل:
 وقفاً )احلذف( وصالً )اإلثبات( املثال م

 )ومن اتبعن( وقل( )ومن اتبعين 20آل عمران:  ژں  ڻ  ڻ  ں  ڱڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ژ  1

 (يوم أيت) (ال تكلم يوم أييت) ١05هود:  ژ  ۆ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆڭ  ڭ  ژ  2

 (أخرتن)لئن  (إىل أخرتين)لئن  62اإلسراء:  ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ  3

 (ملهتدافهو ) ي ومن(ملهتدافهو ) 9٧اإلسراء: ژ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٻپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  4

 ن(أن يهدي) ريب( أن يهديين) 24الكهف:  ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ے  ھ  ھ  ھ  ژ  5

 (إن ترن)  أان(إن ترين) 39الكهف:  ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ  6

 (أن يؤتني)  خرياً(أن يؤتيين) 40الكهف:  ژں  ں   ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  7

 (ما كنا نبغ) ي فارتدا(ما كنا نبغ) 64الكهف:  ژچ  چ  چ   چ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ژ  8

 (فهو املهتد) ي ومن(فهو املهتد) ١٧الكهف:  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ڌ   ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  9

 (أن تعلمن)  مما(أن تعلمين) 66الكهف:  ژگ  گ  ڳ  گ  ک  گ  ژ  10

 93طه:  ژگ  گ  کک   ک  ژ  11
 أال تتبعين)

 أفعصيت(
 (أال تتبعن)

 (أمتدونن)  مبال(أمتدونين) 36النمل:  ژپ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  12

 (اتبعون) (أهدكم اتبعوين) 38غافر:  ژڭ  ۇ  ۇ  ڭ    ڭ      ژ  13

 (اجلوار) (يف البحر ياجلوار ) 32الشورى:  ژٻ  ٻ  پ              ٻ   ٱ  ٻ  ژ  14

 (املناد) (من مكان ياملناد) ق 4١ق:  ژگ  گ  ڳ   گ  ک  ک  گ  ژ  15

 (الداع) (يقول يالداع) 8القمر:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ  ڀ     ژ  16

 (يسر) (هل ييسر ) الفجر ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ڀ    پ  ڀ  ژ  17

 - ١5الفجر:  ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ  18
١6 

 (أكرمن )  وأما(أكرمين )

 (أهانن )  كال(أهانين ) ١٧ - ١6الفجر:  ژھ  ھ  ے  ے       ھہ   ھہ      ہ  ہ  ژ  19
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 قرأ بوجهني وصالً )احلذف واإلثبات(، وله وقفاً احلذف فقط، وذلك يف أربعة مواضع: اثنياً:

 املثال م
 وصالً )جواز الوجهْي(

 وقفاً )احلذف فقط(
 حذف الياء إثبات الياء

البقرة:  ژېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژ  1
١86 

 )دعوة الداعي إذا(
)دعاين 

 فليستجيبوا(

 )دعوة الداع إذا(
)دعان 

 فليستجيبوا(

 )دعوة الداعْ (
 )إذا دعانْ (

 )لينذر يوم التالقْ ( )يوم التالق يوم( )يوم التالقي يوم( ١6 - ١5غافر:   ژ  ەئ  ەئ  وئ  وئائ   ى           ائ  ژ  2

  ژی  ی  ی  ی    ىئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ژ  3

 33 - 32غافر: 
 )التنادْ يوم ( )يوم التناد يوم( )يوم التنادي يوم(

 
 قرأ إبثبات ايء مفتوحة وصاًل، وله يف الوقف )احلذف واإلثبات( وذلك يف موضع واحد: اثلثاً:

 وصالً )إبثبات ايء مفتوحة( املثال
 وقفاً )جواز الوجهْي(

 حذف الياء إثبات الياء

 آاتْن()فما  )فما آاتين( )فما آاتيَن هللا خري( 36النمل:  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ     ژ 

 
 قرأ إبثبات ايء ساكنة وصالً ووقفاً يف موضع واحد: رابعاً:

 وقفاً )اإلثبات( وصالً )اإلثبات( املثال
 )اي عبادْي( )اي عبادْي ال خوف عليكم( 68الزخرف:  ژۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ۀ  ژ 
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 عفِ انَْ  نْ عَ  َوْرش ةِ يَ اْ وَ رِ  لُ وْ صُ أُ الثاين:  املطلب
 

 ج يف الشاطبيَّة حال اإلفراد  ورشرمز 
 براوييه قالون وورش حال االجتماع رموز انفع
 انفع وابن عامر َعمَّ 
 انفع وابن كثري وأبو عمرو ََسَا

 انفع وابن كثري ِحْرِميٌّ 
 الكوفيون وانفع ْصن  حِ 

 
 ة:لَ مَ سْ البَ  بُ ابَْ -1

  :مخسة أوجه البسملة بني السورتنييف  لورش
، السكت دون بسملة، الوصل دون لثالثابل مع وصل الثاين قطع األوَّ ، وصل اجلميعقطع اجلميع، )

 (.بسملة
 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
وَرَتنْيِّ -101 ْل َواْسُكنَتْ    فَ َوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ اَل   حَ اَلاَيُه   جَ لٌّ   كُ َصاَحٌة ... َوصِّ  صَّ

 
ل سورة الَعَلق:  مثال: أوجه البسملة بني آخر سورة التِّّني وأوَّ

 التطبيق أوَّل سورة الَعَلقْ  البسملة آخر سورة التِ ْي الوجه
 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  قطع ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قطع ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  1

 

 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ وصل   ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  وصل ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  2
 

 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  وصل ژٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قطع ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  3
 

 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  سكت ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  4
 

 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  وصل ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ  5
 

 
 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و  التوبةاألنفال و سوريت بني  أوجه الوصل

 التطبيق أوَّل سورة التوبة دون بسملة آخر سورة األنفال الوجه
  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قطع ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ  1

 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ سكتة لطيفة دون تنفس  ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ  2
 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  وصل ژمئ    ىئ  يئ  جب  حب  ژ  3
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 :عِ مْ اجلَ  مِ يْ مِ ابَُْب -2
 اإلسكان فقط. -ومل يكن بعدها مهزة قطعك رَّ  حَ  ُ قبل م تْ وقعَ  إنْ -لورش يف ميم اجلمع 

 أما إذا وقع بعدها مهزة قطع فله فيها الضم مع الصلة واملد املشبع ست حركات وجهاً واحداً.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْلَها  -112 ْن قَ ْبلِّ مَهْزِّ اْلَقْطعِّ صِّ ْم َومِّ هِّ  ... َوَأْسَكَنهاَ اْلَباُقوَن بَ ْعُد لَِّتْكُماَل لَِّوْرشِّ
 التطبيق املثال

  6البقرة:  ژڀ  پ      ڀ   پ    ٻ  پ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ 
 
  ة:يَ اْ نَ الكِ  ءِ اْ هَ  بُ ابَْ -3

 .بني متحركني مكسورة أو بواو إن كانت مضمومة بشرط أن تقعالضمري بياء إن كانت هاء قرأ ورش بصلة 
أما إذا مل تقع اهلاء بني متحركني فال صلة  شبعاً ست حركات.اً مُ له مدَّ  دُّ مَ فتُ قطع وإذا وقع بعد اهلاء مهزة 

 عندئٍذ.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ُلوا َها ُمْضَمٍر قَ ْبَل َساكٍِّن ... -158 اَل َومَلْ َيصِّ َلُه التَّْحرِّيُك لِّْلُكلِّّ ُوصِّّ  َوَما قَ ب ْ
 التطبيق املثال الوجه م

  8الطارق:  ژڃ      ڄ  ڄ  ڄ    ژ  صلة هاء الكناية بواو أو بياء )مع القصر( 1

صلة هاء الكناية بواو )مع املد املشبع( ألن بعدها مهزة  2
  3اهلمزة:  ژڦ  ڦ  ڤ    ڤژ  قطع

بياء )مع املد املشبع( ألن بعدها مهزة صلة هاء الكناية  3
 قطع

اجلن:  ژىئ  ىئ   ېئ   ېئ        ىئ  ژ 
26 

 

 54األعراف:   ژ ڻں  ڻ   ں  ژ  ال يوجد صلة، لعدم وقوع اهلاء بني متحركني 4
 

َنْاَءْات  -   :اْسِتثـْ
 التطبيق املثال الوجه

قرأ بصلة هاء 
الضمري يف املواضع 

 التالية
 

 ۀ   ۀڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ٧5ل عمران: موضعي آ   ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

ل عمران: موضعي آ ژ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
١45 

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 
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 ٧5طه:  ژ   مب  ىب   يب  جتخب   حب  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 كسر اهلاءقرأ ب
 صلة من غري

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 
 

 ضم اهلاءقرأ ب
  ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ  من غري صلة

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َها -160 ن ْ ْ    فَ َوَسكِّْن يُ َؤدِّّْه َمْع نُ َولِّْه َوُنْصلِّهِّ ... َونُ ْؤتِّهِّ مِّ  اَل   حَ افِّياً     صَ اَعَتربِّ
ُهْم َوَعْن -161 ْه ... َحْفٍص َوَعن ْ ْه َويَ تَّقِّ ُْلٍف َوَأهْنَاَل    قَ ْفَوُه    صَ َمى   حَ فَأَْلقِّ  ْوٌم خبِّ
ْسَكانِّ َحْفُصُهْم َوُقْل بُسُكونِّ اْلَقافِّ َواْلَقْصرِّ -162 الِّ  ْجَتاَل    يُ ... َواَيْتِّْه َلَدى طه ابِّ
اَل    بُ َسانُُه ... خبُْلٍف َويفِّ طََه بَِّوْجَهنْيِّ    لِّ اَن   بَ َويف اْلُكلِّّ َقْصُر اهْلَاءِّ -163  جِّّ
اَ َواْلَقُصَر    طَ ْبُس    لُ ْمُنُه   يُ َوإِّْسَكاُن يَ ْرَضُه -164 مِّ هِّ ُْلفِّ  ْوَفاَل    نَ اذُْكْرُه    فَ يٍِّّب ... خبِّ
َا ... َوَشرًّا يَ رَْه َحْرفَ ْيهِّ َسكِّْن اُه    لَ –165  َيْسُهاَل    لِّ لرَّْحُب َوالزِّْلزَاُل َخرْياً يَ رَْه هبِّ
هْلَْمزِّ َساكِّنً نَ َفٌر َوعى -166 ْئُه ابِّ  ْرَماَل    حَ ْعَواُه دَ فَّ   لَ ا ... َويف اهْلَاءِّ َضمٌّ أَْرجِّ
رياً   نَ َوَأْسكِّْن -167 ْلَها    فَ صِّ ْم ... َوصِّ ْر لَِّغرْيِّهِّ  ُتوَصاَل    لِّ ْيٍب رَ وَن دُ َواداً    جاَز َواْكسِّ

 
 : ابَُْب املدِ  َوالَقْصر-4

 تتميَّز رواية ورش بطول املدود وتفصيلها كالتايل:
 حركات وجهاً واحداً. 6املد املتصل واملد املنفصل واملد الالزم: الطول -
 6حركات ، الطول:  4حركتان ، التوسط: : له القصر: واملد العارض للسكون ومد اللِّّنْي  مد البدل-

 حركات.
 .6، الطول:  4ز: التوسط: وْ مُ هْ مَ  ال نْيُ اللِّّ -
َفِصل : -1  املدُّ املتَِّصُل َواملنـْ

 لورش يف املد املتصل واملنفصل الطول ست حركات وجهاً واحداً.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ي اهْلَْمَز طُوِّاَل -168  إَِّذا أَلٌِّف أَْو اَيُؤَها بَ ْعَد َكْسرٍَة ... أَوِّ اْلَواُو َعْن َضمٍّ َلقِّ
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ْل فَاْلَقْصَر -169 َفصِّ ماَ   طَ ادِّْرُه        بَ فَإِّْن يَ ن ْ هِّ ُْلفِّ  رًّا َوخُمَْضاَل دَ ْروِّيَك        يُ الِّباً ... خبِّ
َئ َوَعْن ُسوٍء َوَشاءَ -170 َها أَْمرُُه إِّىَل  َكجِّ  اتَِّصالُُه ... َوَمْفُصولُُه يف أُمِّّ

 التطبيق املثال الوجه م
 5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  الطول يف املد املتصل 1

 

الطول يف املد  2
  4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  املنفصل

 
 َمدُّ الَبَدِل: -2

 القصر والتوسط والطول. البدل ثالثة أوجه: لورش يف مدِّ 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 ُمَطوَّاَل لَِّوْرش َوَما بَ ْعَد مَهٍْز اَثبٍِّت أَْو ُمَغريٍَّ ... فَ َقْصٌر َوَقْد يُ ْرَوى -171
مْيَانِّ ُمثِّّاَل -172 ًَة آتى لِّالِّ آهلِّ طَُه قَ ْوٌم َكآَمَن َهُؤاَل ... ءِّ  َوَوسَّ

 التطبيق املثال الوجه م
ق 1  طول-توسط-قصر 285البقرة: ژ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںڳ  ژ  حرف مدٍّ وبعده مهز حُمقَّ

2 
 حرف مدٍّ 

 وبعده مهز ُمَغريَّ 

 طول-توسط-قصر 99األنبياء:  ژ ڭ  ڭۓ  ۓ  ے  ے            ژ  ابإلبدال

 طول-توسط-قصر ١93آل عمران:   ژ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۋ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  ابلنقل 3

 طول-توسط-قصر 6١احلجر:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ  ابلتسهيل 4

 
َنْاَءْات  -  قرأ ورش ابلقصر وجهاً واحداً يف املواضع التالية: :اْسِتثـْ
 التطبيق )القصر وجهاً واحدًا( احلكم املثال م

1 
ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ې   ې  ژ 

 ژوئ  

 4٧البقرة: 

 حيث وقعت )إسرائيل(كلمة 
 

 ( وابهبايؤاخذكلمة ) 45فاطر:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ٻ  ٱ  ژ  2
 

3 
 2١الربوج:  ژۇئ  ۇئ  وئ  وئ     ژ 

 34اإلسراء:  ژۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ        ژ 
  إذا كان البدل مسبوقاً بساكن صحيح

4 
ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 ژ ڄ

 ١٧١البقرة: 

 املسبوق هبمزةمدُّ العَِّوض 
 

 ١5يونس:     ژ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺڀ  ژ  5
يف حالة  بعد مهز الوصل حرف املدِّ إذا وقع 

  االبتداء
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 :وجهانيف سورة النجم   ژڤ  ڦ     ژ يف موضعي يونس و ژچ  ژ  :َت مَ لِ وله يف كَ 
 قصرمها دائماً.-1
البدَل حركتني ووصلت إىل هاتني الكلمتني تسويتهما بغريمها من مواضع مد البدل )فإذا كنَت مَتُدُّ -2

حركات، وكذلك أيضاً  4حركات مددهتما كذلك  4مددت البدل فيهما حركتني، أو كنت متد البدل 
 حركات(. 6ابلنسبة إىل 

 األمثلة:
 التطبيق احلكم املثال م

 9١يونس:  ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  ژ  1
 القصر دائماً  -1

تسويتهما بغريمها من مواضع  -2
( 6أو  4أو  2البدل ) مد

 حركات

1 
2 

 50النجم:  ژڤ  ڦ   ڤ  ڤ  ژ  2
1 
2 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

يٍح َكُقْرآنٍ -173 وى اَيءِّ إِّْسرَاءيَِّل أَْو بَ ْعَد َساكٍِّن ... َصحِّ  َوَمْسُئوالً اْسَأاَل  سِّ
ماً َتاَل َوَما بَ ْعَد مَهْزِّ اْلَوْصلِّ إيتِّ ... َوبَ ْعُضُهْم -174 ذُُكْم آالَن ُمْستَ ْفهِّ  يُ َؤاخِّ
يعِّ اْلَباب قَاَل َوقَ وَّاَل -175 ٌر ... بَِّقْصرِّ مجِّ  َوَعاًد ااُلوىَل َواْبُن َغْلُبوَن طَاهِّ

 
 اللِ ْْيُ الـَمْهُمْوز:-3

 .وهو أن يقع حرف اللِّّنْي )الواو والياء الساكنتان املفتوح ما قبلهما( بني فتح ومهزة يف كلمة واحدة
ه ورش   حركات وصالً ووقفاً. (6أو  4)فيمدُّ

( حركات وقفاً، وليس له فيه 6أو  4أو  2أما إذا مل يكن بعد حرف اللِّّنْي مهٌز فيمده ورش كباقي الُقرَّاء )
 شيء وصاًل.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
اَل َوإِّْن َتْسُكنِّ اْلَيا َبنْيَ فَ ْتٍح َومَهْزٍَة ... بِّكِّْلَمٍة -179  أَْو َواٌو فَ َوْجَهانِّ مجُِّّ
اَل َوْرٍش بِّطُوٍل َوَقْصٍر َوْصُل -180  َوَوقْ ُفُه ... َوعِّْنَد ُسُكونِّ اْلَوْقفِّ لِّْلُكلِّّ أُْعمِّ
ُهْم ُسُقوُط اْلَمدِّ فِّيهِّ -181  ... يُ َوافُِّقُهْم يفِّ َحْيُث ال مَهَْز ُمْدَخاَل َوَوْرُشُهْم َوَعن ْ

 التطبيق احلكم املثال م
 20البقرة:  ژڱ  ڳ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  1

 حركات 6أو  4املد 
 وصالً ووقفاً 

 طول -توسط 

 طول -توسط  282البقرة: ژ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ژ  2

 طول -توسط  3١املائدة:    ژ  ۈئۈئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ   ژ  3

 طول -توسط  ١2الفتح:  ژ ہۀ  ۀ  ژ  4
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 ١١0آل عمران: ژ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ   ژ  5
حرف اللِّنْي وقع يف  ال مدَّ فيها ألن 

 كلمة واهلمزة يف كلمة أخرى
 

 5١سبأ:  ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڄ  ڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  ژ  6
 ( حركات وقفاً 6أو  4أو  2املد )

 وليس له فيها شيء وصالً 
 وصالً  - وقفاً 

 
َنْاَءْات   -  :)1(اْسِتثـْ
، فمن الرواة من استثناها من اللِّّني فأوجب منهاوما تصرَّف  )َسْوَءْات(اختلف عن ورش يف واو -1

 قصرها.
ومنهم من مل يستثنها بل أحلقها ب )َسْوَءة(، ولكن احملققني من العلماء أمجعوا على أن الرواة استثنوا الطول 

 قصر: إال وجوه أربعة هافي لورش ليسمن هذه الواو فيكون حينئذ اخلالف دائراً فيها بني القصر والتوسط. ف
 .العمل وعليه احملققون إليه ذهب ما هذا والبدل، الواو وتوسط البدل، تثليث مع واوال

  ژۅ  ژ  و ژڦ   ژ اتفق مجيع الرواة عن ورش على قصر الواو يف كلميت: -2

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
اَلٌف لِّ -182 مْ َويفِّ َواوِّ َسْوآٍت خِّ هِّ  ... َوَعْن ُكٍل اْلَمْوُءوَدُة اْقُصْر َوَمْوئِّاَل  َوْرشِّ

 التطبيق احلكم املثال م

ژ  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ژ  1

 22األعراف: 

 تثليث مع الواو قصر-1
  البدل

1 2 3  

 والبدل الواو توسط-2
 

 8التكوير:  ژڦ  ڦ   ڤ   ژ  2
  القصر وجهاً واحداً 

 58الكهف:  ژۅ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  3
 

 
 :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5
 إذا اجتمعت مهزات قطع يف كلمة واحدة وكانتا مفتوحتني فلورش يف اهلمزة الثانية وجهان:-
 التسهيل بدون إدخال.-1
اً ُمَشبعاً إذا َولِّيَ َها  إبدال اهلمزة الثانية ألفاً -2  ساكن، ومدِّها حركتني إن َولِّيَ َها متحرك.مع مدِّها مدَّ
 أما إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة فإنه يسهل الثانية وجهاً واحداً.-

 واستثىن ورش )أآمنتم ، أآهلتنا( إذا ال مدَّ بني اهلمزات ألحد من الُقرَّاء.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

يُل أُْخَرى مَهَْزَتنْيِّ بِّكِّْلمٍة ... -183  َتْجُماَل     لِّ َوبَِّذاتِّ اْلفْتحِّ ُخْلٌف مَسَا َوَتْسهِّ
لَّْت ... لِّ -184 ْصَر تَ َبدَّ اَل  َوْرشٍ َوُقْل أَلِّفاً َعْن أَْهلِّ مِّ  َويف بَ ْغَداَد يُ ْرَوى ُمَسهَّ

                                                           

.83، مرجع سابق، الوايف يف شرح الشاطبيَّة القاضي، (1)  
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 األمثلة:-
 التطبيق املثال احلكم الوجه م

1 

اهلمزة األوىل 
 مفتوحة

 والثانية مفتوحة

تسهيل اهلمزة الثانية بدون 
 إدخال

يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ 
١0 

 

2 
إبدال اهلمزة الثانية ألفاً مع 

 الطول 
 لسكون ما بعدها

يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ 
١0 

 

3 
إبدال اهلمزة الثانية ألفاً مع 

 القصر 
 لتحرك ما بعدها

هود: ژ  ٻ  ٻ  پ  پ  پٻ  ٱ  ٻ  ژ 
٧2 

 

4 
اهلمزة األوىل 

 مفتوحة
 والثانية مضمومة

تسهيل اهلمزة الثانية بدون 
  8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  إدخال

5 
اهلمزة األوىل 

 مفتوحة
 والثانية مكسورة

تسهيل اهلمزة الثانية بدون 
  ١9األنعام: ژ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ژ  إدخال

 
 َحْااَلْت  َخْاصَّة  يفْ ابَِْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة:-

 التطبيق احلكم املثال م

 ١9الزخرف:      ژ ۆۇ  ژ  1

 :هبمزتنيها ورش قرأ
 مع تسهيل اهلمزة الثانية بال إدخال مضمومةوالثانية مفتوحة األوىل 

دوا ... -1022 خْلُْلفِّ أَ َوَسكِّْن َوزِّْد مَهْزاً َكَواٍو أَُؤْشهِّ يناً َوفِّيهِّ اْلَمدُّ ابِّ  لَّاَل            بَ مِّ
 

   ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ژ  2

 قرأ بزايدة مهزة االستفهام مع تسهيل اهلمزة الثانية وثالثة البدل ١23األعراف: 
 وليس له فيها وجه اإلبدال

َعَرا اأَلْعَرافِّ  ويفِّ  َوطه-189 َا َوالشُّ ُتمُ ...  هبِّ اَل  اَثلِّثًا لِّلُكلِّّ  َءآَمن ْ  اْبدِّ

 

 ٧١طه:   ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  گگ  ژ  3
 

 49الشعراء: ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  ژ  4
 

 سهل اهلمزة الثانية مع ثالثة البدل 58الزخرف: ژ  ۉ  ۉ   ېۅ   ۅ  ژ  5
 

 9العلق:  ژڻ  ۀ      ڻ   ژ  6
 بوجهني: م(كُ تَ ي ْ أَ رَ م(، )أَ تُ ي ْ أَ رَ )أَ  :ت( وابهبايْ أَ رَ )أَ لفظ قرأ ورش 

ل: بتسهيل اهلمزة الثانية، الثاين: إبدل اهلمزة الثانية ألفاً مع اإلشباع  األوَّ
ْستِّْفَهامِّ الَ َعنْيَ -638 ٌع ... َوَعْن رَ أَرَْيَت يفِّ االِّ ْل وََكْم ُمْبدٍِّل  اَنفِّعٍ اجِّ  اَل    جَ َسهِّ

1 
2 

 
 ر )انقر هنا للرجوع إىل األمثلة(.رَّ اتفق ورش مع قالون يف حكم االستفهام املكَ -
 ة(، )انقر هنا للرجوع إىل األمثلة(.مَّ ئِّ وافق ورش قالون يف حكم لفظ )أَ -
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 :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6
ل الكلمة  قطع التقى مهزاتإذا  يف كلمتني أبن تكون اهلمزة األوىل آخر الكلمة األوىل، واهلمزة الثانية أوَّ

كما يف   إما أن تكوان متفقتني يف احلركةف الثانية، حنو: )جاَء أَمران(، )من السماءِّ إِّن(، )أولياُء أُولئك(.
 ، فمذهب ورش فيهما ما يلي:أو خمتلفتني فيها األمثلة السابقة

 
 : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ قَ فِ تَّ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اًل:أوَّ 
  احملققة وبني حرف املد اجملانس حلركتها.تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة -1
 إبدال اهلمزة الثانية حرف مدٍّ من جنس حركة اهلمزة األوىل فيمده:-2
 ( حركات إذا كان بعده ساكن.6مداً مشبعاً )-
 ويقصره حركتني إن كان بعده متحرك.-

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ُبلٍ وَ َوْرٍش َوااُلْخَرى َكَمدٍّ عِّْنَد -206 اَل  قُ ن ْ َها تَ َبدَّ دِّ َعن ْ

َ
 ... َوَقْد قِّيَل حَمُْض امل

 
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 اهلمزاتن مفتوحتان 1
 58هود:  ژڱ  ڱ    ڱ  ڱڳ  ژ 

 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1
 إبدال اهلمزة الثانية ألفاً مع الطول-2

1 
2 

 ١١املنافقون:     ژ ەئ  ەئې    ى    ى  ائ  ائ     ژ 
 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1

 إبدال اهلمزة الثانية ألفاً مع القصر-2
1 
2 

 اهلمزاتن مكسوراتن 2

 ژڤ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ 

 ١8٧الشعراء: 
 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1

 إبدال اهلمزة الثانية ايء مع الطول-2
1 
2 

 5السجدة:  ژک   ک  ک    ژ  ڑ       ڑ    ژ 
 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1

 إبدال اهلمزة الثانية ايء مع القصر-2
1 
2 

3 
 اهلمزاتن مضمومتان

 )موضع واحد يف القرآن(
األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ    گ  گک  گ  گ  ژ 

32 
 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1

 إبدال اهلمزة الثانية مع القصر-2
1 
2 

 
 َحْااَلْت  َخْاصَّة  ِلَوْرش  ِمَن اهلَْمَزَتْْيِ املتَِّفَقَتْْيِ اِبحلَرََكِة يف َكِلَمَتْْي:-

 التطبيق احلكم املثال م

 3١البقرة:  ژچ    ڇ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  ژ  1
 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1

 إبدال اهلمزة الثانية ايء ساكنة مع الطول-2
 الثانية ايء مكسورةإبدال اهلمزة  -3

1 
2 
3 

 33النور:  ژڈ  ژ  ڎ  ڈ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ  2

 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1
 إبدال اهلمزة الثانية ايء ساكنة مع الطول اعتداداً ابألصل-2

 إبدال اهلمزة الثانية ايء ساكنة مع القصر اعتداداً ابلعارض -3
 إبدال اهلمزة الثانية ايء مكسورة -4

1 
2 
3 
4 

3 
 32األحزاب:  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 ومثلها قوله تعاىل: 

 50األحزاب:  ژٴۇ   ۋ  ۋ    ۈ  ۆ      ۈ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ 

 تسهيل اهلمزة الثانية بني بني-1
 إبدال اهلمزة الثانية ايء ساكنة مع الطول اعتداداً ابألصل-2

 اعتداداً ابلعارضإبدال اهلمزة الثانية ايء ساكنة مع القصر  -3

1 
2 
3 
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4 
 6١احلجر:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ 

 ومثلها قوله تعاىل:

 4١القمر:  ژڭ   ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ژ  

 تسهيل اهلمزة الثانية مع ثالثة البدل )بدل ُمغريَّ ابلتسهيل(-1
 إبدال اهلمزة الثانية مداً مع الطول والقصر-2

1 
2 
3 
4 
5 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

مْ َويف هُؤاَل إِّْن َواْلبَِّغا إِّْن لِّ -207 هِّ يفِّ اْلَكْسرِّ بَ ْعُضُهْم َتاَل  َوْرشِّ  ... بَِّياٍء َخفِّ
 : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ فَ لِ تَ خْ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اثنياً:

 )انقر هنا للرجوع إىل األمثلة(.وافق ورش قالون يف حكم اهلمزتني املختلفتني يف الشكل 
 
 :اهلَْمِز املُْفَردِ ابَُْب -7
 ن:كِ اْ السَّ  زُ مْ وَّاًل: اهلَ أَ 

قرأ ورش إببدال اهلمزة املفردة حرف مدٍّ من جنس حركة ما قبلها وذلك إذا كانت اهلمزة ساكنة ووقعت -
ن   الَّذِّي اْؤمتَِّن(. –فاء الكلمة )أي احلرف األول من الكلمة حسب امليزان الصريف(  حنو: )يُ ْؤمِّ

 اإلبدال ما اشُتقَّ من اإليواء حنو: )َمْأَوْاُهم( وابهبا، فحقق اهلمزة فيها.واستثىن من -
 الذِّْئُب(. ،بِّْئٍر،وأبدل اهلمزة يف كلمات معيَّنة مع أهنا وقعت عني الكلمة وذلك يف ثالث كلمات:)بِّْئسَ -

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ْعلِّ -214 َن اْلفِّ اَل  َوْرشٌ مَهْزٌَة ... ف َ إَِّذا َسَكَنْت فَاًء مِّ  يُرِّيَها َحْرَف َمدٍّ ُمَبدِّ
اَل -215 يَواءِّ َواْلَواُو َعْنُه إِّْن ... تَ َفتََّح إِّثْ َر الضَّمِّّ حَنُْو ُمَؤجَّ َوى مُجَْلةِّ اإلِّ  سِّ

 التطبيق احلكم املثال م

1 
 3البقرة:  ژٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ڀ  ژ 

 283البقرة: ژ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٿ  ٺ  ٺ  ژ 
 حركة ما قبلهاإبدال اهلمزة حرف مد من جنس 

 ألهنا َسَكَنْت يف موضع فاء الكلمة
1 
2 

 حتقيق اهلمزة ألهنا من مجلة اإليواء ١5النجم:  ژڳ  ڳ  ڳ  ژ  2
 

 50الكهف:  ژۇ  ۇ    ڭژ  3
 إبدال اهلمزة ايء )مع أهنا وقعت عني الكلمة(

 يف هذه املواضع الثالثة فقط

 

 45احلج:  ژۅ  ۅ      ۉ  ۋ     ژ  4
 

يوسف: ژ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ژ  5
١٧ 

 

 
 : املَُتَحرِ كزُ مْ : اهلَ اثنياً 

اَلً(.-  أبدل ورش اهلمزة املفتوحة بعد ضمة واواً بشرط أن يكون اهلمز فاء فعل الكلمة حنو: )ُمَؤجَّ
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
يَواءِّ -215 َوى مُجَْلةِّ اإلِّ اَل  سِّ  َواْلَواُو َعْنُه إِّْن ... تَ َفتََّح إِّثْ َر الضَّمِّّ حَنُْو ُمَؤجَّ

 التطبيق احلكم املثال 

آل عمران: ژ  ڱگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ژ 
١45 

وقعت اهلمزة فاء الكلمة وهي مفتوحة وقبلها 
 ضم

  فورش يبدهلا واواً 

 ابَِْب اهلَْمِز املُْفَرد:َحْااَلْت  َخْاصَّة  ِلَوْرش  يفْ -
 التطبيق املثال مع الدليل من الشاطبيَّة احلكم

( ايء مفتوحة حيث وردت  أبدل ورش مهزة )لَِّئالَّ
النساء:   ژ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

١65 
اَل  َوْرشٌ وَ -224 ىءِّ فَ ثَ قَّ يُء بَِّيائِّهِّ ... َوأَْدَغَم يف اَيءِّ النَّسِّ  لَِّئالَّ والنَّسِّ

 

ْيُء( ايء مضمومة مث أدغم الياءين  أبدل مهزة )النَّسِّ
) يُّ  )النَّسِّ

 3٧التوبة: ژ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ژ 
اَل  َوْرشٌ وَ -224 ىءِّ فَ ثَ قَّ يُء بَِّيائِّهِّ ... َوأَْدَغَم يف اَيءِّ النَّسِّ  لَِّئالَّ والنَّسِّ

 

 قرأ إببدال اهلمزة ألفاً 

 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ 

 96األنبياء:  ژڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڎ  ڎ  ڍ  ڌ    ڌ   ژ 
زِّ اْلُكلَّ -852 مُّ َواْلَكْسُر     نَ َوأَيُْجوَج َمْأُجوَج امهِّ راً ... َويفِّ يَ ْفَقُهوَن الضَّ  كِّاَل     شُ اصِّ

 

 ١4سبأ:   ژ  يئحئ  مئ  ىئ  ژ 
ْنَسأََتْه ُسُكو ... ُن مَهْزَتِّهِّ     صَ َويفِّ الرِّيَح َرْفٌع -977   اَل     حَ ْذ إِّ اٍض َوأَْبدِّْلُه    مَ حَّ مِّ

 ١املعارج:  ژڭ  ۇ  ۇ              ڭژ 
َْمٍز -1081 ْن َواٍو اَْو اَيٍء اَْبَداَل دَ ْصُن    غُ َوَساَل هبِّ َن اهْلَْمزِّ أَْو مِّ   اٍن َوَغرْيُُهْم ... مِّ

 قرأ إببدال اهلمزة واواً 
 20البلد:  ژ  ېئ    ۈئ  ېئ      ژ 

 8اهلمزة:  ژ   ڎڌ  ڎ  ژ 
ْلفاَءِّ َواجْنَاَل  َعمَّ مًى ... َوالَ    حِّ ىًت     فَ ْن    عَ َوُمْؤَصَدٌة َفامهِّْز َمعاً -1114 ْمسِّ ابِّ  يفِّ َوالشَّ

 

 ١9مرمي:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڳ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ژ  ايء مفتوحةقرأ إببدال اهلمزة 
 

 قرأ هبمز الواو

 ، مثل:اً( حيث وردوَ زُ )هُ لفظ 

 23١البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 
 لفظ )ُكُفَواً(

 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ 
ابُِّئوَن -460 ابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّ َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّ اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ  صِّّ

 

 قرأ ابهلمز بعد الواو والياء

 ( وما اشتق منهيبّ لفظ )النَّ
 مثال: ني((، )النبيِّ ون(، )نبيَّاً(، )نيبّ ة(، )النبيُّ )النبوَّ 

 68آل عمران: ژ  ى  ائ  ىې  ژ 

 26احلديد: ژ  ڃڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ 

ُبو ... َءةِّ اهْلَْمَز ُكلٌّ َغرْيَ -458 ءِّ َويف الن ُّ  اْبَدالَ  اَنفِّعٍ َومَجْعاً َوفَ ْرداً يفِّ النَّيبِّ

 

 4الطالق:  ژۈ    ٴۇ  ۋ  ۈ  ژ  قرأ حبذف الياء وتسهيل اهلمزة مع املد والقصر
ُهَما ... َوقِّْف ُمْسكِّناً َواهْلَْمُز لَِّوْرٍش  وََكاْلَياءِّ َمْكُسوراً -966 اَل     بُ اكِّيهِّ زَ َوَعن ْ  جِّّ

1 
2 

 قرأ حبذف األلف مع:
 تسهيل اهلمزة-1

 إبدال اهلمزة ألفاً مع املد املشبع-2
 ١١9آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ              ڻ  ژ 

1 
2 
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 حذف اهلمزة

 69املائدة:  ژۋ     ٴۇۈ  ۈ  ژ 

 62البقرة:  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ       پپ  ژ 

 ١٧احلج:  ژٺ       ٺٺ  ٺ  ژ 
ابُِّئوَن -460 ابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّ َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّ اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ   صِّّ

 30التوبة: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ھژ 
ُر -727 مٌ ُيَضاُهوَن َضمَّ اهْلَاءِّ َيْكسِّ اَل  َعاصِّ  ... َوزِّْد مَهْزًَة َمْضُموَمًة َعنُه َواْعقِّ

 قرأ هبمزة بعد الياء مع املد املتصل
 6البينة:  ژۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ 

 ٧البينة:  ژ  ېۉ  ۉ     ې  ژ 
ْز رَ َوَمطَلعِّ َكْسُر الالَّمِّ -1116 الً آْحٌب َوَحْريَف اْل  ...  رَبِّيَّةِّ فَامهِّ الَ     مُ هِّ  َتَأهِّ

 

 
َلَها: ابَْبُ -8  نـَْقِل َحرََكِة اهلَْمَزِة ِإىَل السَّاِْكِن قـَبـْ
 :ْْي تَ مَ لِ كَ   وَّاًل: يفْ أَ 

ل الكلمة وسبقت حبرف صحيح ساكن آخر الكلمة اليت قبلها فورش ينقل حركة  إذا وقعت مهزة قطع أوَّ
وال ميم مجع اهلمزة إىل احلرف الساكن قبلها وحيذف اهلمزة، بشرط أن ال يكون احلرف الساكن حرف مدٍّ 

 حنو: )َمْن آَمن(، )َخَلْوا إِّىَل(، )َقْد أَفْ َلح(.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

رٍ  َساكِّنٍ  ُكلَّ   َوْرشٍ لِّ  َوَحرِّكْ -226 يحٍ ...  آخِّ اَل  واْحذِّْفهُ  اهْلَْمزِّ  بَِّشْكلِّ  َصحِّ  ُمْسهِّ
 التطبيق احلكم املثال م

 88الكهف:  ژژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ژ  1
 اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزةنقل حركة 

 )مع االنتباه إىل ثالثة مد البدل(

 

 ١4البقرة:  ژې  ۉ  ۉ  ۅ  ژ  2
 

 ١املؤمنون:  ژٻ  ٱ  ٻ  ژ  3
 

 
 :ةمَ لِ كَ   : يفْ اثَْنَِياً 

نسان(، )اآلخرة(.  نقل ورش حركة اهلمزة إىل الم التعريف يف حنو: )اأَلرض(، )اإلِّ
 التطبيق احلكم املثال م

 36البقرة:  ژی  ىئ  ىئ      ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ژ  1
 نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزة

 )مع االنتباه إىل ثالثة مد البدل(

 

 28النساء:  ژٹ  ٹ  ٿ  ژ  2
 

 ١١4البقرة:  ژک  گ    کک  ک  ژ  3
 

 احلرف قبل اهلمزة حرف مد ال نقل فيها ألن 6التحرمي:  ژۅ   ۅ  ۋ  ۋ   ۈ  ٴۇ  ۈ  ژ  4
 

 6البقرة:  ژپ    پ      ڀ   ڀ  ٻ  پ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ  5
 ال نقل فيها ألن احلرف قبل اهلمزة هو ميم اجلمع 

  وحكمها لورش يف هذه احلالة الصلة 
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 وله عند البدء يف حنو: )األرض(، )اآلخرة( وجهان:-
 التطبيق احلكم املثال م

 ژ ېئژ  1
 البدء هبمزة الوصل )اََلْرْض( اعتداداً ابألصل )وهو سكون الالم(-1
 البدء ابلالم املفتوحة )َلْرْض( اعتداداً ابلعارض )وهو حترك الالم(-2

1 
2 

 ژ کژ  2
 البدء هبمزة الوصل )َاآلخرة( مع ثالثة البدل )املغريَّ ابلنقل(، اعتداداً ابألصل يف املوضعني )مهزة الوصل و البدل(-1

 )مهزة الوصل و البدل( البدء ابلالم املفتوحة )آلخرة( مع قصر البدل فقط، اعتداداً ابلعارض يف املوضعني-1
1 
2 

 
 َحْااَلْت  َخْاصَّة  ِلَوْرش  يفْ ابَِْب النـَّْقل:-

 التطبيق احلكم املثال م

  ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ڻ       ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  ژ  1

 20 - ١9احلاقة: 

 النقل وعدمه له فيها وجهان
م يف األداء  وعدم النقل هو األرجح واملقدَّ

ْسكانِّ ...  وَكَِّتابَِّيهْ  اَنفِّعٍ  َعنْ  رًِّدا َونْقلُ -234 الِّ  تَ َقبَّاَل  َأَصحُّ  َوْرشٍ  َعنْ  ابِّ

 النقل
 

 عدم النقل

 34القصص: ژ  ىى  ې  ې  ژ  2
 قرأ ابلنقل

ْسكانِّ ...  وَكَِّتابَِّيهْ  اَنفِّعٍ  َعنْ  رًِّدا َونْقلُ -234 الِّ   تَ َقبَّاَل  َأَصحُّ  َوْرشٍ  َعنْ  ابِّ

  5١يونس:  ژۈئ  ېئ    ېئ     ېئ  ۈئ  ژ  3
 

  50النجم:  ژڤ  ڦ   ڤ  ڤ  ژ  4
 

 
 :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -9
 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

1 
 وتصريفاهتا، مثال:قرأ إبدغام الذال يف التاء يف )َأَخْذمُت( 

 5١البقرة:  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڄ  ژ 
ْيمِّ -283 نْيَ عِّْنَد اْلمِّ رَادِّ  وااَز اخَتَْذمتُ     فَ َوطاسِّ ف ْ  ْغَفاَل دَ اَشَر    ع... َأَخْذمُتْ َويفِّ اإلِّ

 

2 

 أدغم دال )َقْد( يف الضاد والظاء، مثال:

 ١08البقرة:  ژژ  ڑ  ڈ  ژ  ژ 

 23١البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ 
حاً  لَّ دَ  َداب   جمٌ نَ    فَاْظَهَرَها-263  َواْمَتاَل  ظْمآنَ  َضرَّ  َوْرشٌ  َوأَْدَغمَ ...  َواضِّ

 

3 
 أدغم التاء يف الظاء يف حنو قوله تعاىل:

 ١١األنبياء:  ژٻ       پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
 َوخُمَوِّاَل  ظَافِّراً  َوْرشٌ  َوأَْدَغمَ ...   ُدورُهُ بُ   َمْتهُ نَ   رٌّ دُ  فإِّْظَهارُهُ -267

 

4 
 أظهر الثاء عند الذال يف قوله تعاىل:

 ١٧6األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ 
ْم ...     قَ رٍّ        بَ َدى    هُ َويفِّ ارَْكْب -284 هِّ ُْلفِّ اَل    جُ ارِّ دَ ُه    لَ اَ يَ ْلَهْث    جاََع    ضَما    كَ رِّيٍب خبِّ  هَّ

 

5 
 يف قوله تعاىل: امليمعند  الباءأظهر 

 42هود:    ژھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہژ 
ْم ...     قَ رٍّ        بَ َدى    هُ َويفِّ ارَْكْب -284 هِّ ُْلفِّ اَل    جُ ارِّ دَ ُه    لَ اَ يَ ْلَهْث    جاََع    ضَما    كَ رِّيٍب خبِّ  هَّ

 

6 

 يف قوله تعاىل:قرأ إبدغام النون يف الواو 

 يس ژڦ  ڦ    ڦ  ڤڤ  ژ 
 يف قوله تعاىل: -واإلظهار َأْشَهر–وله اإلظهار واإلدغام 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ     ڈژ  ژژ 
ْر -281 نْيَ َأْظهِّ مْ َدا ... َونُوَن َوفيهِّ اخْلُْلُف َعْن     بَ ُه    َحقُ ىًت     فَ ْن    عَواَيسِّ هِّ  َخاَل  َوْرشِّ
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7 
 يف قوله تعاىل: امليمعند  الباء اجملزومةأظهر 

 284البقرة:    ژ ک  ڑ  کژ  ڑ    ژژ 
ْب  قَاُلونُ وَ -285 خْلُْلفِّ دَ ُذو ُخْلٍف َويفِّ اْلبَ َقَرْه فَ ُقْل ... يُ َعذِّ  ْوداً َوُموبِّاَل     جَ اَن ابِّ

 

 
 ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-10

 
 (هكربى يف القرآن الكرمي إال اهلاء يف قوله تعاىل: )ط  ليس لورش إمالة ة:لَ اْ مَ أوَّاًل: اإلِ 

 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة
 ١طه:  ژڄ  ژ 

قًا صَفا شَ .....اَل حَ ىًن جَ ْلًوا َوحَتَْت حُ ًضى رِّ ْف صِّ َوَها  -740/739   ادِّ

 
روى جواز الفتح والتقليل يف القرآن الكرمي و روى ورش التقليل وجهاً واحداً يف مواضع يف  ل:يْ لِ قْ اثنياً: التَـ 

 مواضع أخرى، وتفصيلها كالتايل:
َداً: -أ ْقلِّْيلِّ َوْجَهاً َوْاحِّ ُع الت َّ  َمَوْاضِّ

 التطبيق املثال مع الدليل من الشاطبيَّة م

 3آل عمران:  ژٿ  ٿ  ٿ  ژ لفظ )التوراة( حيث ورد، مثال:  1
ْورَاَة -546 خْلُْلفِّ جَ ي   ِّ فْسُنُه ... َوقُ لَِّل حُ دَّ رُ ا مَ َوإِّْضَجاُعَك الت َّ  لَّاَل ب َ ْوٍد َوابِّ

 

2 
 ١9١البقرة:  ژڤ  ڤ          ڤ  ژ لفظ )الكافرين( حيث ورد، مثال: 

ُْلٍف مُ َوى رَ َوَمْع َكافِّرِّيَن اْلكافِّرِّيَن بَِّيائِّهِّ ... َوَهاٍر -323  اَل حَ ٍد صَ ْرٍو خبِّ
ُموا ...   تَ َدارِّ َوَجبَّارِّيَن َواجْلَارِّ بَ -324 يَع اْلَبابِّ َكاَن ُمَقلِّاَل َوَوْرٌش مَّ  مجِّ

 

3 

 ل )حا، را، ها، اي( من فواتح السور، األمثلة:قلَّ 
 ١مرمي:  ژٱ  ژ ،     ١يوسف: ژ  ڻژ ،       ١غافر:  ژٿ  ژ 

 َواَل ُصْحَبٌة طَا َواَي َحْفٍص ًمى َغرْيَ   حِّ رُُه ... كْ ذِّ َوإِّْضَجاُع رَا ُكلِّّ اْلَفَواتِّحِّ -738
ٌر ... َوَها    يَ اَي َكاَف واخْلُْلُف ُصْحَبٍة ْم كَ َو -739  اَل حَ ىًن جَ ْلًوا َوحَتَْت حُ ًضى رِّ ْف صِّ اسِّ

 اَل حَ يُدُه جِّ ... َلدى َمْرميٍَ َهااَي َوَحا  انَفِّعٌ َبنْيَ َبنْيَ وَ َوْرٍش َوذو الرَّا لِّ -741
 

 

4 
 الراء وجهاً واحداً وهي : كل ألف رمست ابلياء وسبقها راء، مثال:قلل ذوات 

  92األنعام: ژ  ک  کڑ  ژ    ڑ  ژ 

5 
 كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة، مثال:

 ٧البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ   ژ 
 من آخرهاواستثىن من ذلك كلمات هي: )أنصاري، ت ُ َمار، اجلوار( ألن الراء ال تعترب متطرفة حيث حذفت الياء 

 

6 
 األلف الواقعة بني رائني الثانية منهما مكسورة، حنو:

  ١93آل عمران:  ژەئ  ائ  ەئ  ژ 

7 
 قلل الراء واهلمزة من )رأى( وصالً وقفاً بشرط أن أييت بعدها متحرك، مثل:

 ٧6األنعام: ژ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 
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 مثل:أما إذا جاء بعدها ساكن فله التقليل وقفاً والفتح وصالً، 
 ٧٧األنعام: ژ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڇ  ڇ  ڇ  ژ 

ْل -646  ْجَتاَل     يُ ْسٌن َويفِّ الرَّاءِّ حُ ... َويفِّ مَهْزِّهِّ ُصْحَبٍة ْزَن    مُ َوَحْريَفْ رََأى ُكالًّ أَمِّ
ٍر ... -647 ماَ َمَع ُمْضمِّ ُْلٍف َوُخْلٌف فِّيهِّ يٌب َوَعْن مُ خبِّ  يف اْلُكلِّّ قَ لِّاَل ُعْثَماَن صِّ

8 

 األلف اليت ليس بعدها )ها( يف رؤوس اآلي وذلك يف أحد عشر سورة هي: 
 )طه، النجم، املعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلق(

 عدا )ذكراها( يف النازعات ألهنا ذات راء، وعدا سورة الشمس كلها تنتهي ب )هاء(
 )ضنكاً( ال تقليل له فيها، أو رأس آية غري السور املذكورة فله فيها الفتح والتقليل وما كان رأس آية مبدالً من تنوين مثل

الَ -306 ه َوآيِّ اْلنَّْجمِّ َكْي تَ تَ َعدَّ ُر آيِّ َما ... بطِّ  َوممَّا أََمااَلُه َأَواخِّ
َحى ... َويفِّ اقْ رَأَ َويفِّ َوالنَّ -307 ْمسِّ َواأَلْعَلى َويفِّ اللَّْيلِّ َوالضُّ  ازَِّعاتِّ مَتَيَّاَل َويفِّ الشَّ

اَل -308 َهاُل أَفْ َلْحَت ُمْنهِّ ن ْ َياَمةِّ يفِّ الْ  ... َمَعارِّجِّ اي مِّ ْن حَتْتَِّها مُثَّ اْلقِّ  َومِّ

 

 
 ل:يْ لِّ قْ الت َّ وَ  حِّ تْ الفَ  زِّ اْ وَ جَ  عُ ضِّ اْ وَ مَ  -ب

 التطبيق املثال مع الدليل من الشاطبيَّة م

1 
 بشرط أال تكون رأس آية، مثل:ذوات الياء: وهي كل ألف متطرفة منقلبة عن ايء 

  3يونس: ژ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ژ 

2 
 كل ما رسم ابلياء يقلله إال: )ما زكى، حىت، إىل، على، لدى(

ْن بَ ْعُد َحىتَّ َوُقْل َعَلى-296   َوَما َرمَسُوا ابْلَياءِّ َغرْيَ َلَدى َوَما ... زََكى َوإِّىَل مِّ

 ١30البقرة: ژ  گک  ک  گ  ژ ما رسم ابأللف، مثل:  3
  واستثىن: )الرىب، كمشكاة، كالمها، مرضايت(

 6١الشعراء:  ژٻ  ٻ  ٱ  ژ قلل اهلمزة وقفاً وميتنع التقليل وصالً اللتقاء الساكنني يف:  4
 

 ١30الشعراء:  ژۆئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ  5

 36النساء:  ژہ  ہ  ھ       ہۀ  ہ  ۀ   ژ 
 

 43األنفال:  ژۀ  ہ  ۀ  ڻ    ژ  6
 

 
 :الرَّْاَءْاتابَُْب -11

م جلميع القرَّاء ما عدا ورش فله الرتقيق يف بعض احلاالت وهي   األصل يف الراء املفتوحة واملضمومة أهنا تفخَّ
 كالتايل:

 التطبيق املثال الوجه م
 22القيامة:  ژڀ    پ  ڀ    ژ  أن يقع قبلها كسر أصلي 1

 

 ١١9البقرة: ژ  مئ  ىئی  جئ   حئ  ژ  أن يقع قبلها ايء ساكنة 2
 

 256البقرة: ژ  حئ  مئجئ    ی  ژ  أن يقع قبلها حرف ساكن مستفل وقبله كسر 3
 

 240البقرة: ژ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  أن يقع قبلها خاء ساكنة قبلها كسر 4
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- : َنْاَءْات   اْسِتثـْ
 التطبيق املثال الوجه م

م ورش الراء يف األمساء األعجمية 1  ١09الصافات:  ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  فخَّ
 

م الراء إذا تكررت، وإن كانت مستوفية لشروط  2 فخَّ
  23١البقرة: ژ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ژ  الرتقيق

م الراء إذا وَ  3  5١آل عمران:  ژى  ى  ې  ژ  ا حرف استعالءهَ ي َ لِّ فخَّ
 

 32املرسالت:  ژگ            گ     ک  گ  ژ  رقق الراء يف لفظ )بَِّشَرٍر( وصالً ووقفاً  4

 وصالً 
 
 وقفاً 

5 

 اختلف عنه يف ست كلمات على وزن )فِّْعَلى( وهي: 
ْهَراً(  ْجرَاً، إِّْمَراً، وِّْزَراً، صِّ رْتاً، حِّ  )ذِّْكراً، سِّ

حيث قرأها ابلوجهني: التفخيم والرتقيق، والتفخيم 
م.  مقدَّ

 3الصافات:  ژپ  پ  ژ 

 التفخيم
 

 الرتقيق

 ٧١األنعام: ژ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھۀ  ژ  له يف لفظ )َحرْيَان( التفخيم والرتقيق 6

 التفخيم
 

 الرتقيق

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َنًة اَيٌء أَوِّ اْلَكْسُر ُموَصاَل َوْرٌش  َوَرقََّق -343 َلَها ... ُمَسكَّ  ُكلَّ رَاٍء َوقَ ب ْ
وى َحْرفِّ -344 اَل َومَلْ يَ َر َفْصاًل َساكًِّنا بَ ْعَد َكْسرٍَة ... سِّ َوى اخْلَا َفَكمَّ ْستِّْعالَ سِّ  االِّ
اَل -345 يِّّ َويفِّ إَِّرْم ... َوَتْكرِّيرَِّها َحىتَّ يُرى ُمتَ َعدِّ َمَها يف اأَلْعَجمِّ  َوَفخَّ
لَّةِّ اأَلْصَحابِّ أَْعَمُر أَْرُحاَل -346 رْتًا َواَببَُه ... َلدى جِّ يُمُه ذِّْكرًا َوسِّ  َوتَ ْفخِّ
يمِّ بَ ْعٌض تَ َقبَّاَل َويف َشَرٍر َعْنُه يُ َرقُِّّق  -347 ْفخِّ لت َّ  ُكلُُّهْم ... َوَحرْيَاَن ابِّ
ْت يفِّ اأَلَداءِّ تَ َوقُّاَل َوْرٍش َويف الرَّاءِّ َعْن -348 ُب َشذَّ َوى َما ذََكْرتُُه ... َمَذاهِّ  سِّ
ال-349

َ
َعةِّ امل ب ْ هاَ بَ ْعَد َكْسرٍَة ... إَِّذا َسَكَنْت ايَ َصاحِّ لِّلسَّ ْن تَ ْرقِّيِّقِّ  َوالَ بُدَّ مِّ

يُم فِّيهاَ َتَذلَّاَل -350 ْفخِّ ُم الت َّ ْستِّْعاَلُء بَ ْعُد فَ رَاُؤُه ... لُِّكلِّّهِّ  َوَما َحْرُف االِّ
َشايِّخِّ َسْلَساَل -351

َ
ْرٍق َجرى َبنْيَ امل  َوجَيَْمُعهاَ قِّْظ ُخصَّ َضْغٍط َوُخْلُفُهْم ... بِّفِّ

 
َْمْاتابَُْب -11  :الالَّ

 إال يف لفظ اجلاللة إذا سبق بفتح أو ضم ففيها التفخيم. األصل يف الالم الرتقيق
 ولورش تغليظ الالم يف حاالت أخرى غري لفظ اجلاللة بشروط وهي:

 أن تكون الالم مفتوحة.-1
 ط(-ظ-أن يكون قبلها أحد احلروف الثالثة )ص-2
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 أن تكون هذه احلروف الثالثة مفتوحة أو ساكنة-3
  :ةبيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 فَ ْتَح اَلٍم لَِّصادِّهاَ ... أَوِّ الطَّاءِّ َأْو لِّلظَّاءِّ قَ ْبُل تَ نَ زُّاَل َوْرٌش َوَغلََّظ -359
 إَِّذا فُتَِّحْت َأْو ُسكَِّنْت َكَصالهتِِّّْم ... َوَمْطَلعِّ أَْيًضا مثَّ َظلَّ َويُوَصاَل -360
ُن -361 اَل َويف طَاَل ُخْلٌف َمْع فَِّصااًل َوعِّْنَدماَ ... ُيَسكَّ ُم ُفضِّّ َفخَّ

ُ
 َوْقفاً َوامل

هِّ ... َوعِّْنَد ُرُءوسِّ اآليِّ تَ ْرقِّيُقهاَ اْعَتاَل -362 ْنهاَ َكهذِّ  َوُحْكُم َذَواتِّ اْلياَءِّ مِّ
 التطبيق املثال الوجه م

 ُمَغلََّظة قوالً واحداً: 1
 إذا استوفت الالم الشروط وكانت يف وسط الكلمة

 ژچ  چ   ڇ  چ  ڃ  چ  ژ 

  3األنفال: 

2 

 جواز الوجهْي يف ثالث حاالت:
 

 إذا أتت الالم متطرفة حال الوقف )التغليظ أرجح(-1
 

إذا فصلت األلف بني الالم وأحد احلروف الثالثة )التغليظ أرجح وقفاً -2
 ووصاًل(

 
 الالم بعد الصاد وبعدها ألف منقلبة عن ايء ومل تقع رأس آية تإذا وقع-3

 

 2١الرعد:  ژڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ 
 

 86طه:  ژائ   ەئ  ائ  ژ 
 

 ١2األعلى:  ژۈئ    ېئ   ۈئ  ۆئ  ژ 
 

 

 الرتقيق فقط: 3
 3١القيامة:  ژڌ   ڍ  ڍ  ڌ        ژ  إذا وقت الالم بعد صاد وبعدها ألف منقلبة ايء وكانت الكلمة رأس آية 

 

4 

مقللة ال جيتمع التغليظ والتقليل معاً: فإذا اجتمع مع الالم املغلظة ذات ايء 
 فله:

 الفتح مع تغليظ الالم-1
 التقليل مع ترقيق الالم-2

 ١25البقرة: ژ  ېۉ  ې  ې  ې   ژ 
1 
2 

 
 ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة: -12

 هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان.
 الوجه واملثال مع التطبيق م

1 

 ايء اإلضافة إذا كان بعدها مهزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.قرأ ورش بفتح 
 واستثىن من ذلك مثانية عشر موضعاً قرأها ابإلسكان

 30البقرة:  ژڤ  ڤ  ڦ   ڤ  ڤ  ژ 

 29املائدة: ژ ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ڭ    ۓژ 

 35آل عمران:  ژۓ  ڭ  ڭ  ۓ     ےےھ  ژ 
 أمثلة على االستثناءات:

 ١52البقرة:   ژائ     ىژ 

 40البقرة:  ژچ  ڃ      ڃڃ  ژ 

 ١4األعراف:  ژڄ  ڃ    ڄ      ڄڄ  ژ 
 ايء، مثل: 14 القرآن يف وعددها التعريف بالم مصحوابً  وصل مهز وليها اإلضافة إذا ايء يف ابلفتح ورش قرأ 2
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 ١24البقرة:  ژۈ    ۆۇ  ۇ       ۆ  ژ 
 التعريف، وهي: الم دون وصل مهزة فيها الياء بعد جاء مواضع أربعة يف كذلك  وفتحها

 42 – 4١طه:  ژڱ  ڱ  ڱ     ڳڳ      ڳڳ  ژ 

 طه ژڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ    ڻڻ    ڻڱ   ں   ں  ژ 

 30الفرقان:  ژۋ  ۋ  ۅ    ٴۇ  ۈۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ژ 

 6الصف:  ژ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 

3 

 ايء( 30حروف اهلجاء غري مهز القطع أو الوصل )وقد وقع ذلك يف إذا أتى بعد ايء اإلضافة حرف من 

 ١86البقرة:  ژىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ژ فورش فتح بعضها مثل: 

 23ص:  ژڻ  ں  ں     ژ وأسكن بعضها مثل: 
 واختلف عنه بني الفتح واإلسكان يف قوله تعاىل:

 ١62األنعام:  ژۆ   ۆ  ۈ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 
 ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:ابَُْب -13

هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، ويدور 
 احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل.

وحذف الباقي، أما حال ايء، أثبت ورش حال الوصل سبعاً وأربعني ايء،  62مجلتها يف القرآن الكرمي 
 الوقف فيحذف الياء.

 وقفاً )احلذف( وصالً )اإلثبات( املثال

 (أن تعلمن)  مما(أن تعلمين) 66الكهف:  ژگ  گ  ڳ  گ  ک  گ  ژ 
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 ِقَرْاَءِة اْبِن َكِثرْي املـَـك ي  ُأُصْوُل  الثالث: املطلب
ُبلْ   ِبَرْاِويـَْيِه البَـزِ ي  َوقـُنـْ

 د رمز ابن كثري يف الشاطبيَّة 
 ه رمز البَـز ي  
ُبْل   ز رمز قـُنـْ

 براوييه حال االجتماع رموز ابن كثري
 الُقرَّاء السبعة ما عدا انفعاً  خ
 الكوفيون وابن كثري ظ
 انفع وابن كثري وأبو عمرو ََسَا
 ابن كثري وأبو عمرو َحقٌّ 
 ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر نـََفر

 انفع وابن كثري ِحْرِميٌّ 
 
 ابَُْب الَبْسَمَلة:-1

 وافق ابن كثري قالون يف أوجه البسملة بني السورتني فقرأ ابألوجه الثالثة: 
 (.لثالثابل مع وصل الثاين قطع األوَّ ، وصل اجلميع، قطع اجلميع)

 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

وَرَتنْيِّ -100 الَ دِّ  ْوهاَ منََ  َجالٌ رِّ ...  ُسنَّةٍ بِّ َوَبْسَمَل َبنْيَ السُّ  ْريًَة َوحَتَمُّ
 انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.

 
 ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2

سواء   يكون ما بعدها متحرك،قرأ ابن كثري بضم ميم اجلمع وصلتها بواو لفظية مُتَدُّ مبقدار حركتني بشرط أن 
 كان مهزة أو غريها.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
يمِّ اجلَْْمعِّ قَ ْبَل حُمَرٍَّك ... -111 ْل َضمَّ مِّ  بَِّتْخيِّريِّهِّ َجاَل َوقاَُلوٌن رَاكاً دِّ َوصِّ

 التطبيق املثال الوجه م

 ژڀ   ڀ  پ      پ  پ    ٻ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ  صلة امليم  1

 6البقرة: 
 

 2٧البقرة:  ژۈ  ۆ  ۆ  ژ  ال صلة يف امليم لوقوعها قبل ساكن 2
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 ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3
توسع ابن كثري يف هذا الباب فقرأ بصلة هاء الضمري املفرد املذكر الغائب واواً أو ايء )حسب حركتها( سواء 

 فيمدها مبقدار حركتني سواء كانت صلة صغرى أو كربى.وقعت بني متحركني، أو بني ساكن ومتحرك، 
 ومل يصلها إذا جاء خلفها ساكن منعاً من التقاء الساكنني.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
َلهُ  َوَما-159 مْ   ْبنِّ ا ِّ ل التَّْسكِّنيُ  قَ ب ْ  وِّاَل  َأُخو َحْفصٌ  َمْعهُ  ُمَهاانً  َوفِّيهِّ ...  َكثِّريِّهِّ

 التطبيق املثال الوجه م

1 
ومّدها مبقدار صلة اهلاء )الصغرى( 

 حركتني 
 لوقوعها بني متحركني

  8الطارق:  ژڃ      ڄ  ڄ  ڄ    ژ 

2 
صلة اهلاء )الكربى( ومّدها مبقدار 

 حركتني
 لوقوعها بني متحركني

 3اهلمزة:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 
 

 56األحزاب:  ژڇ  ڇ  چ  چ  ژ  صلة اهلاء لوقوعها بني ساكن ومتحرك 3
 

 54األعراف:   ژ ڻں  ڻ   ں  ژ  عدم صلة اهلاء ألن ما بعدها ساكن 4
 

 قرأ ابلصلة وزاد مهزة ساكنة بعد اجليم 5
 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 
 

النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ  قرأ بكسر القاف مع الصلة 6
52 

 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ  قرأ بكسر اهلاء مع الصلة 7
 

 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ  قرأ بضم اهلاء مع الصلة 8
 

 
 ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

 وقصر املنفصل.بتوسط املد املتصل،  ابن كثريقرأ 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْل فَاْلَقْصَر -169 َفصِّ ماَ   طَ ادِّْرُه        بَ فَإِّْن يَ ن ْ هِّ ُْلفِّ  رًّا َوخُمَْضاَل دَ ْروِّيَك        يُ الِّباً ... خبِّ
 التطبيق املثال الوجه م

 5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  توسط املد املتصل 1
 

 4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  قصر املد املنفصل 2
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 :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5
مهما كانت حركتها بتسهيل اهلمزة الثانية بال إدخال  يف كل مهزتني اجتمعتا يف كلمة واحدة ابن كثريقرأ 

 حنو: )أَأَنذرهتم، أَأُنزل، أَإِّنكم(.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

يلُ -183  َتْجُماَل لِّ  ُخْلفٌ  اْلفْتحِّ  َوبَِّذاتِّ  مَسَا...  بِّكِّْلمةٍ  مَهَْزَتنْيِّ  أُْخَرى َوَتْسهِّ
 التطبيق املثال الوجه م

 ١0يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ  إدخالبال تسهيل اهلمزة الثانية املفتوحة  1
 

 8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  إدخالبال تسهيل اهلمزة الثانية املضمومة  2
 

 ١9األنعام: ژ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ژ  إدخالبال تسهيل اهلمزة الثانية املكسورة  3
 

 
 :ت  اْ ظَ حَ اَلْ مُ -
 التطبيق املثال مع الدليل من الشاطبيَّة الوجه م

 قرأ هبمزتني اثنيتهما مسهلة 1

 ٧3آل عمران:  ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ  ژ 

 20األحقاف:  ژىئ   ىئ  ی  ی  ىئ   ژ 

 8١األعراف: ژ  ې  ې     ې  ې  ى  ىۉ  ژ 
ُتمْ  َومَهَْزة-186 َعتْ  ااَلْحَقافِّ  يفِّ  أَْذَهب ْ ْخَرى...  ُشفِّ اَل  وَِّصاالً  اَمتْ دَ  َماكَ   أبُِّ  ُمَوصَّ

مْ   اْبنِّ  َعنِّ  عِّْمرَانٍ  آلِّ  َويفِّ -188 عُ ...  َكثِّريِّهِّ اَل  َما إِّىَل  يُ ْؤَتى َأنْ  ُيَشفَّ  َتَسهَّ

 

2 
 ابالستفهامقرأ لفظ )آمنتم( 

 مع تسهيل اهلمزة الثانية
 يف موضعي األعراف والشعراء

 ١23األعراف:     ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ژ 

  49الشعراء:     ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  ژ 

3 
 )آمنتم( يف موضع طه: 

 رواه البزي ابالستفهام مع التسهيل 
 ورواه قنبل ابإلخبار

 ٧١طه:   ژ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  گگ  ژ 
ُبلٍ َولِّ  ُصْحَبةٌ  اَثنٍ  َوَحقَّقَ -190 هِّ ...  ُقن ْ  تُ ُقبِّاَل  بَِّطهَ  اأُلوىَل  إبِِّّْسَقاطِّ

 البزي

 
 قنبل

4 

 حكم )آمنتم( حال الوصل مبا قبلها
 يف موضعي األعراف وامللك:

حقق البزي اهلمزة األوىل وسهل 
 الثانية

 وأبدل قنبل األوىل واواً وسهل الثانية

 ١23األعراف: ژ  ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ژ 

 ١6 – ١5امللك:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڄ  ڦ  ڄ    ڄ  ژ 
ُبلٌ  َوأَْبَدلَ  َحْفصٌ  ُكلَِّها  َويف-191 َها ْااَلْعرَافِّ  يفِّ ...  قُ ن ْ ن ْ اَل  َواْلُمْلكِّ  اْلَواوَ  مِّ  ُمْوصِّ

 البزي

 
 قنبل

  90يوسف: ژ  ژ  ڑژ    ڈ  ژ  قرأ هبمزة واحدة على اإلخبار 5
 
 :اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي ابَُْب -6

ل الكلمة  إذا اجتمعت مهزيت قطع يف كلمتني أبن تكون اهلمزة األوىل آخر الكلمة األوىل، واهلمزة الثانية أوَّ
 الثانية، حنو: )جاَء أَمران(، )من السماءِّ إِّن(، )أولياُء أُولئك(.
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 . أو خمتلفتني فيها كما يف األمثلة السابقة  إما أن تكوان متفقتني يف احلركةف
 : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ قَ فِ تَّ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اًل:أوَّ 

 وافق البّزي قالون يف حكم اهلمزتني املتفقتني يف احلركة متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 أما قنبل فقرأ كالتايل:

 التطبيق املثال مع احلُكم م

1 

 املفتوحتان:
  الثانية بتسهيل اهلمزةقرأ -

 أبدال اهلمزة الثانية ألفاً مُتد مّداً مشبعاً إذا وليها ساكن أو حركتني إن وليها متحرك-

 58هود:  ژڱ  ڱ    ڱ  ڱڳ  ژ 

 99املؤمنون:  ژھ  ھ  ے   ے    ھ  ھ  ہ  ہ   ژ 

 6١احلجر:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ وله يف قوله تعاىل: 
 القصر مث املدّ تسهيل اهلمزة الثانية أو إبداهلا ألفاً مع 

ا جاَء آَل ُلوطٍ )وإذا وقع بعد اهلمزة الثانية ألف وذلك يف قال صاحب الوايف: " َوَلَقْد جاَء آَل )ابحلجر  (فَ َلمَّ
ابلقمر؛ فعلى وجه إبداهلا يوجد ألفان، األلف املبدلة منها، واأللف اليت بعدها ومها ساكنان، فحينئذ  (فِّْرَعْونَ 

جيوز لنا وجهان: األول: حذف إحدى األلفني ختلصا من اجتماع الساكنني، الثاين: إثبات األلفني مع زايدة 
لفني يتعني القصر. وعلى الوجه وهو حذف إحدى األ فعلى الوجه األول: ،ألف اثلثة للفصل بني الساكنني

 .(1) الثاين: يتعني اإلشباع

 

2 

 املكسوراتن:
  الثانية بتسهيل اهلمزةقرأ -

 أبدال اهلمزة الثانية ايء مُتد مّداً مشبعاً إذا وليها ساكن أو حركتني إن وليها متحرك-
 ١8٧الشعراء:  ژڤ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ٹ       ڤ  ٹ  ٹ  ژ 

 84الزخرف: ژ  ھ  ھ       ھہ  ھ       ہ  ہ  ہ  ژ 
 واستثىن من ذلك  قوله تعاىل: 

 32األحزاب:  ژٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ 
 ألن أصل النون السكون وُحركت ابلكسر منعاً من التقاء الساكنني وحكمها وقفاً:

 إبدال اهلمزة الثانية ايء مّدية مع اإلشباع-2تسهيل اهلمزة الثانية -1
 وجهاً آخر وهو اإلبدال ايء مدية مع القصرووصالً: يزيد 

 

3 

 املضمومتان موضع واحد يف القرآن
  الثانية بتسهيل اهلمزةقرأ -

 أبدال اهلمزة الثانية واواً مّدية مع القصر-

 32األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  گڳ  ڳ     گک  گ  گ  ژ 
 

 
 

                                                           

 .94 مرجع سابق،، الوايف يف شرح الشاطبيَّة يف القراءات السبع، ( القاضي1)
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ُبلٍ وَ  َوْرشٍ  عِّْندَ  َكَمدٍّ   َوااُلْخَرى-206 دِّ  حَمْضُ  قِّيلَ  َوَقدْ ...  قُ ن ْ

َ
َها امل اَل  َعن ْ  تَ َبدَّ

 
 : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ فَ لِ تَ خْ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اثنياً:

 وافق ابن كثري قالون يف اهلمزتني املختلفتني يف احلركة متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
 :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -7

 التطبيق املثال احلكم

 قرأ ابهلمز

 6٧البقرة: ژ  ھھ  ھ   ژ لفظ )ُهُزُواً( حيث ورد مثل:  
 

 4اإلخالص:  ژٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 
 

 22النجم:  ژۋ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ژ 
 

 ١06التوبة:  ژۆئ      ۈئ  ۆئ  ۇئ  ژ 
 

 5١األحزاب:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ 
 

َياء( حيث ورد بيونس مثل:  يونس:  ژۈ  ٴۇ  ۈ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ژ لفظ )ضِّ
5 

 

 قرأ إببدال اهلمز
 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ 

 

 20البلد:  ژېئ      ۈئ  ېئ      ژ 

 8اهلمزة:  ژڎ   ڌ  ڎ  ژ 
 

قرأ بضم اهلاء مع حذف 
  30التوبة: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ےھ  ژ  اهلمزة

 قرأ إبضافة مهزة بعد األلف
 )مد واجب متصل(

 20النجم:  ژڭ  ڭ  ۓ   ژ 

 4٧النجم:  ژٺ  ٺ   ڀ   ڀ  ژ 
 

بالم مفتوحة  (ةَ كَ يْ لَ ): قرأ
وليس قبلها مهزة وصل وال 

 بعدها مهزة قطع مع فتح التاء
 يف سورة الشعراء و ص

 ١٧6الشعراء:  ژې  ۉ  ۅ  ۉ     ژ 

 ١3ص:   ژ  ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ 
ْضهُ  اهْلَْمزِّ  َمعَ ...  َساكِّنٌ  الالَّمُ  ْيَكةِّ َواألَ  دٍ نَ    يف   َماكَ -928  ْيَطاَل غَ  َصادَ  َويفِّ  َواْخفِّ

 

 
 :دْ رَ فْ ـمُ ـال زِ مْ اهلَ  بِ ابَْ  ل يفْ بُ نْـ قُـ وَ  ي  ز ِ البَـ  تُ اْ فَ اَلْ تِ اخْ -

 التطبيق مع احلكم املثال م

1 
 4الطالق:  ژۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈ  ژ 
 حبذف الياء وصالً ووقفاً فيكون له يف اهلمز:قرأ البزّي  •

 تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر-1وصالً: -

 البزّي وصالً 
1-2 

 البزّي وقفاً 
1-2 
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 إبدال اهلمزة ايء مع املدِّ )بدون إدغام(-2
 تسهيل اهلمزة مع الَرْوم وتوسط املدِّ وقصره-1وقفاً: -

 إبدال اهلمزة ايء مع املدِّ )بدون إدغام(-2
 أحكام املد املتصل الً ووقفاً معف الياء وصذوقرأ قنبل حب •

 
 قنبل

 وقفاً  -وصالً 

 ١١9آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڻ  ژ  2
 قرأ البزّي إبثبات األلف بعد اهلاء، وقرأ قنبل حبذف األلف مع حتقيق اهلمزة

 البزيّ 
 قنبل

 220البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ژ  3
 وقرأ قنبل ابلتحقيق فقطقرأ البزّي بتسهيل وحتقيق اهلمزة، 

 البزيّ 
 قنبل

4 
 ١١0يوسف:  ژۆ  ۇ  ڭ   ۇ  ژ واببه مثل:  ژۇ  ژ لفظ 

إبثبات ألف قبل الياء وحذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الياء )اْسَتاَْيَس(، وقرأها قنبل   -خبلف عنه-قرأ البزّي 
 كاجلمهور

 البزيّ 
1-2 

 قنبل

 
َلَها:ابَُْب نـَْقِل َحرََكِة اهلَْمَزِة -8  ِإىَل السَّاِْكِن قـَبـْ

ومشتقاهتا إذا سبقت   ژڱ  ژ بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزة يف: قرأ ابن كثري 
 حيث ورد. ژڱ  ژ و  ژۇئ   ژ ابلفاء أو ابلواو، ولفظ 

 التطبيق املثال م
 82يوسف:  ژڱ  ڱ   ڱ  ں  ڱ  ژ  1

 

 43النحل:  ژڀ   ڀ   ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ڀ  ژ  2
 

 2١الربوج:  ژۇئ  ۇئ  وئ  وئ     ژ  3
 

 82النساء: ژ  چچ  چ  ژ  4
 

 
 :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -9

وافق ابن كثري حفصاً يف اإلدغام املتماثل واملتقارب متاماً، واختلف معه يف بعض املواضع من اإلدغام 
 املتجانس وهي:

 التطبيق احلكم املثال م

  اإلظهار ١٧6األعراف:  ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ  1

  قرأ جبزم الباء مع اإلظهار 284البقرة:    ژ ک  ڑ  کژ  ڑ  ژ  ژ  2

  قرأ ابإلدغام خبلف عن البّزيّ  42هود:    ژھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژ  3
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 اللَّْفَظْْيِ:ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ -10
 قرأ ابن كثري ابلفتح يف القرآن كله وليس له إمالة وال تقليل.

 
 :الَوْقِف َعلى َمْرُسْوِم اخَلط ِ ابَُْب -11

 : وهي قسمان الوصل يف اتء تكون هاء التأنيث: هي الت-1
 للرسم. تبعاً  ابهلاء يكونعليه  الوقف أن القراء بني خالف وال، ابهلاء املصاحف يف رسم األول: قسمال-
 ذلك يف خمالفنيوقفوا عليه ابهلاء  والكسائي عمرو وأبو كثري  ابن ابلتاء: لكن فيها رسمالثاين:  قسمال-

 وهي ذلك يف أصوهلم متابعني ابلتاء القسم هذا على الباقون ووقف املصحف، رسم اتباع وهو أصلهم
 .(1)املصحف خط مسايرة

يف ثالث عشرة كلمة يف واحد وأربعني موضعاً يف القرآن الكرمي وقد وردت هاء التأنيث ابلتاء املفتوحة 
 وهي:

 مرات 3: ژەئ   ژ  مرات 5: ژھ        ژ  مرات 6: ژڻ  ژ  مرات 6: ژۈ   ژ  مرة 11: ژڈ  ژ 

مرة : ژڈ  ژ  مرتني: ژۉ  ژ  مرتني: ژۇ  ژ 
 واحدة

مرة : ژک  ژ 
 واحدة

مرة :ژۆ  ژ 
 واحدة

مرة : ژڳ  ژ 
 واحدة

مرة : ژڤ  ژ 
 واحدة

مرة  ژې   ژ 
   ،واحدة

 
 األمثلة:

 التطبيق احلكم املثال م

 5١يوسف:  ژېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ېئ  ۈئ  ژ  1
 وقف ابن كثري ابهلاء

 

  56األعراف:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۋ   ٴۇ  ژ  2

 وقف البزي ابهلاء يف املوضعني وقنبل ابلتاء 36املؤمنون:  ژۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ژ  3
 البزيّ 

 قنبل

4 

 ١9النجم:  ژے  ے  ھ  ژ 

 حيثما ورد ژہ  ژ 

 60النمل:  ژک  ڑ  ژ 

 3ص:  ژٹ  ٹ  ٿ  ژ 

 قرأها ابلتاء مجيعاً 
 

 

                                                           

 .180 مرجع سابق، ،القراءات السبعالوايف يف شرح الشاطبيَّة يف  القاضي، (1)
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
لتَّاءِّ َهاُء ُمَؤنٍَّث ... فَبِّاهْلَاءِّ قِّْف -378 اً إَِّذا ُكتَِّبْت ابِّ  ًضى َوُمَعوِّاَل رِّ  َحقَّ
َهاَت رِّ َويف الالََّت َمْع َمْرَضاتِّ َمْع َذاَت هَبَْجٍة ... َواَلَت -379  فِّّاَل رُ ادِّيِّه هَ ًضى َهي ْ

 
 حيث وردت )ايَْ َأبَْه(.   ژې  ژ وقف ابهلاء يف -2

 التطبيق املثال

  44مرمي:    ژ  ک  ک  گک  ژ 
 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ْلَياءِّ دَ ْفًؤا كُ َوقِّْف اَي أَبَْه  -380 اَل حُ اَن وََكأَيِّّنِّ الْ  ... ُوُقوُف بُِّنوٍن َوْهَو ابِّ  صِّّ

 
 وقف البزي  هباء السكت ِبلف عنه على )ما( االستفهامية املسبوقة حبرف جر حنو:-3
 (هْ مَ  بِّ  – مَ  (، )بِّ هْ مَ لِّ  – مَ  (، )لِّ هْ  َّ م ِّ م –ا  َّ م ِّ (، )مهْ مَّ عَ  – مَّ (، )عَ هْ مَ يْ فِّ  - مَ يْ )فِّ 

 التطبيق املثال

 43النازعات:  ژجئ  حئ   مئ          ی  ژ 
1 
2 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ُْلٍف َعنِّ -386 َْه ... خبِّ ْه لَِّمْه مبِّ َّْه قِّْف َوَعمَّ اَل اْلبَ زِّيِّّ َويفِّ َمْه َوممِّ  َواْدَفْع جُمَهِّّ
 

 ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-12
 تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان.هي ايء املتكلم اليت 

وجيب فتح ايء اإلضافة إذا وقعت قبل مهزة القطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة إال بعض 
 املستثنيات )حتفظ مواضعها من املنظومة الشاطبية(.

 
 ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-13

الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، ويدور هي الياءات املتطرفة 
احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل. )حتفظ مواضعهاً من املنظومة 

 الشاطبية(.
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 َأيبْ َعْمر و الَبْصِري   ِقَرْاَءةِ ُأُصْوُل : الرابع املطلب
 الدُّْوِري  َوالسُّْوِسي  ِبَرْاِويـَْيِه 

 ح يف الشاطبيَّة  أيب عمرورمز 
 ط  الدوري  رمز 
 ي  السوسي  رمز 

 براوييه حال االجتماع أيب عمرورموز 
 الكوفيون وأبو عمرو غ
 انفع وابن كثري وأبو عمرو ََسَا
 ابن كثري وأبو عمرو َحقٌّ 
 ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر نـََفر  

 
 الَبْسَمَلة:ابَُْب -1

  :خبمسة أوجه فقرأ البسملة بني السورتنييف  وافق أبو عمرو ورشاً 
، السكت دون بسملة، الوصل دون لثالثابل مع وصل الثاين قطع األوَّ ، وصل اجلميعقطع اجلميع، )

 (.بسملة
للرجوع إىل ، انقر هنا وكلها دون بسملة (السكت والوصل)القطع و فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني 
 األمثلة.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
وَرَتنْيِّ -101 ْل َواْسُكنَتْ    فَ َوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ اَل   حَ اَلاَيُه   جَ لٌّ   كُ َصاَحٌة ... َوصِّ  صَّ

 
 ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2

حنو: )عليهم القتال(،  ساكن وقبلها هاء وقبل اهلاء ايء ساكنة أو حرف مكسورميم اجلمع إذا جاء بعد 
)هبم األسباب( فقرأ أبو عمرو بكسر ميم اجلمع وصالً إتباعاً لكسرة اهلاء، أما حال الوقف فيكسر اهلاء 

 ويسكن امليم.
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َها قَ ْبَل َساكٍِّن ... لُِّكٍل َوبَ ْعَد اهْلَاءِّ َكْسُر -113 ْن ُدونِّ َوْصٍل َضمُّ  اْلَعاَل َفىَت َومِّ
مِّّ -114  ْمَلاَل  شَ َمَع اْلَكْسرِّ قَ ْبَل اهْلَا َأوِّ اْلَياءِّ َساكِّناً ... َويف اْلَوْصلِّ َكْسُر اهْلَاءِّ ابلضَّ
اَل -115 ْلَكْسرِّ ُمْكمِّ ُم الْ  ... قَِّتاُل َوقِّْف لِّْلُكلِّّ ابِّ  َكَما هبُِِّّم اأَلْسَباُب مُثَّ َعَلْيهِّ

 التطبيق احلكم املثال م
 كسر ميم اجلمع وصالً  246البقرة: ژ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڇ  ڍ  ڇ  ڇ      ژ  1

 وإسكاهنا وقفاً 
 وقفاً -وصالً 

 وقفاً -وصالً  ١66البقرة:  ژہ  ھ  ہ  ژ  2
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 ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3
 التطبيق احلكم املثال

 ۀ ۀڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

ل عمران: موضعي آ   ژ ۓ  ۓ  ھ  ھ         ے  ےھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
٧5 

  ژ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
 ١45ل عمران: موضعي آ

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 
َها -160 ن ْ ْه َمْع نُ َولِّْه َوُنْصلِّهِّ ... َونُ ْؤتِّهِّ مِّ ْ فَ َوَسكِّْن يُ َؤدِّّ  اَل حَ افِّياً صَ اَعَتربِّ

ُهْم َوَعْن -161 ْه ... َحْفٍص َوَعن ْ ْه َويَ تَّقِّ ُْلٍف َوَأهْنَاَل ق َ ْفَوُه صَ ى   َ م  حَ فَأَْلقِّ  ْوٌم خبِّ

 اهلاء قرأ إبسكان

 

 ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ 
ْسَكانِّ َحْفُصُهْم َوُقْل بُسُكونِّ اْلَقافِّ َواْلَقْصرِّ -162 الِّ  ْجَتاَل    يُ ... َواَيْتِّْه َلَدى طه ابِّ

 قرأ السوسي إبسكان اهلاء 
  والدوري بكسرها من غري صلة

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 قرأ أبو عمرو ابلكسر دون صلة
 

 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ 
اَ َواْلَقُصَر    طَ ْبُس   لُ ْمُنُه    يُ َوإِّْسَكاُن يَ ْرَضُه -164 مِّ هِّ ُْلفِّ  ْوَفاَل    نَ اذُْكْرُه   فَ يٍِّب ... خبِّ

أسكن أبو عمرو اهلاء خبلف عن 
 الدوري 

والوجه الثاين للدوري هو الضم مع 
 الصلة

 

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 
هْلَْمزِّ َساكِّناً نَ َفٌر َوعى -166 ْئُه ابِّ  ْرَماَل حَ ْعَواُه دَ فَّ لَ ... َويف اهْلَاءِّ َضمٌّ  أَْرجِّ

رياً   نَ َوَأْسكِّْن -167 ْلَها   فَ صِّ ْم ... َوصِّ ْر لَِّغرْيِّهِّ  ُتوَصاَل   لِّ ْيٍب رَ وَن دُ َواداً جاَز َواْكسِّ

 قرأ أبو عمرو هبمزة قبل اهلاء
 مع ضم اهلاء دون صلة

 

 
 ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

يف املنفصل القصر والتوسط، أما السوسي فليس له يف املنفصل  لدوريبتوسط املد املتصل، ولأبو عمرو قرأ 
 إال القصر.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ْل فَاْلَقْصَر -169 َفصِّ ماَ   طَ ادِّْرُه        بَ فَإِّْن يَ ن ْ هِّ ُْلفِّ  رًّا َوخُمَْضاَل دَ ْروِّيَك        يُ الِّباً ... خبِّ
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 التطبيق احلكم املثال م
  توسط املد املتصل أليب عمرو 5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  1
 قصر املد املنفصل أليب عمرو 4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  2

 

 توسط املد املنفصل للدوري 4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  3
 

 
  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5
بتسهيل اهلمزة الثانية مهما كانت  فقرأ قالون يف كل مهزتني اجتمعتا يف كلمة واحدة وافق أبو عمرو-

انقر هنا  حنو: )أَأَنذرهتم، أَأُنزل، أَإِّنكم(.فاصلة بينهما )متدُّ مبقدار حركتني(،  إدخال ألفحركتها مع 
 للرجوع إىل األمثلة.

 وزاد أبو عمرو فيما كانت مهزته الثانية مضمومة وجهاً آخر وهو عدم اإلدخال مع التسهيل.
 يقالتطب املثال الوجه

  8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  تسهيل اهلمزة الثانية املضمومة من غري إدخال
 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
يُل أُْخَرى مَهَْزَتنْيِّ بِّكِّْلمٍة ... -183  َتْجُماَل لِّ َوبَِّذاتِّ اْلفْتحِّ ُخْلٌف مَسَا َوَتْسهِّ
َك قَ ْبَل اْلَفْتحِّ َواْلَكْسرِّ -196 ٌة ...    حُ َوَمدُّ  ُه َواَل    لَ ذُّ َوقَ ْبَل اْلَكْسرِّ ُخْلٌف    لُ َها          بِّ جَّ
مِّّ -200 َك قَ ْبَل الضَّ َما   حَ َّبَّ   لَ َوَمدُّ ُْلفهِّ اَل    بَ بِّيُبُه ... خبِّ  رَّا َوَجاَء لِّيَ ْفصِّ

انقر هنا  .من غري إدخال اهلمزة الثانية تسهيلب فقرأ ة(مَّ ئِّ )أَ لفظ لواتفق مع قالون يف املواضع اخلمسة -
 للرجوع إىل األمثلة.

ُتْم(َلْفُظ  يف كما وافق قالون- َتُ َنا(و  )آَمن ْ انقر هنا للرجوع بتسهيل اهلمزة الثانية من غري إدخال  فقرأ )أَآهلِّ
 إىل األمثلة.

ْحر( بزايدة مهزة استفهام قبل مهزة الوصل مع اإلبدال واملد املشبع- أو  قرأ أبو عمرو لفظ: )السِّّ
 ابلتسهيل مع القصر، وعندئذ توصل هاء الضمري يف )به( بياء.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ْحرِّ  َقْطعُ  اْلمدِّ  َمعَ -751 حَّ  ملَْ  َحْفصٍ  َوْقفُ  بَِّيا...  تَ بَ وَّءا ْكمٌ حُ  السِّّ  فَ ُيْحَماَل  َيصِّ

 التطبيق احلكم املثال

 8١يونس: ژ  ٹ  ڤٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 ابالستفهام مع:
 اإلبدال واملد املشبع-1

 التسهيل مع القصر-2

1 
2 
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 َتْكرَْاُر َلْفظِّ االْستِّْفَهْام:-
 . لثاينوال ابالستفهام يف األوَّ  أبو عمروقرأ ، أحد عشر موضًعا تكرر لفظ االستفهام يف القرآن الكرمي يف

   ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
 اْستِّْفَهاُمُه حَنُْو آئَِّذا ... أَئِّنَّا َفُذو اْستِّْفَهاٍم اْلُكلُّ أَوَّاَل َوَما ُكرَِّر -789

 التطبيق املثال م
 الثاينو ل ابالستفهام يف األوَّ 

 5الرعد: ژ  ې  ې   ې  ېۉ   ۉ    ۅژ  1
 

 49اإلسراء:  ژجث  مث  ىث    يتخت         مت  ىت    حتجت  ژ  2
 

 98اإلسراء:  ژچ  چ  ڇ    چڃ     ڃ   چ    ڃڃ  ژ  3
 

 82املؤمنون:  ژڻ    ڻ ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ژ  4
 

 ١0السجدة:    ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ       ەئائ  ژ  5
 

 ١6الصافات:  ژڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ     ےژ  6
 

 53الصافات:  ژڀ   ڀ  پ  پ  پ  ڀ    پژ  7
 

 4٧الواقعة:  ژی    یىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئېئ  ېئ  ژ  8
 

 تالنازعا ژ ې      ى  ى    ائ  ېۉ  ۉ  ې      ې   ۅ ۅ  ژ  9
 

 6٧النمل:  ژک  ک  ڑ       ڑ  ک  ژ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  10
 

11 

ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 ڭ  

  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   

 29 - 28لعنكبوت: ا

 

 
 :َكِلَمَتْْي ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن  -6

ل الكلمة  إذا اجتمعت مهزيت قطع يف كلمتني أبن تكون اهلمزة األوىل آخر الكلمة األوىل، واهلمزة الثانية أوَّ
 الثانية، حنو: )جاَء أَمران(، )من السماءِّ إِّن(، )أولياُء أُولئك(.

 . أو خمتلفتني فيها كما يف األمثلة السابقة  إما أن تكوان متفقتني يف احلركةف
 : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ قَ فِ تَّ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اًل:أوَّ 

 قرأ أبو عمرو إبسقاط اهلمزة األوىل مع القصر مث التوسط.
 التطبيق املثال  م

1 
 املفتوحتان

 58هود:  ژڱ  ڱ    ڱ  ڱڳ  ژ 
 التوسط-القصر
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2 
 املكسوراتن

 ١8٧الشعراء:  ژڤ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ 
 التوسط-القصر

3 
 املضمومتان موضع واحد يف القرآن

 32األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  گڳ  ڳ     گک  گ  گ  ژ 
 التوسط-القصر

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َما يف اأُلوىَل  َوَأْسَقطَ -202 نْ  َكانَ َتا  إَِّذا...  َمًعا اتَِّفاقِّهِّ  اْلُعاَل  َفىَت  كِّْلَمَتنْيِّ   مِّ
 

  : يف احلَرََكةِ نِ اْ تَ فَ لِ تَ خْ املُ اهلَْمَزاتَِْن  اثنياً:
 وافق أبو عمرو قالون يف هذا الباب متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.

 
  :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -7

 َأوَّاَلً: لِلرَّْاِوَيْْيِ َمَعًا: 
 التطبيق والدليل من الشاطبية احلكماملثال مع  م

 ١١9آل عمران:   ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڻ  ژ قرأ بتسهيل اهلمز يف قوله تعاىل:  1
ْل    جَ كاَ َز َواَل أَلٌِّف يفِّ َها َهأَنْ ُتْم -559   اَل    جَ ْمٍد وََكْم ُمْبدٍِّل    حَ خاَ أَ ناً ... َوَسهِّ

2 

 54البقرة: ژ  ڻ  ڻڻ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ 

 6٧البقرة: ژ  ہ  ہ  ہہ  ۀ   ۀ  ژ 
 إبسكان اهلمز وللدوري وجه آخر وهو اختالس كسر اهلمزقرأ 

 َوإِّْسَكاُن اَبرِّْئُكْم َوأَيُْمرُُكْم َلُه ... َوأَيُْمُرُهْم أَْيضاً َوأَتُْمُرُهْم َتاَل -454
ورِّيِّّ َويَ ْنُصرُُكْم أَْيضاً َوُيْشعِّرُُكْم وََكْم ... َجلِّيٍل َعنِّ -455  خُمَْتلِّساً َجاَل اْلدُّ

 اإلسكان
 االختالس

3 
 ١4احلجرات:   ژ ڻ  ۀ  ۀڻ    ڻ  ژ 

 قرأ بزايدة مهزة ساكنة بعد الياء )أَيْلِّْتُكم( وللسوسي إبداهلا
ورِّي ... َوأَيْلِّْتُكُم ُشْعَبٌة َويف ُلْؤُلٍؤ يف الُعْرفِّ َوالنُّْكرِّ -223 ْبَداُل الدُّ  ْجَتاَل    يُ َواالِّ

 الدوري
 السوسي

4 
 30التوبة:   ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ھژ 

 قرأ حبذف اهلمزة وضم اهلاء )ُيَضْاُهْوَن(
ُر -727 مٌ ُيَضاُهوَن َضمَّ اهْلَاءِّ َيْكسِّ اَل  َعاصِّ  ... َوزِّْد مَهَْزًة َمْضُموَمًة َعنُه َواْعقِّ

 

5 
 ١06التوبة:  ژۆئ      ۈئ  ۆئ  ۇئ  ژ 

 زاد مهزة مضمومة بعد اجليم )ُمْرَجئُ ْوَن(
ُئ مَهْزُُه ... -734 ْد هَلُْم يف ُهوَد تُ ْرجِّ  َمْع ُمْرَجُئوَن َوَقْد َحاَل نَ َفٍر َفا صَ َوَوحِّّ

 

6 
 5١األحزاب:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

ُئ(  قرأ هبمز الياء )تُ ْرجِّ
ُئ مَهْزُُه ... -734 ْد هَلُْم يف ُهوَد تُ ْرجِّ  َمْع ُمْرَجُئوَن َوَقْد َحاَل نَ َفٍر َفا صَ َوَوحِّّ
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7 

 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ 

 96األنبياء: ژژ  ڑ     ڈ  ڈ    ژڎ  ڎ  ڍ  ڌ    ڌ   ژ 

 ١4سبأ:   ژ يئجئ   حئ  مئ  ىئ  ژ 
ْنَساْتَه( قرأ إببدال اهلمزة ألفاً   )اَيُْجُوَج َوَمْاُجْوَج(، )مِّ

مُّ َواْلَكْسُر     نَ َوأَيُْجوَج َمْأُجوَج امهِّزِّ اْلُكلَّ -852 راً ... َويفِّ يَ ْفَقُهوَن الضَّ  كِّاَل     شُ اصِّ
ْنَسأََتْه ُسُكو ... ُن مَهَْزتِّهِّ     صَ َويفِّ الرِّيَح َرْفٌع -977 ْلُه    مَ حَّ مِّ  اَل     حَ ْذ إِّ اٍض َوأَْبدِّ

 

8 
 ١06البقرة: ژ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 وزاد مهزة ساكنة بعد السني )نَ ْنَسْأَها(فَ َتَح النون األوىل والسني 
ْن َغرْيِّ مَهٍْز كَ َونَ ْنَسْخ بِّهِّ َضمٌّ وََكْسٌر  -475 ثْ ُلُه مِّ َها مِّ  ىَل إِّ َكْت ذَ َفى َونُ ْن  ... سِّ

 

9 

 23١البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ 
 ، )ُكُفَواً(اً(وَ زُ )هُ يف:  قرأ هبمز الواو

ابُِّئوَن -460 ابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّ َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّ اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ  صِّّ

 

10 
 4٧النجم:  ژٺ  ٺ   ڀ   ڀ  ژ 

 قرأ بفتح الشني وإضافة مهزة بعد األلف )النََّشاَْءة(، )فتصبح من قبيل املد الواجب املتصل(
ْب َوَحرِّْك َوُمدَّ يفِّ الْن  ...  َنَشاَءةِّ ُصْحَبٌة يَ َرْوا -952  َوْهَو َحْيُث تَ نَ زَّاَل َحقاًّ َخاطِّ

 

11 

 4األحزاب:   ژ ڌ  ڌڍ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 2اجملادلة: ژ  ڄ     ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 4لطالق: موضعي ا ژ ې   ى  ېۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۈژ 
 فيكون له يف اهلمز:قرأ حبذف الياء وصالً ووقفاً 

 وصالً:
 تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر-1

 إبدال اهلمزة ايء مع املدِّ )بدون إدغام(-2
 وقفاً:

 تسهيل اهلمزة مع الَرْوم وتوسط املدِّ وقصره-1
 إبدال اهلمزة ايء مع املدِّ )بدون إدغام(-2

هْلَْمزِّ ُكلُّ الالَّءِّ َواْلياَءِّ بَ ْعَدُه ...-965 اَل    هُ جَّ    حَ َكا َوبَِّياٍء َساكٍِّن ذَ  َوابِّ  مَّ

 وصالً 
1-2 

 
 وقفاً 

1-2 
 

 :ي  سِ وْ السُّ  هِ بِ  دَ رَ فَ ا انْـ اثنياً: مَ 
 :يف كلمة ويف كلمتني حرف مد من جنس حركة ما قبلها قرأ السوسي إببدال اهلمزة الساكنة

 يف كلمة:-أ
 التطبيق إذا وقعت اهلمزة الساكنة  م

 ١00البقرة:  ژ  ۅۋ  ۋ     ۅ  ژ  فاء الكلمة:  1
 

 ١8األحزاب:  ژڈ  ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ژ عني الكلمة:  2
 

 2٧مرمي:  ژڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  الم الكلمة: 3
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 يف كلمتْي:-ب
 التطبيق املثال م

 4األحقاف:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈٴۇ   ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  1
 

 ٧9يونس:  ژٻ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  2
 

 السوسي من إبدال اهلمز الساكن مخسة أنواع:استثىن -
 املستثنيات اخلمس من اإلبدال للسوسي )يقرأ بتحقيق اهلمز كباقي القراء( م

1 

  :عالمة للجزمما كان سكونه 
 :ارع الذي يكون آخره مهزة ساكنة يف ستة ألفاظضوقع يف الفعل امل

 .املائدة (َتُسؤُْكمْ ) ،التوبةو  ،ل عمرانآ (َتُسْؤُهمْ ) :يف ثالثة مواضع (ؤْ سُ تَ ) أوهلا:
 .يس، سبأ، الشعراء :يف ثالثة مواضع (َنَشأْ ) اثنيها:

  .النساء، واألنعام، وإبراهيم، وفاطرموضع واحد يف كل من سورة: ابلياء يف عشرة مواضع:  (أْ شَ يَ ) اثلثها:
 األنعام. و  اإلسراءو  الشورىوموضعني يف كل من سورة: 

 ابلكهف. (َلُكمْ َويُ َهيِّْئ ) رابعها:
هاأَْو ) خامسها:  ، قرأها )نَ ْنَسْأها(.يف البقرة (نُ ْنسِّ

 يف النجم. (يُ نَ بَّأْ أَْم مَلْ ) سادسها:
يِّ  َويُ ْبَدُل -216 وسِّ الَ لِّلسُّ ا َغرْيَ جَمُْزوٍم ْامهِّ َن اهْلَْمزِّ َمدًّ ٍن ... مِّ  ُكلُّ ُمَسكَّ

تٌّ َوَعْشٌر َيَشأ َوَمْع -217 اَل َتُسْؤ َوَنَشْأ سِّ  ... يُ َهيِّْئ َونَ ْنَسْأَها يُ نَ بَّْأ َتَكمَّ

2 

 : ما كان سكونه عالمة للبناء
 وقد وقع ذلك يف فعل األمر يف إحدى عشرة كلمة: 

ُهمْ ) اثنيها:ابلكهف،  (لَناَوَهيِّْئ ) أوهلا:  يف البقرة،  (أَنْبِّئ ْ
ينَ بِّْئ ) رابعها:بيوسف،  (نَ بِّْئنا) اثلثها:  ابحلجر،  (عِّبادِّ

ُهمْ ) خامسها: هْ ) سادسها:ابحلجر والقمر،  (َونَ بِّئ ْ ْئُه( ابألعراف والشعراء (أَْرجِّ  يقرؤها: )أَْرجِّ
 ابإلسراء، وموضعني ابلعلق.  (اقْ رَأْ ) سابعها:

اَل -218 ْئ َمًعا َواقْ َرْأ َثاَلاًث َفَحصِّّ َْرَبٍع ... َوأَْرجِّ ُهْم َونَ بِّْئ أبِّ  َوَهيِّْئ َوأَنْبِّئ ْ

3 
  :مهزه أخف من إبدالهما يكون 

يَلتِّهِّ الَّيتِّ ) :وكلمة ،ابألحزاب (إِّلَْيَك َمْن َتشاءُ َوتُ ْؤوِّي ) :يف كلمة  .ابملعارج (تُ ْؤوِّيهِّ َوَفصِّ
َْمزِّهِّ ... َورِّئْ ًيا بِّرَتْكِّ اهْلَْمزِّ ُيْشبُِّه االْمتِّاَل -219  وتُ ْؤوِّي َوتُ ْؤوِّيهِّ َأَخفُّ هبِّ

4 
 : ما إبداله يلبسه بغريه

 بلفظ الري الذي يدل على االمتالء ابملاء إبداهلا يؤدي إىل التباس املعىن واشتباههفمبرمي،  (َورِّْءايً أاثاثً ) :يف كلمة
َْمزِّهِّ ... َورِّئْ ًيا بِّرَتْكِّ اهْلَْمزِّ ُيْشبُِّه االْمتِّاَل -219  وتُ ْؤوِّي َوتُ ْؤوِّيهِّ َأَخفُّ هبِّ

5 

 :ما خيرجه اإلبدال من لغة إىل أخرى
 .يف سوريت البلد واهلمزة (ُمْؤَصَدةٌ يف كلمة: )

 صدُت( أي مبدلة من )ءأصدُت(آفهي عند السوسي مشتقة من )
 أما عند الباقني فهي مشتقة من )أْوصدُت( لذلك يبدلوهنا

َُه أَْهُل اأَلَداءِّ ُمَعلِّاَل -220  َوُمْؤَصَدٌة أَْوَصدتُّ ُيْشبُِّه ُكلُُّه ... خَتَريَّ
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 السوسي. امل يبدهلو وضعني بسورة البقرة ميف  بسكون اهلمز (ابرِّئُِّكمْ ) الدوريوقرأ أبو عمرو خبلف عن -
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

اَل -221 هْلَْمزِّ َحاَل ُسُكونِّهِّ ... َوقَاَل اْبَن َغْلُبوٍن بَِّياٍء تَ َبدَّ  َواَبرِّئُِّكُم ابِّ
 
َلَها:ابَُْب نـَْقِل َحرََكِة اهلَْمَزِة ِإىَل السَّاِْكِن -8  قـَبـْ
 حكم َلْفِظ )عاداً اأُلوىل( وصالً وابتداء:-

 التطبيق املثال

النجم:  ژ   ڤ  ڦڤ  ڤ  ژ 
50 

 وحذف اهلمزة  م قبلهاالَّ البنقل ضمة اهلمزة إىل قرأ  وصالً 
 )عاَد لُّْوىل(  الم )األوىل(،يف ))َعاداً((تنوين إدغام مع 

 ابتداء
له ثالثة 

 أوجه

ل:   (ىَل اأُلوْ ) الكلمة إىل أصلهابرد الوجه األوَّ

 (ىلُلوْ اَ ) وبعدها واو ساكنة فالم مضمومة مفتوحة هبمزة وصلالوجه الثاين: 

 (ىَل ُلوْ ) وبعدها واو ساكنةالم مضمومة دأ ببالوجه الثالث: حذف مهزة الوصل و 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْلَكْسرِّ  -230 هِّ ... َوتَ ْنوِّيُنُه ابِّ يهِّ    كَ َوُقْل َعاًدا اأُلْوىَل إبِِّّْسَكانِّ المِّ لَّاَل      ظَ اسِّ  
الَ -231 أَلْصلِّ ُفضِّّ ْقلِّ َوْصُلُهْم ... َوبَْدُؤُهُم َواْلَبْدُء ابِّ لن َّ ْم َوابِّ َوأَْدَغَم اَبقِّيهِّ  
اَل لَِّقاُلوَن  َوهُتَْمُز َواُوُه ... اْلَبْصرِّيوَ  لَِّقاُلونَ -232 ْقلِّ َبْدًءا َوَمْوصِّ َحاَل الن َّ  
هِّ َفاَل -233 ا بَِّعارِّضِّ ْقلِّ ُكلِّّهِّ ... َوإِّْن ُكْنَت ُمْعَتدًّ َْمزِّ اْلَوْصلِّ يف الن َّ  َوتَ ْبَداْ هبِّ

 
  :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -9

 اإلدغام الصغري للراويْي:أواًل: 
، وال يكون إال يف املتقاربني فيه متحركاً  والثاين ساكناً  األولاحلرف ما كان هو الصغري: اإلدغام و 

 واملتجانسني.

 احلرف الـُمْدَغم م
الـُمْدَغم 

 التطبيق املثال فيه

1 
 أدغم ذال )إْذ(
 يف ستة أحرف

 ١١0املائدة:  ژڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڇ  ڇ   ژ  ت
 

 39الكهف: ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڎ      ڎ  ڌ  ژ  د
 

 48األنفال:  ژڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژ  ز
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 29األحقاف:  ژٻ   ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ژ  ص
 

 ١2النور:  ژڄ   ڄ  ڄ  ژ  س
 

 ١25البقرة:  ژۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ٴۇ  ۋ  ژ  ج
 

2 
 أدغم دال )َقْد(
 يف مثانية أحرف

 ١اجملادلة:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ژ  س
 

 5امللك:  ژژ    ژ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ  ز
 

 54الكهف: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ژ  ص
 

 58الروم: ژ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائۉ  ۉ   ژ  ض
 

 30يوسف: ژ  خبجب  حب  ژ  ش
 

 ١٧4النساء:  ژې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ژ  ج
 

 ١٧9األعراف: ژ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ  ژ  ذ
 

 23١البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ  ظ
 

3 
 أدغم اتء التأنيث

 يف ستة أحرف

 26١البقرة:  ژڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ   ژ  س
 

 90النساء: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہ  ھہ  ہ   ژ  ص
 

 9٧اإلسراء:  ژڦ  ڤ  ڦ  ڤ  ژ  ز
 

 ١4١الشعراء:  ژڦ  ڦ  ڦ  ژ  ث
 

 ١38األنعام:  ژڀ  ٺ  ڀ  ژ  ظ
 

 56النساء:  ژگ   گ  ک   ژ  ج
 

4 
أدغم الم )َهْل( 

 ابلتاء
 والم )َبْل( يف الراء

 3امللك:  ژچ  چ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ           ژ  ت
 

 برتك السكت ١4املطففني:  ژڇ  ڇ  چ  چ   چ    چڃژ  ر
 

5 
أدغم حرف الذال 

  2٧الفرقان:  ژں  ڻ   ڻ  ں  ڱ      ڱ  ژ  ت يف

6 
حرف الثاء أدغم 

 يف

 259البقرة: ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۆ  ۇ  ۇ    ڭڭ  ڭ  ژ  ت
 

األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋ  ۅ   ۋۈ    ٴۇ   ژ  ذ
١٧6 

 

7 
أدغم حرف الباء 

 يف
 42هود:  ژھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژ  م

 

 5الرعد:  ژۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ژ  ف
 

8 
أدغم حرف الدال 

 يف
 ١45آل عمران: ژ  ہ   ہ   ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں      ں  ڱ  ژ  ث

 

 2 - ١مرمي:  ژٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ   ژ  ذ
 

9 
أدغم حرف الراء 

 وللدوري وجه اإلظهار 58البقرة: ژ  ٿٺ    ٺ    ٺ  ٺ  ژ  ل يف
 إدغام

 إظهار
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 :الكبري للسوسياإلدغام اثنياً: 
 فيه متحركني، وأييت يف احلرفني املتماثلني وغري املتماثلني.احلرفان املدغمان ما كان هو : الكبرياإلدغام و 

 َييت يف: الكبري: ْيإدغام املتماثل-1
 يف كلمة واحدة: أدغَم كلمتْي فقط:-أ

 التطبيق املثال اإلدغام الكبري يف كلمة م
َكُكم( 1  200البقرة:  ژڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ژ  )َمَناسِّ

 

 42املدثر:  ژمح  جخ       جح    مج  ژ  )َسَلَكُكم( 2
 

 يف كلمتْي:-ب
 التطبيق مع احلكم املثال اإلدغام الكبري يف كلمتْي م

1 
م غَ ال ُمدْ  األول إذا كان ما قبل احلرف

 اً متحرك

  255البقرة: ژ  ې   ې  ې  ېۉ  ۉ  ژ 
 استثىن موضعني بسبب حذف حرف العلة من الكلمة األوىل

 وجهان: اإلظهار واإلدغامفله فيهما  

 85آل عمران:  ژڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 28غافر: ژ  ژ  ژڈ  ڈ   ڎ  ژ 

 إدغام-إظهار
 إدغام-إظهار

2 
م غَ ال ُمدْ  األول إذا كان ما قبل احلرف

 ساكناً صحيحاً 

 اختالس-إدغام ١99األعراف:  ژڃ  ڃ  چ  چ  ڃ    ڃ   ڄ  ژ 
 واستثىن موضعاً زاد فيه اإلظهار بسبب حذف حرف العلة

 9يوسف:  ژڱ  ں  ڱ  ڱ  ژ 
-اختالس-إدغام

 إظهار

3 
م غَ ال ُمدْ  األول إذا كان ما قبل احلرف

 ساكناً وهو حرف مد أو لني

 2البقرة:  ژڀ  پپ  ڀ     پٻ  ٻ  ٻ   پژ 

 ژڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 قريش
 6-4-2وحكمها اإلدغام مع ثالثة املد: 

2-4-6 

 4١غافر:  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ٻ  ٻ  ژ 

 30هود: ژ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ژ 
ليست مثل  (ُقومِّ ايَ )ال خالف عن السوسي يف إدغام هاتني الكلمتني؛ ألن كلمة 

َتغِّ ) إذ مل حيذف من أصوهلا شيء فليست معتلة، وأما الياء احملذوفة منها فليست  (يَ ب ْ
من بنية الكلمة؛ بل هي كلمة مستقلة وهي حتذف على اللغة الفصحى، وحذفت من 

 (1)املصاحف فكانت مبثابة العدم

 

 
 )جيب اإلظهار( موانع إدغام املتماثلْي الكبري:-
 التطبيق املثال أن يكون احلرف األول من املثلْي م

 40النبأ:  ژں          ڻ  ڱ  ڱ  ں  ژ  دالة على املتكلماتء  1
 

 99يونس:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄ  ژ  دالة على املخاطباتء  2
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 ١١5البقرة:  ژڻ  ڻ  ں  ں  ژ  ابلتنوين مقروانً  3
 

 ١42األعراف: ژ  ں  ں  ڻڱ  ڱ  ژ  مشدداً  4
 

 اإلخفاء 5
 23لقمان: ژ  ڱ  ںڱ  ڱ          ڱ  ژ 

 ن النون أخفيت عند الكاف فانتقل خمرجها إىل اخليشوم أل
 (1)فيصعب التشديد بعدها فامتنع إدغامها

 

 
 َييت يف: الكبري: املتقاربْي واملتجانسْيإدغام -2
 يف كلمة واحدة: )متقاربْي فقط(:-أ
 التطبيق املثال إدغام املتقاربْي الكبري يف كلمة م

1 

 أدغم القاف يف الكاف بشرطني:
 أن يكون ما قبل القاف متحرك-1

 أن يكون ما بعد الكاف ميم مجع-2
 فإذا فقد أحد الشرطني فله اإلظهار فقط

ثَاَْقُكْم( ي ْ  حنو: )مِّ

 ٧املائدة:  ژڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ژ 

 ١4نوح:  ژٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 

2 
( اإلظهار واإلدغام  له يف كلمة: )طََلَقُكنَّ

 إذا إن أصلها ميم اجلمع لكنها أتت بنون النسوة هنا
 وسبب اإلدغام التخفيف

  5التحرمي:  ژھ  ھ   ے   ے  ۓ  ھ  ہ  ہ  ھ     ژ 

 
 يف كلمتْي: )متقاربْي ومتجانسْي(:-ب

 املثال كلمتْيالكبري يف   واملتجانسْي إدغام املتقاربْي
 اجملموعة يف أوائل البيت التايل: أدغم إذا كان احلرف األول أحد احلروف الستة عشر

ْق   تَ ْم  لَ َفا شِّ -137  اَل جَ ْد قَ ْنُه مِّ َأى سَ ْسٍن حُ ا ذَ اَن كَوى  ث َ ٍن ... ضَوا دَ ْم رُ َها  بِّ ْفًسا ن َ ضِّ
 ستأيت أمثلة كل حرف

 يف اجلدول التايل

 )جيب اإلظهار( :الكبري املتقاربْي واملتجانسْيموانع إدغام -
 التطبيق املثال من املثلْيأن يكون احلرف األول  م

 6الزمر: ژ  ٹ  ڤٹ  ژ  منوانً  1
 

 40طه:  ژڑ  ک  ک  ڑ     ژژ  اتء خماطب 2
 

 24٧البقرة: ژ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ژ  جمزوماً  3
 

 200البقرة: ژ  ہ  ہۀ  ژ  مشدداً  4
 

 ٧6يس:    ژ ڇ  ڇچ  ژ  اإلخفاء 5
 

 
 ١8املطففني:  ژڱ   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڱ        ژ اإلمالة مثل:  ال مينع اإلدغامُ مالحظة: 
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 أمثلة احلروف الت تدغم فيها احلروف الستة عشر:-
ْق   تَ ْم  لَ َفا شِّ   اَل جَ ْد قَ ْنُه مِّ َأى سَ ْسٍن حُ ا ذَ اَن كَوى  ث َ ٍن ... ضَوا دَ ْم رُ َها  بِّ ْفًسا ن َ ضِّ
 التطبيق املثال احلرف الـُمدَغم فيه احلرف الـُمدَغم م

 42اإلسراء:  ژڈ   ڈ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  س ش 1
 له اإلظهار واإلدغام

 إظهار
 إدغام

  24مرمي:  ژىئ  ىئ    ېئ  ېئېئ  ژ  ر ل 2

3 
 ة-ت

 سوى التاء؛ ألن اإلدغام فيها من قبيل املثلني يف عشرة أحرفتدغم التاء 
 َعْنُه هَتَلَّاَل َويفِّ َعْشرَِّها َوالطَّاءِّ تُْدَغُم اَتُؤَها ... َويف َأْحُرٍف َوْجَهانِّ -146

 (1)جيوز يف بعض املواضع اإلدغام واإلظهار
ْورَاَة مُثَّ الزََّكاَة ُقْل ... َوُقْل آتِّ َذا اْل َوْلَتْأتِّ طَائَِّفٌة َعاَل -147 ُلوا الت َّ  َفَمْع محُِّّ
ْدَغاَم َسهَّ -148 ًئا َأْظَهُروا خلِِّّطَابِّهِّ ... َونُ ْقَصانِّهِّ َواْلَكْسُر االِّ ْئتِّ َشي ْ  اَل َويف جِّ

 س
 5٧النساء: ژ ۀ  ڻ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١الفرقان:  ژىئ  ی  ېئ  ىئ       ىئ  ژ 
 

 ١الذارايت:  ژې  ې  ژ  ذ
 

 ١3النور: ژ  ڍ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ژ  ش
 

 ١العادايت:  ژگ  ڳ  ژ  ض
 

 ث
 93املائدة:  ژڳ  ڳ  گ  گ  گ   ژ 

 ٧9آل عمران:  ژڃ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ 
 

 ز
 2الصافات:  ژٻ  ٻ  ژ 

 ٧3الزمر: ژ  ۆ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ژ 
 

 ص
 3العادايت:  ژڱ  ڱ   ژ 

 38النبأ: ژ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ژ 
 

 28النحل: ژ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ژ  ظ
 

 ج
 93املائدة:  ژڑ  ک  ژ  ڑ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ 

 2النور: ژ  ٺ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ژ 
 

 ط

  السوسي يف إدغام )بَ يََّت طَائَِّفة(وافق الدوري 

 8١النساء: ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٿ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 

 32النحل:  ژۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ۇۆ  ڭ  ڭ   ژ 

 

 ن 4

 ١6٧األعراف: ژ  ڈ  ژڎ  ڈ  ڎ  ژ  ر
 

 ل
 90اإلسراء:  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڇ  ڍ  ڇ  ڇ  ژ 

 

 ١33البقرة:  ژۆئ    ۇئ  ۇئ  ژ وله اإلدغام واالختالس يف: 
 اإلدغام

 االختالس

  ١29آل عمران: ژ  ۉۅ  ۅ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ژ  م ب 5
  جزَم الباء وأدغمها يف امليم يف مخسة مواضع

 ٧8هود: ژ  ۓ  ۓے  ژ  ل ر 6
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 د 7

 تدغم الدال يف عشرة حروف جمموعة يف أوائل هذا البيت:
الِّ كِّْلٌم -144 ٌر ظَ ْدُقُه صِّ ْهٌد زُ مَّ   ثَ َفا ضَ ...  ذاً شَ َكا ذَ ْهٍل سَ ْرُب ت ُ َولِّلدَّ  اَل جاهِّ

 أال تكون مفتوحة بعد ساكن، ويشرتط يف إدغام الدال يف أي حرف من هذه احلروف
 ،(لِّداُوَد ُسَلْيمانَ ) :حنو فإن فتحت بعد ساكن امتنع اإلدغام

 فإن الدال تدغم فيها حىت ولو كانت مفتوحة بعد ساكن واستثىن من ذلك التاء،
ْن بَ ْعدِّ ما كاَد يَزِّيغُ : )وذلك يف موضعني ها) يف التوبة، ( قرأها )تزيغ(مِّ  يف النحل، (بَ ْعَد تَ وْكِّيدِّ

 .)1(وال اثلث هلما يف القرآن الكرمي
َغْم َمْفُتوَحًة بَ ْعَد َساكِّنٍ -145 َْرٍف بَِّغرْيِّ التَّاءِّ فَاْعَلْمُه َواْعَماَل ... َومَلْ تُدَّ  حبِّ

 ١8٧البقرة:  ژک  ک  ژڑ   ڑ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ت
 

 ١١2املؤمنون:  ژڳ  ڳ  گ   گ     گ  گ  ڳ  ژ  س
 

 9٧املائدة:  ژڃ     ڄڄ  ڄ  ڄ  ژ  ذ
 

 26يوسف:  ژۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ژ  ش
 

 50فصلت:  ژگ   گ  گ  گ  ک  ک  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ض
 

 ١34النساء: ژ  ی  ی  ی  جئ   ىئ  یىئ  ىئ  ېئ  ېئ           ژ  ث
 

 28الكهف: ژ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ  ز
 

 ٧2يوسف:  ژڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ص
 

 39املائدة:  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڦ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  ظ
 

 25١البقرة:  ژہ  ہ  ۀ   ژ  ج
 

 62النور:  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڤ  ڦ  ڤ  ڤ   ژ  ش ض 8
 

 ث 9

 ١4آل عمران: ژ  ڭ   ڭ    ڭۓ     ےۓے  ژ  ذ
 

 ١6النمل: ژ  ڦڦ  ڦ  ژ  س
 

 65احلجر:  ژۋ  ۋ  ٴۇ  ژ  ت
 

 35البقرة:  ژۋ  ۋ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ژ  ش
 

 24الذارايت:  ژٴۇ    ۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ژ  ض
 

 ١0الفرقان:  ژۇئ  ۆئ  ۇئ  ژ  ق ك 10
 

 ذ 11
 6١الكهف:  ژحئ  مئ    ىئ  ی  جئ  ژ  س

 

 3اجلن:  ژڦ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ  ص
 

 ١85آل عمران: ژ  ھ   ھ  ے  ے  ۓھ   ھ  ہ  ژ  ع ح 12
)   أدغم احلاء يف العني يف هذا املوضع فقط وما عداه ال يدغم مثل: )َلْن َنرْبََح َعَلْيهِّ

 س 13
 ٧التكوير:  ژڤ  ڤ  ٹ  ژ  ز

  له القصر والتوسط والطول

 4مرمي:  ژٹ  ٹ  ٿ  ژ  ش
 له اإلظهار واإلدغام

 إظهار
 إدغام
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 ب م 14
 54اإلسراء: ژ  گ  گگ  ژ 

 تسكن امليم إذا كان قبلها متحرك وختفى عند الباء )وال تدغم(
 وإذا سبقت بساكن امتنع إخفاؤها مثل: )إبراهْيُم بَنِّْيه(

 

 20املرسالت:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     ژ  ك ق 15
 

 ج 16
 4 - 3املعارج:  ژې  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ۋ   ۅ  ۅ  ژ  ت

 

 29الفتح:  ژڃ  ڃ  ڄ           ژ  ش
 

 
 ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-10

 اإلمالة الصغرى: )التقليل(:أواًل: 
 ما اتفق عليه الراواين:-أ
 التطبيق املثال مواضع التقليل م

1 
 وزن: )فَ ْعلى، فُ ْعلى، فِّْعلى(كل ألف أتنيث مقصورة على 

 إال ذات الراء فله اإلمالة فيها حنو: )ُبْشَرى(
َم -316 ُر آيِّ َما ... تَ َقدَّ َوى رَامُهَا اْعَتاَل لِّلَبْصرِّْي وََكْيَف أََتْت فَ ْعَلى َوآخِّ  سِّ

 ١9٧البقرة: ژ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 ١٧طه:  ژچ  ڃ  چ   چ  ژ 

 59عمران: آل ژ  ہ  ھ  ھ   ھہ    ہ   ہ   ژ 

 

2 

 رؤوس آي السور اإلحدى عشر:
 )طه، النجم، املعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلى، 

 الشمس، الليل، الضحى، العلق(
 إال ما أُبدل من تنوين نصب حنو: )مَهَْساً( وإال الرائي فيميله حنو: )للُيْسَرى(

ه َوآيِّ -306 ُر آيِّ َما ... بطِّ الَ  َوممَّا أََمااَلُه أََواخِّ  اْلنَّْجمِّ َكْي تَ تَ َعدَّ
َحى-307 ْمسِّ َواأَلْعَلى َويفِّ اللَّْيلِّ َوالضُّ َويفِّ اقْ َرأَ َويفِّ َوالنَّازَِّعاتِّ  ... َويفِّ الشَّ

 مَتَيَّاَل 
اَل -308 َهاُل أَفْ َلْحَت ُمْنهِّ ن ْ َياَمةِّ يفِّ الْ  ... َمَعارِّجِّ اي مِّ ْن حَتْتَِّها مُثَّ اْلقِّ  َومِّ

  ژچ   چ   ڃ  ڃ  چ  چ     ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 الضحى

 

 ١غافر:  ژٿ  ژ  احلاء من أوائل السور 3
 

4 
ألف )كِّْلَتا( وقفاً ابعتبارها للتأنيث، إما إذا اعتربت للتثنية فال إمالة وال 

 33الكهف:  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  وئ  ژ  تقليل
 

 ژڳ      ،  ٻ ،ڀژ  5

 ١05الصافات: ژ  ڀڀ   ڀ  ژ 

  5يوسف: ژ  ڀ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 ١00يوسف:  ژڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 

 ما انفرد به الدوري:-ب
 التطبيق املثال مواضع التقليل م

( حيث وردت 1  259البقرة: ژ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھۀ  ۀ  ژ  كلمة )َأىنَّ
 

 56الزمر:  ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ی     ىئ  ی  ی    ژ  كلمة )ايحسرتى( ابلزمر 2
 

 28الفرقان:  ژۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ڻ  ژ  ويلىت( ابلفرقان واملائدة وهودكلمة )اي  3
 

 84يوسف:  ژۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ژ  )اي أسفى( يف سورة يوسف خبلف عنه 4
 الفتح

 التقليل
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
 قِّْسَها َواَي َأَسَفى اْلُعاَل َوْوا ... وَعْن َغرْيِّهِّ طَ َواَي َويْ َلىَت َأىنَّ َواَي َحْسَرَتى -317

 
 : الكربىاإلمالة اثنياً: 

 ما اتفق عليه الراواين:-أ
 التطبيق املثال مواضع اإلمالة م

1 
 ذوات الراء: وهي كل ألف مقصورة قبلها راء، سواء كانت رأس آية أم ال

َْجَراَها َويف ُهوَد  َحْفُصُهمْ ْكًما وَ حُ اَع شَ َوَما بَ ْعَد رَاٍء -311 ... يُ َوايلِّ مبِّ
 أُْنزِّاَل 

  ١0األنفال: ژ  ٿ  ٿ   ٿٺ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ژ 

2 

أمال كل ألف بعدها راء متطرفة مكسورة سواء كانت متصلة بضمري أم 
 ال

ْل -321 يداً   ِّ م   حَ ْدَعى   تُ َويفِّ أَلَِّفاٍت قَ ْبَل رَا َطَرٍف أََتْت ... بَِّكْسٍر أَمِّ
 َوتُ ْقَبالَ 

 إال )اجلار، جبَّارين، أنصاري(
ُموا ... وَ   تَ َدارِّ َوَجبَّارِّيَن َواجْلَارِّ   بَ –324 يَع اْلَبابِّ َكاَن ُمَقلِّاَل  َوْرشٌ مَّ  مجِّ

 8١البقرة: ژ  ۀڻ  ڻ  ژ 

 ٧البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ   ژ 

 

3 
 أمال كل ألف وقعت بني رائني الثانية منهما مكسورة

 األلف إمالة الراء قبلها()ويلزم من إمالة 
ي رَاءَْينِّ -326 ْقلِّيُل رُ جَّ حَ َوإِّْضَجاُع ذِّ  ْيَصاَل ف َ اَدَل جَواتُُه ... َكاألَبْ َرارِّ َوالت َّ

  ١93آل عمران:  ژەئ  ائ  ەئ  ژ 

 أمال اهلمزة من لفظ: )رأى، رآه( 4
 ٧6األنعام: ژ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

 ١3النجم:  ژک  ک  ک    ڑ  ژ 
 

 اهلاء من أول سوريت مرمي وطهأمال  5
 ١مرمي:  ژٱ  ژ 

 ١طه:  ژڄ  ژ 
 

 ١يوسف: ژ  ڻژ  أمال الراء من فوتح السور 6
 

 لفظ: )التوراة، الكافرين، أدراك، أعمى املوضع األول ابألسراء فقط( 7

 3آل عمران:  ژٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 ١9١البقرة:  ژڤ  ڤ          ڤ  ژ 

 2٧املدثر:  ژچ  چ       چ    ڃ  ژ 

 ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۇ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ژ 

 ٧2اإلسراء: 

 

 ١9يوسف: ژ  ڱ  ڱڱ     ڱ  ژ  له يف )اي ُبْشَرْاَي( الفتح واإلمالة والتقليل 8
 

 
 ما انفرد به الدوري:-ب

 التطبيق املثال مواضع اإلمالة
( اجملرورة حيث وردت   9٧آل عمران: ژ  ڭ  ڭ  ڭ ے  ۓ    ۓ ے   ھ  ھ  ژ  كلمة: )الناسِّ
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 يف حالتْي: ذات الراء وصالً  أمالَ  ما انفرد به السوسي:-ج
 التطبيق املثال مواضع اإلمالة م

1 
 إذا أتى بعدها لفظ اجلاللة: )نَ َرى هللَا(، )َفَسرَيَى هللُا(

فيكون له: الفتح مع تغليظ الالم، اإلمالة مع التغليظ 
 والرتقيق

 ژڭ        ۓ  ڭ  ۓ  ژ 

 55البقرة:  

 الفتح مع تفخيم الالم
اإلمالة مع تفخيم 

 الالم
 اإلمالة مع ترقيق الالم

2 
 ذوات الراء الواقعة قبل ساكن: 

 )ترى املالئكة(، )ترى املؤمنني(، )القرى اليت(
 فيكون له وصالً الفتح واإلمالة، ووقفاً اإلمالة فقط

ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ژ 

  ژ

 ٧5الزمر: 

 وصالً 
 اإلمالة –الفتح 

 وقفاً 

 
 :الَوْقِف َعلى َمْرُسْوِم اخَلط ِ ابَُْب -11

 التطبيق املثال احلكم م

 إذا كتبت هاء التأنيث ابلتاء املفتوحة وكانت للمفردة جيب الوقف عليها ابهلاء 1
لتَّاءِّ َهاءُ ُمَؤنٍَّث ... فَبِّاهْلَاءِّ قِّْف -378  َوُمَعوِّاَل ًضى رِّ  اً َحقَّ إَِّذا ُكتَِّبْت ابِّ

 5١يوسف:  ژېئ  ېئ  ۈئ  ژ 

  ٧3هود: ژ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤٿ  ژ 

2 

 (َوْيَكَأنَّ (، )َوْيَكأَنَّهُ يقف على الكاف يف كلميت: )
ْلَياءِّ قِّْف -384 هِّ ... َوابِّ ْلَكافِّ رِّ َوقِّْف َوْيَكأَنَّْه َوْيَكَأنَّ بَِّرمسِّ  لِّاَل حُ فْ ًقا َوابِّ

  يف الكلمتني الكافاملعىن: إن أاب عمرو يقف على 
  ،يف الثاين (هأنَّ )يف األول و (هللا أنَّ )ويصح البدء عنده بقوله: 

  (َوْيَكَأنَّ اَّللََّ )والصحيح الوقف على الكلمة أبسرها والبدء بقولك 
 .(1)ابلقياس للرسم وعمالً  اتباعاً 

 ژ  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇے  ژ 

  ژۉ   ې  ې  ۉ   ژ 

 82القصص: 

 وقفاً 
 وصالً 

 وقف على كلمة: )وَكأَيِّّن( ابلياء )وَكَأْي( 3
ْلَياءِّ دَ ْفًؤا كُ َوقِّْف اَي أَبَْه  -380 اَل حُ اَن وََكأَيِّّنِّ الْ  ... ُوُقوُف بُِّنوٍن َوْهَو ابِّ  صِّّ

  ژے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ھ  ژ 

  ١46آل عمران: 

4 

 يقف على )ما( وعلى )الالم( املنفصلة عن االسم اجملرور يف مواضعها األربعة 
 وال يبدأ ابلالم فيهم

جَّ َواخْلُْلُف حَ َوَمالِّ َلَدى اْلُفْرَقانِّ َواْلَكْهفِّ َوالنَِّسا ... َوَساَل َعَلى َما -381
 تِّاَل رُ 

 ٧8النساء:  ژی  ی    ی  ژ 

 36املعارج:  ژی    ی          ی  ژ 

 49الكهف:  ژڈ   ڎ  ڈ  ژ 

 ٧الفرقان:  ژگ  گ  گ  ژ 

 

5 
 أثبت األلف وقفاً على كلمة )أَيُّه( يف مواضعها الثالث

َخانِّ َوأَي َُّها ... َلَدى النُّورِّ َوالرِّمْحنِّ -382  الَ   َّ م حُ افَ ْقَن رَ َواَي أَي َُّها فَ ْوَق الدُّ
 

 3١النور:  ژجئ  ی  ىئ   ی    ی  ی  ژ 

 49الزخرف:  ژٿ    ٺ  ٺ  ژ 

 3١الرمحن:  ژۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 

هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح  ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-12
 واإلسكان. )حتفظ مواضعها من املنظومة الشاطبية(.

هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم  ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-13
ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم  مجلتها اثنان وستونالكلمة أو ايء املتكلم، 

 )حتفظ مواضعهاً من املنظومة الشاطبية(. ويف الفعل.

                                                           

.182مرجع سابق،  ،يف شرح الشاطبيةالوايف القاضي، (   1( 
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  َعْاِمر الشَّْاِمي  اْبنِ  ِقَرْاَءةِ ُأُصْوُل : اخلامس املطلب
 ِبَرْاِويـَْيِه ِهَشْام  َواْبُن ذَْكَوْانْ 

 ك يف الشاطبيَّة حال اإلفراد  ابن عامررمز 
 ل رمز هشام

 م رمز ابن ذكوان
 حال االجتماع وابن ذكوان هشامبراوييه  ابن عامررموز 

 القراء السبعة ماعدا انفع خ
 الكوفيون وابن عامر ذ
 انفع وابن عامر  َعمَّ 
 ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر نـََفر  

 ابَُْب الَبْسَمَلة:-1
ل قطع األوَّ ، وصل اجلميعقطع اجلميع، ) :خبمسة أوجه فقرأ البسملة بني السورتنييف  وافق ابن عامر ورشاً 

فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني  (.، السكت دون بسملة، الوصل دون بسملةلثالثابمع وصل الثاين 
 مثلة.لأل، انقر هنا للرجوع وكلها دون بسملة (السكت والوصل)القطع و 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
وَرَتنْيِّ -101 ْل َواْسُكنَتْ    فَ َوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ اَل   حَ اَلاَيُه   جَ لٌّ   كُ َصاَحٌة ... َوصِّ  صَّ

 
 ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-2

 احلكم املثال
 التطبيق

 اهلاء كسر
 صلة بال الصلة مع

 ۀ ۀڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
 ٧5ل عمران: موضعي آ

 ژ ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
 ١45ل عمران: موضعي آ

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ 
َها -160 ن ْ ْه َمْع نُ َولِّْه َوُنْصلِّهِّ ... َونُ ْؤتِّهِّ مِّ ْ فَ َوَسكِّْن يُ َؤدِّ  اَل حَ افِّياً صَ اَعَتربِّ

ُهْم َوَعْن -161 ْه ... َحْفٍص َوَعن ْ ْه َويَ تَّقِّ ُْلٍف َوأهَْنَاَل ق َ ْفَوُه صَ ى   َ م  حَ فَأَْلقِّ  ْوٌم خبِّ
ْسَكانِّ َحْفُصُهْم َوُقْل بُسُكونِّ اْلَقافِّ َواْلَقْصرِّ -162 الِّ  ْجَتاَل    يُ ... َواَيْتِّْه َلَدى طه ابِّ

اَل     بُ َسانُُه ... خبُْلٍف َويفِّ َطَه بَِّوْجَهنْيِّ لِّ اَن    بَ َويف اْلُكلِّّ َقْصُر اهْلَاءِّ -163  جِّّ

 قرأ هشام بوجهني:-
 كسر اهلاء مع الصلة  -1

 كسر اهلاء من غري صلة-2
 

 وقرأ ابن ذكوان بكسر اهلاء مع الصلة فقط-
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 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 قرأ ابن عامر بكسر اهلاء دون صلة
 

 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ 
اَ َواْلَقُصَر    طَ ْبُس   لُ ْمُنُه    يُ َوإِّْسَكاُن يَ ْرَضُه -164 مِّ هِّ ُْلفِّ  ْوَفاَل    نَ اذُْكْرُه   فَ يٍِّب ... خبِّ

 قرأ هشام بوجهني:
 إسكان اهلاء -1

 ضم اهلاء من غري صلة-2

 اإلسكان
 بال صلةالضم 

 الضم مع الصلة وقرأ ابن ذكوان ابلضم مع الصلة

 ڑ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ 

 الزلزلة ژگ   گ   ک  ک  ک  ک  گ  
َا ... َوَشرًّا يَ رَْه َحْرفَ ْيهِّ َسكِّْن اُه  لَ -165  َيْسُهاَل   لِّ لرَّْحُب َوالزِّْلزَاُل َخرْياً يَ َرْه هبِّ

 وصاًل ووقفاً قرأ هشام ابإلسكان يف املوضعني 
 

قرأ ابن ذكوان ابلضم مع الصلة وصاًل، 
  وابإلسكان وقفاً 

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 
هْلَْمزِّ َساكِّناً نَ َفٌر َوعى -166 ْئُه ابِّ  ْرَماَل حَ ْعَواُه دَ فَّ لَ ... َويف اهْلَاءِّ َضمٌّ  أَْرجِّ

رياً   نَ َوَأْسكِّْن -167 ْلَها   فَ صِّ ْم ... َوصِّ ْر لَِّغرْيِّهِّ  ُتوَصاَل   لِّ ْيٍب رَ وَن دُ َواداً جاَز َواْكسِّ

 قرأ هشام هبمزة ساكن قبل اهلاء
  وضم اهلاء مع الصلة

 قرأ ابن ذكوان هبمزة ساكن قبل اهلاء
  وكسر اهلاء من غري صلة

 
 ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-3

 وجهاً واحداً.املنفصل و  بتوسط املد املتصل عامرابن قرأ 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ي اهْلَْمَز طُوِّاَل -168  إَِّذا أَلٌِّف أَْو اَيُؤَها بَ ْعَد َكْسرٍَة ... أَوِّ اْلَواُو َعْن َضمٍّ َلقِّ
ْل فَاْلَقْصَر -169 َفصِّ ماَ   طَ ادِّْرُه        بَ فَإِّْن يَ ن ْ هِّ ُْلفِّ  رًّا َوخُمَْضاَل دَ ْروِّيَك        يُ الِّباً ... خبِّ

 التطبيق املثال الوجه م
 5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  توسط املد املتصل 1

 

 4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  توسط املد املنفصل 2
 

 
 :َكِلَمةابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن  -4

 )أَأَنذرهتم، أَأُنزل، أَإِّنكم(. حنو:ابن ذكوان ابلتحقيق يف اهلمزتني من كلمة موافقاً اإلمام حفص،  قرأ
 أما هشام فقرأ كالتايل:

 اهلمزة األوىل استفهامية والثانية مفتوحة:-أ
 التطبيق احلكم املثال م

 ١0يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ  1
 قرأ بوجهني:

 تسهيل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما-1
 حتقيق اهلمزتني مع إدخال ألف بينهما-2

 
1 
2 

ُتم( وهلا  20األحقاف:  ژىئ   ىئ  ی  ی  ىئ   ژ  2  نفس حكم )أَأَْنَذْرهَتُم(قرأها )أَأَْذَهب ْ
 

 ١4القلم:  ژۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۇئ  ژ  3
 رواها ابن عامر )أََأْن(

 ابلتسهيل مع اإلدخالفقرأ هشام 
1 
2 
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 وقرأ ابن ذكوان ابلتسهيل بدون إدخال

 44فصلت:   ژ  ۅۋ   ژ  4
) يٌّ  استثىن هذا اللفظ فقرأه )أَْعَجمِّ

  إبسقاط اهلمزة األوىل وحتقيق الثانية

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

يُل أُْخَرى مَهَْزَتنْيِّ بِّكِّْلمٍة ... -183  َتْجُماَل  لِّ َوبَِّذاتِّ اْلفْتحِّ ُخْلٌف مَسَا َوَتْسهِّ
َلْت -185 َقَها يفِّ ُفصِّّ َطنَّ ُصْحَبٌة َوَحقَّ يٌّ َوااْلوىَل َأْسقِّ الَ   لِّ ءَأْع  ... مجِّ  ُتْسهِّ
ُْخَرى  -186 َعْت ... أبِّ ُتْم يفِّ ااَلْحَقافِّ ُشفِّ  اَمْت وَِّصااًل ُمَوصَّاَل دَ َما كَ َومَهْزَة أَْذَهب ْ
َع -187 يْ أَْيضاً وَ  ُشْعَبةُ ... وَ مَحْزٌَة َويفِّ نُوَن يفِّ أَْن َكاَن َشفَّ َمْشقِّ اَل  الدِّ  ُمَسهِّّ
َك قَ ْبَل اْلَفْتحِّ َواْلَكْسرِّ -196 ٌة ... حُ َوَمدُّ  ُه َواَل    لَ ذُّ َوقَ ْبَل اْلَكْسرِّ ُخْلٌف   لُ َها    بِّ جَّ

 
 اهلمزة األوىل استفهامية والثانية مكسورة:-ب

 التطبيق احلكم املثال م

 ١0السجدة: ژ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئەئ  ائ  ژ  1

 قرأ بوجهني:
 حتقيق اهلمزتني مع إدخال ألف بينهما-1

 حتقيق اهلمزتني مع عدم إدخال ألف بينهما-2

 
1 
2 

 ابستثناء سبعة مواضع

 8١األعراف: ژ  ې  ې     ې  ې  ى  ىۉ  ژ  1
 قرأها )أَإِّنكم(

 مع اإلدخال فقطقرأ ابلتحقيق 

 

 ١١3األعراف:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ      ڻ  ژ  2
  قرأها )أَإِّن(

 66مرمي:  ژٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  3
 

 4١الشعراء:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ڀ  ڀ  ژ  4
 

 86الصافات:  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڍ  ژ  5
 

 52الصافات:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  6
 

ژ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڻ  ڻ  ژ  7

 9فصلت: 

 قرأ بوجهني:
 التحقيق مع اإلدخال -1
 التسهيل مع اإلدخال-2

 
1 
2 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َك قَ ْبَل اْلَفْتحِّ َواْلَكْسرِّ -196 ٌة ... حُ َوَمدُّ  ُه َواَل    لَ ذُّ َوقَ ْبَل اْلَكْسرِّ ُخْلٌف   لُ َها   بِّ جَّ
َعرَا اْلُعاَل َويف -197 َْرميٍَ ... َويف َحْريفِّ اأَلْعرَافِّ َوالشُّ َعٍة اَل ُخْلَف َعْنُه مبِّ  َسب ْ
اَل -198 خلُْلفِّ ُسهِّّ َلْت َحْرٌف َوابِّ  أَئِّنََّك آئِّْفكاً َمًعا فَ ْوَق َصادَِّها ... َويف ُفصِّّ
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 )ثالثة مواضع يف القرآن( :مضمومةاهلمزة األوىل استفهامية والثانية -ج
 التطبيق احلكم املثال م

 ١5آل عمران: ژ  ۋ   ۅ  ۅۋ  ٴۇ   ژ  1
 قرأ بوجهني:

 حتقيق اهلمزتني مع إدخال ألف بينهما-1
 حتقيق اهلمزتني مع عدم إدخال ألف بينهما-2

 
1 
2 

 ابستثناء موضعْي
 8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  1

  زاد فيهما وجهاً اثلثاً وهو التسهيل مع اإلدخال

 25القمر:  ژی    ی   ی  ی    ىئژ  2
 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

مِّّ -200 َك قَ ْبَل الضَّ َما    حَ َّبَّ    لَ َوَمدُّ ُْلفهِّ اَل     رَّا َوَجاَء لِّ    بَ بِّيُبُه ... خبِّ  يَ ْفصِّ
مْ  َويف آلِّ عِّْمرَاَن َروْوا لِّ -201 هِّ َشامِّ  َواْعَتالَ  َقاُلونَ َويف اْلَباقِّي كَ  َحْفصٍ ... كَ  هِّ

 
 :ُماَلَْحظَْات

 حتقيق اهلمزتني مع اإلدخال وعدمه. هلشامورد يف مخسة مواضع يف القرآن الكرمي، وفيه  :ة(مَّ ئِّ )أَ لفظ  أوَّاًل:
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْل -199 خلُْلفِّ َقْد َمدَّ َوْحَدُه ... َوَسهِّّ ًة ابِّ  َوْصفاً َويف النَّْحوِّ أُْبدِّاَل  مَسَاَوآئِّمَّ
 التطبيق املثال

  5القصص:  ژوئ  وئ   ەئ ەئ  ژ 
 

ُتْم(َلْفُظ اثنياً:  َتُ َنا(و  )آَمن ْ وافق هشام قالون يف هذا الباب، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. :)أَآهلِّ  
 َتْكرَْاُر َلْفظِّ االْستِّْفَهْام: :اثلثاً 

 واالستفهامل يف األوَّ  ابإلخبار ابن عامرقرأ  .أحد عشر موضًعا الكرمي يفتكرر لفظ االستفهام يف القرآن 
، (النازعات)النمل( و )موضعي يف  يف الثاين واإلخبارل يف األوَّ  ابالستفهام يف تسعة مواضع، وقرأ يف الثاين

 وقرأ ابالستفهام يف املوضعني بسورة الواقعة فقط.
   ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 َوَما ُكرَِّر اْستِّْفَهاُمُه حَنُْو آئَِّذا ... أَئِّنَّا َفُذو اْستِّْفَهاٍم اْلُكلُّ أَوَّاَل -789
َوى -790 امِّ يفِّ النَّْملِّ وَ  اَنفِّعٍ سِّ َوى النَّازَِّعاتِّ َمْع إَِّذا َوقَ َعْت وِّاَل  الشَّ ٌ ... سِّ  خُمْربِّ
ًا َوْهَو يف الثَّاينِّ  َعمَّ َناٍد    عِّ وَن دُ وَ -791 ًدا َوالَ رَ َتى أَ يفِّ اْلَعْنَكُبوتِّ خُمْ  ...  ربِّ  اشِّ
َوى اْلَعْنَكُبوتِّ َوْهَو يفِّ اْلنَّْملِّ  -792 ُهَما اْعَتاَل  َضاً رِّ ْن   كُ سِّ  ... َوزَاَداُه نُواًن إِّن ََّنا َعن ْ
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 يف الثاين واالستفهامل يف األوَّ  ابإلخبار-أ
 املثال م

 التطبيق
 ابن ذكوان هشام

 5الرعد: ژ  ې  ې   ې  ېۉ   ۉ    ۅژ  1
  

 49اإلسراء:  ژجث  مث  ىث    يتخت         مت  ىت    حتجت  ژ  2
  

 98اإلسراء:  ژچ  چ  ڇ    چڃ     ڃ   چ    ڃڃ  ژ  3
  

 82املؤمنون:  ژڻ    ڻ ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ژ  4
  

 ١0السجدة:    ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ       ەئائ  ژ  5
  

 ١6الصافات:  ژڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ     ےژ  6
  

 53الصافات:  ژڀ   ڀ  پ  پ  پ  ڀ    پژ  7
  

8-
9 

ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 ڭ  

  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   

 29 - 28لعنكبوت: ا

  

 
 :يف الثاين واإلخبارل يف األوَّ  ابالستفهام-ب

 املثال م
 التطبيق

 ابن ذكوان هشام
 6٧النمل:  ژک  ک  ڑ       ڑ  ک  ژ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  1

  

 تالنازعا ژ ې      ى  ى    ائ  ېۉ  ۉ  ې      ې   ۅ ۅ  ژ  2
  

 
 )موافقاً اإلمام حفص(: ابالستفهام يف املوضعْي:-ج

 املثال
 التطبيق

 ابن ذكوان هشام

 4٧الواقعة:  ژی    یىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئېئ  ېئ  ژ 
  

 
 :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -5

ن(، إِّ  ءِّ مران(، )من السماأَ  ءَ حنو: )جاحقق ابن عامر اهلمزتني من كلمتني مطلقاً، سواء اتفقتا يف احلركة 
ة(، )َيَشاْ أُ  ءَ أو اختلفتا يف احلركة حنو: )َجاْ  ولئك(.أُ  ءُ )أوليا  ىَل(.إِّ  ءُ مَّ
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 :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -6
 التطبيق املثال مع الدليل من الشاطبيَّة احلكم

 قرأ إببدال اهلمزة ألفاً 

 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ 

  96األنبياء:  ژڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڎ  ڎ  ڍ  ڌ    ڌ   ژ 
مُّ َواْلَكْسُر     نَ َوأَيُْجوَج َمْأُجوَج امهِّزِّ اْلُكلَّ -852 راً ... َويفِّ يَ ْفَقُهوَن الضَّ  كِّاَل     شُ اصِّ

 

 ١املعارج:  ژڭ  ۇ  ۇ              ڭژ 
َْمٍز -1081 ْن َواٍو اَْو اَيٍء اَْبَداَل دَ ْصُن    غُ َوَساَل هبِّ َن اهْلَْمزِّ أَْو مِّ  اٍن َوَغرْيُُهْم ... مِّ

 

 قرأ هشام هبمزة مفتوحة
 وقرأ ابن ذكوان بسكون

 اهلمز

 ١4سبأ: ژ  يئجئ   حئ  مئ  ىئ  ژ 
ْنَسأََتْه ُسُكو ... ُن مَهَْزتِّهِّ     صَ َويفِّ الرِّيَح َرْفٌع -977 ْلُه    مَ حَّ مِّ  اَل     حَ ْذ إِّ اٍض َوأَْبدِّ

 هشام
ابن 

 ذكوان
 قرأ هشام هبمزة ساكنة

إببدال اهلمزة ابن ذكوان قرأ 
 ايء 

وأدغمها يف الياء اليت 
 بعدها

 ٧4مرمي:  ژ  ۋۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 
يفاً -866 ي َخفِّ هِّ ... رُ َونُ َنجِّّ طًا    بَ اَن رِّْءاًي اَْبدِّْل ُمْدغِّماً دَ ْض َمَقاماً بَِّضمِّ  الَ    مُ اسِّ

 هشام

ابن 
 ذكوان

 قرأ إببدال اهلمزة واواً 
  20البلد:  ژ  ېئ    ۈئ  ېئ      ژ 

  8اهلمزة:  ژ   ڎڌ  ڎ  ژ 
ْلفاَءِّ َواجْنَاَل  َعمَّ مًى ... َوالَ    حِّ ىًت     فَ ْن    عَ َوُمْؤَصَدٌة فَامهِّْز َمعاً -1114 ْمسِّ ابِّ  يفِّ َوالشَّ

 

 30التوبة: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ھژ  وضم اهلاء ذف اهلمزةقرأ حب
ُر -727 مٌ ُيَضاُهوَن َضمَّ اهْلَاءِّ َيْكسِّ اَل  َعاصِّ  ... َوزِّْد مَهَْزًة َمْضُموَمًة َعنُه َواْعقِّ

 

 قرأ هبمز الواو
 23١البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  ، مثل:اً( حيث وردوَ زُ )هُ لفظ 

 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ  :لفظ )ُكُفَواً(
ابُِّئوَن -460 ابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّ َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّ اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ  صِّّ

 

قرأ هبمزة مضمومة بعد 
  ١06التوبة:  ژۆئ      ۈئ  ۆئ  ۇئ  ژ  اجليم

 5١األحزاب:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ  قرأ هبمز الياء
ُئ مَهْزُُه ... -734 ْد هَلُْم يف ُهوَد تُ ْرجِّ  َمْع ُمْرَجُئوَن َوَقْد َحاَل نَ َفٍر َفا صَ َوَوحِّّ

 

قرأ هبمزة بعد األلف مع 
 املد املتصل )حيث وردت(

 2مرمي:  ژپ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ 
يعِّهِّ ... -553 َحاٌب َوُقْل زََكرِّايَّ ُدوَن مَهْزِّ مجِّ  ااُلوَّاَل ُشْعَبَة َوَرْفٌع َغرْيُ صِّ

 

 قرأ هشام بال مهز
هبمزة بعد  ابن ذكوان قرأو 

 الياء مع املد املتصل

 6البينة:  ژۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ 

 ٧البينة:  ژ  ېۉ  ۉ     ې  ژ 
الً آْحٌب َوَحْريَف الْ  ...  رَبِّيَّةِّ فَامهِّْز رَ َوَمطَلعِّ َكْسُر الالَّمِّ -1116 الَ     مُ هِّ  َتَأهِّ

 هشام
 
ابن 

 ذكوان

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



222 
 

 ابَُْب َوْقِف ِهَشْام  َعَلى اهلَْمِز الـُمَتَطرِ ف: -7
 قرأ هشام حال الوقف على كلمة آخرها مهز بتغيري اهلمز املتطرف، وله يف ذلك مذهبان: قياسي ورمسي.

الوقف على اهلمز عند هشام حسب حركة اهلمزة وحركة احلرف الذي قبلها وكذلك وختتلف األوجه يف 
 حسب رمسها، وتفصيل الباب كالتايل:

 ويسمى أيضاً )التصريفي(. :الـَمْذَهُب الِقَيْاِسيَأوَّاًل: 
 :أبلف مديّة املسبوقةاهلمزة املتحركة -أ
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 مهزة )مفتوحة(  1
 ١04األنبياء:  ژڤ  ٹ  ٹ  ژ  أبلف مّديةمسبوقة 

 له فيها ثالثة اإلبدال:
 حذف اهلمزة مع إشباع األلف-1

 حذف اهلمزة مع توسط األلف -2
 حذف اهلمزة مع قصر األلف -3

 
1 
2 
3 

 مهزة )مضمومة أو مكسورة(  2
 مسبوقة أبلف مّدية

 ژ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 ١05البقرة: 

 ژ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ 

 ١44البقرة: 

 له فيها مخسة أوجه:
 ثالثة اإلبدال-

 توسط األلف مع تسهيل اهلمزة ابلروم-
 قصر األلف مع تسهيل اهلمزة ابلروم-

 السماءِّ  يشاءُ 

1-2-3 
 توسط/روم

 قصر/روم

1-2-3 
 توسط/روم

 قصر/روم

 
 املسبوقة بواو أو ايء أصليتني:اهلمزة املتحركة -ب

 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 مهزة )مفتوحة( 1
 مسبوقة بياء أصلية

ژ  ھ     ھ  ھھ  ہ  ہ   ہ     ہ  ژ 

 9احلجرات: 
 النقل مع اإلسكان-1

 اإلدغام مع اإلسكان-2
1 
2 

 مهزة )مكسورة( 2
 98التوبة: ژ  ۇڭ  ۇ  ژ  مسبوقة بواو أصلية

 النقل مع اإلسكان-1
 النقل مع الروم-2

 اإلدغام مع اإلسكان-3
 مع الروم اإلدغام-4

1 
2 
3 
4 

 مهزة )مضمومة( 3
 ١88األعراف: ژ  ٹٿ  ٿ  ژ  مسبوقة بواو أصلية

 النقل مع اإلسكان-1
 النقل مع الروم-2

 النقل مع اإلمشام-3
 اإلدغام مع اإلسكان-4

 اإلدغام مع الروم-5
 اإلدغام مع اإلمشام-6

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 )وال توجد إال يف املكسورة واملضمومة(املسبوقة بواو أو ايء زائدتني: اهلمزة املتحركة -ج
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 مهزة )مكسورة( 1
 مسبوقة بواو زائدة

 228البقرة: ژ  چڃ  ڃ     چ  چ  ژ 
 ال يوجد غريها يف القرآن

 اإلدغام مع اإلسكان-1
 اإلدغام مع الروم-2

1 
2 

 مهزة )مضمومة( 2
 مسبوقة بياء زائدة

 3٧التوبة: ژ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ژ 

 2١6الشعراء:  ژک   ک  ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ژ 
 ال اثلث هلما يف القرآن

 اإلدغام مع اإلسكان-1
 اإلدغام مع الروم-2

 اإلدغام مع اإلمشام-3

1 
2 
3 
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 اهلمزة املتحركة املسبوقة بساكن صحيح:-د
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 مهزة )مفتوحة( 1
 مسبوقة بساكن صحيح

 25النمل:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ژ 
 ال اثين هلا يف القرآن

  النقل مع اإلسكان

 مهزة )مكسورة( 2
 بساكن صحيحمسبوقة 

 24األنفال:  ژەئ  ائ  ې  ې  ى  ى  ائ  ژ 
 موضعان فقط يف القرآن

 النقل مع اإلسكان-1
 النقل مع الروم-2

1 
2 

 مهزة )مضمومة( 3
 9١آل عمران:  ژەئ  ەئ  ائ  ې  ى  ى  ائ  ژ  بساكن صحيحمسبوقة 

 النقل مع اإلسكان-1
 النقل مع الروم-2

 النقل مع اإلمشام-3

1 
2 
3 

 
ي  : اثَْنَِياً   وينقسُم إىل قسمْي: )أي حبسب رسم الكلمة( :الـَمْذَهُب الرََّسِْ

 وهلا حالتني: سبوقة أبلف مديّة:املمزة اهل ل:وَّ القسم األَ 
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

1 
 مرسومة على 

 ايء متطرفة

 وردت يف أربع مواضع متفق عليها يف رسم املصاحف وهي:
 90النحل:  ژڇ ژ       ١5يونس: ژ ڤ  ژ 

 5١الشورى:  ژىئ  ژ           ١30طه:  ژگ  ژ 
 

 وموضعْي اختلفوا يف رَسها ومها:
 ١6الروم:  ژپ ژ            8الروم:  ژڇ  ژ 

 ژڇ ژ  فيها تسعة أوجه: له 
 
 

 ( أوجه على القياس5)
 
 

 ( أوجه إببدال اهلمزة ايء على الرسم:4)
 ابإلسكان: مع القصر والتوسط واملد-1

  
 ابلروم: مع القصر فقط-2

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

2 
 مرسومة على 

 واو متطرفة

 وردت يف مثان ألفاظ متفق عليها يف رسم املصاحف 
 يف ثالثة عشر موضعاً وهي:

 4املمتحنة:  ژۓ  ژ 

 2١إبراهيم:  ژڤ  ژ           8٧هود: ژ  ڭژ 

 50غافر:  ژٺ  ژ              ١3الروم:  ژى  ژ 

 2١الشورى: و  94ألنعام: يف موضعني: ا  ژ  حبژ 

 33الدخان: و  ١06لصافات: يف موضعني: ا  ژٹ  ژ 

 40الشورى: و  ١٧احلشر: و  33و29ملائدة: يف أربعة مواضع: ا ژۋ  ژ 
 

 اختلفوا يف رَسها يف ثالثة مواضع ومها:ولفظْي 
        ١9٧الشعراء:  ژڭ  ژ 

 28فاطر: ژ  ۉژ 

 5األنعام:  ژگ  ژ 

 ژ ۉژ ( وجهاً: 12فيها )له 

 

 ( أوجه على القياس5)

 

 

 ( أوجه إببدال اهلمزة واواً على الرسم:7)
 ابإلسكان: مع القصر والتوسط واملد-1

 

 
 ابلروم: مع القصر فقط-2

 
 

 ابإلمشام: مع القصر والتوسط واملد-3
 

 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
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 وهلا ثالث حاالت: لف مديّة:اليت ال يسبقها أمزة اهل القسم الثاين:
 اهلمزة املرسومة على واو متطرفة:-أ
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 إذا سبقها فتح 1

 يف رسم املصاحف وهي:وردت يف عشر كلمات متفق عليها 

 48النحل:  ژڱ  ژ                 85يوسف:  ژەئ  ژ 

 ١١9طه:  ژگ  ژ                   ١8طه:  ژڇ  ژ 

 ٧٧الفرقان:  ژې  ژ                       8النور:  ژائ   ژ 

 38 ،32 ،29: ثالثة مواضع النملو  24املؤمنون:  ژڻ  ژ 

 2٧ ،١١الروم:  و 64النمل:  و 34  ،4ونس: موضعي ي  ژں  ژ 

 5التغابن:  و 2١ص: و  9إبراهيم:  ژژ  ژ 

       ١8الزخرف:  ژہ  ژ 
 وموضع واحد خمتلف يف رمسه وهو:

 ١3القيامة:  ژې  ژ 

 فيها مخسة أوجه:

 ژڇ  ژ 
 على املذهب القياسي وجهان:-أ

 إبدال اهلمزة ألفاً -1
 تسهيل اهلمزة مع الروم-2

 
 ثالثة أوجه:على املذهب الرمسي -ب

 إبدال اهلمزة واواً مع السكون والروم واإلمشام

 
 

1 
2 

3 
4 
5 

 إذا سبقها ضم 2

 وردت يف لفظني يف ثالثة مواضع وهي:

 ١٧6النساء:  ژپ  ژ 

 24الطور:  ژے  ژ 

 22الرمحن:  ژڤ      ژ 

 فيها مخسة أوجه:
 على املذهب القياسي وجهان:-أ

 مع اإلسكانإبدال اهلمزة الثانية واواً -1
 تسهيل اهلمزة الثانية مع الروم-2

 
 على املذهب الرمسي ثالثة أوجه:-ب

إبدال اهلمزة الثانية واواً مع السكون والروم 
 واإلمشام

 
1 
2 

3 
4 
5 

 23الواقعة:  ژڦ  ڦ          ڦ  ژ  اهلمزة املكسورة 3

 فيها أربعة أوجه:
 على املذهب القياسي وجهان:-أ

 الثانية واواً مع اإلسكان إبدال اهلمزة-1
 تسهيل اهلمزة الثانية مع الروم-2

 
 على املذهب الرمسي وجهان:-ب

 إبدال اهلمزة الثانية واواً )ُلْؤُلْو( 
 مع السكون والروم 

 
1 
2 

3 
4 

 
 اهلمزة املرسومة على ألف متطرفة: وتنقسم إىل قسمني:-ب

 التطبيق احلكم احلالة مع املثال م

1 

  إبداهلا ألفاً مع اإلسكان ٧١يونس:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ مفتوحة: مثال:  

 2النبأ:  ژپ         ٻٻ  ژ   مثال:  مكسورة:
 إبداهلا ألفاً مع اإلسكان-1
 تسهيلها مع الروم-2

1 
2 

 60األعراف:  ژچ  چ  چ   چ  ژ  مثال: مضمومة: 
 إبداهلا ألفاً مع اإلسكان-1
 تسهيلها مع الروم-2

1 
2 

  إبداهلا ألفاً مع اإلسكان 43يس:  ژٿ  ٿ  ٺ  ژ  مثال: ساكنة: 
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2 
 مكسورة بعدها ايء عليها سكون مستدير، وردت يف موضع واحد:

 34األنعام:  ژىئ     ېئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ 

 فيها أربعة أوجه:
 على املذهب القياسي وجهان:-أ

 إبدال اهلمزة ألفاً مع اإلسكان-1
 تسهيل اهلمزة مع الروم-2

 
 على املذهب الرمسي وجهان:-ب

 إبدال اهلمزة ايًء مع السكون والروم

 
1 
2 

3 
4 

 
 اهلمزة املرسومة على ايء متطرفة: وتنقسم إىل ثالثة أقسام:-ج
 التطبيق احلكم احلالة مع املثال م

1 
 204األعراف:  ژۈ   ۆ  ۆ  ژ مفتوحة: مثل: 

 49احلجر:  ژۈئ  ۈئ  ژ ساكنة: مثل: 
 1 ايء على القياس والرسم مع اإلسكان إبدال اهلمزة

2 

2 

  مكسورة: مثل:

 30القصص:  ژڄ       ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ژ 

 3٧عبس:  ژمب  ىب  يب    جت   خب  حب  ژ 

 فيها أربعة أوجه:
 على املذهب القياسي وجهان:-أ

 إبدال اهلمزة ايء مع اإلسكان-1
 تسهيل اهلمزة مع الروم-2

 
 على املذهب الرمسي وجهان:-ب

 اهلمزة ايًء مع السكون والرومإبدال 

 
1 
2 

3 
4 

3 

 مضمومة: مثل:

 ١3الربوج:  ژھ  ھ    ہ  ھ   ژ 

 ١5البقرة:  ژوئ  ەئ  ەئ  ژ 

 فيها مخسة أوجه نظرايً وأربعة أوجه َعَملياً 
 ألن اإلبدال على القياس والرسم وجهاً واحداً عند التطبيق:

 على املذهب القياسي وجهان:-أ
 ايء مع اإلسكانإبدال اهلمزة -1

 تسهيل اهلمزة مع الروم-2
 

 على املذهب الرمسي ثالثة أوجه:-ب
 إبدال اهلمزة ايًء مع السكون والروم واإلمشام

 
 
 

1 
2 

3 
4 
5 

 
  :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -8
 احلرف الـُمْدَغم م

م الـُمْدغَ 
 فيه

 التطبيق مالحظات املثال الرمز

1 
 إدغام ذال )إذ(

األحرف  يف
 الستة

 ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڎ      ڎ  ڌ  ژ  كلم د

 39الكهف: 
 

 

  ١١0املائدة:  ژڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڇ  ڇ   ژ  ل ت
 

 ل ز
 48األنفال:  ژڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژ 

 ١0األحزاب:  ژک     ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ 
  ال اثلث هلما يف القرآن

 

  ١2النور:  ژڄ   ڄ  ڄ  ژ  ل س
 

 ال اثين هلا يف القرآن 29األحقاف:  ژٻ   ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ژ  ل ص
 

  ١25البقرة:  ژۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ٴۇ  ۋ  ژ  ل ج
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2 
 إدغام دال )َقْد(
 يف مثانية أحرف

  ١اجملادلة:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ژ  ل س
 

 5امللك:  ژژ    ژ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ  كلم ز
والبن ذكوان وجه 

  اإلظهار

  54الكهف: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ژ  ل ص
 

  58الروم: ژ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائۉ  ۉ   ژ  كلم ض
 

  30يوسف: ژ  خبجب  حب  ژ  ل ش
 

  ١٧4النساء:  ژې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ژ  ل ج
 

  ١٧9األعراف: ژ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ  ژ  كلم ذ
 

 كلم ظ
 23١البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ 

 24ص: ژ  ھ  ھ  ھ   ھہ   ہ  ہ   ژ 

 هلشام اإلظهار يف:
  )َلَقْد ظََلَمَك(

3 

 أدغم الم 
 )َهْل( و)َبْل( 

يف األحرف 
 الستة

 ت

 ل

 98مرمي:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ژ 

 أظهر يف:

 ڳ  ڳ گ  ژ 

 ژ  ڳ  ڳ  

 ١6الرعد: 

 

 36املطففني:  ژپ     پ  پ     ڀ    ٻ  پ  ژ  ث

 وافق ابن ذكوان حفصاً 
 يف إدغام الم )َهْل وَبْل(

 

الفتح:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڳ  ڳ  ژ  ظ
١2 

 

 33الرعد:  ژی  ی           ی  ىئ  ی  ژ  ز
 

 83يوسف: ژ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ  ژ  س
 

 ١55النساء:  ژٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ژ  ط
 

 إدغام املتقاربْي واملتجانسْي:-
 م

احلرف 
 الـُمْدَغم

م الـُمْدغَ 
 فيه

 التطبيق مالحظات املثال الرمز

 كلم و ن 1
 2 – ١يس:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ   ڈژ  ژ  ژ 
  

 بكل تصريفاهتا 26فاطر: ژ  ڳ  ڳگ  گ  ژ  كلم ت ذ 2
 

 42هود:  ژہ  ہ  ہ  ژ  كلم م ب 3
ابن عامر 

  ابإلظهار

 ث 4

األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ  ل ذ
١٧6 

 هشام ابإلظهار
وابن ذكوان 

 ابإلدغام
 

 

 ت
  ٧2الزخرف:  ژۇئ  ۇئ      ۆئ  وئ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  ل

 

 بكل تصريفاهتا ١6يونس: ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑڈ     ڈ  ژ  كلم
 

  ١45آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ    ں      ںڱ  ژ  كلم ث د 5
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 ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-9
 :وتفصيلها كالتايل قاعدة يف اإلمالة وإمنا أمال بعض املتفرقات البن عامرليس 

 م:اْ شَ هلِِ  ةِ لَ اْ مَ اإلِ  عُ ضِ اْ وَ مَ -أ
 التطبيق مع الدليل من الشاطبيَّة املثال

 53األحزاب:  ژۀ   ڻ  ڻ  ژ 

 ٧3يس:  ژڤ  ڤ  ٹٹ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

 ، أمال اهلمزة واأللف بعدها5الغاشية:  ژڃ   ڄ  ڄ   ڃ  ژ 

 5 – 3الكافرون:  ژٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ژ 
 َولَِّكْسٍر أَْو لَِّياٍء مَتَيَّاَل َفا شَ اٍف َوُقْل َأْو كِّاَلمُهَا ... شَ ُه   لَ إِّاَنُه -313

ُْلٍف َضَمْمَناُه َمَشارُِّب -330 ٌع ... َوآنَِّيٍة يفِّ َهْل َأاَتَك   لَ خبِّ  َأْعَداَل   لِّ امِّ
اَل حُ َويفِّ اْلَكافُِّروَن َعابُِّدوَن َوَعابٌِّد ... َوُخْلُفُهُم يف النَّاسِّ يف اجْلَرِّ -331  صِّّ

 

 
 :ذَْكَوْان الْبنِ  ةِ لَ اْ مَ اإلِ  عُ ضِ اْ وَ مَ -ب

 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

1 

 أمال ابن ذكوان )جاء، شاء، التوراة، احملراب)اجملرورة( قواًل واحداً حيث وردت 
 ١60األنعام: ژ  ک  ک  گ  گک  ک  ژ 

 20البقرة: ژ  ک  ک  گ  گک  ک    ژ 

 3آل عمران:  ژٿ  ٿ  ٿ  ژ 

 ١١مرمي:  ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ې  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ 
 َويفِّ َشاَء َميَّاَل اْبُن ذَْكَواٍن ْز ... َوَجاَء ف ُ َوَحاَق َوزَاُغوا َجاَء َشاَء َوزَاَد -319

ْورَاَة -546 خْلُْلفِّ جَ ي  ِّ  فْسُنُه ... َوقُ لَِّل حُ دَّ رُ ا مَ َوإِّْضَجاُعَك الت َّ  لَّاَل ب َ ْوٍد َوابِّ

 

2 

 يف املواضع التالية:قرأ خبلف )الفتح واإلمالة( 
نَّ  هِّ (، )إِّْكرَْاهِّ َْارَِّك(، )احلَِّمْارِّ  )أَْدرَْاك(، )أَْدرَاُْكْم(،(، )َهْاٍر(، )محِّ

(، )املِّْحرَْاَب( غري اجملرورة{  انفرد هبم ابن ذكوان عن ابقي القراء })عِّْمرَْاَن(، )اإلِّْكَراْمِّ
 3٧آل عمران: ژ  ی  جئ  حئی  ىئ   ىئ  ی   ی  ژ 

ُْلٍف مُ َوى رَ َوَمْع َكافِّرِّيَن اْلكافِّرِّيَن بَِّيائِّهِّ ... َوَهاٍر -323  اَل حَ ٍد صَ ْرٍو خبِّ
َارِّ َويف اإلِّْكَرامِّ عِّْمرَاَن -332 نَّ َوالْ  ... محِّ هِّ َارَِّك َواملِّْحرَابِّ إِّْكرَاهِّ  ثِّّاَل مُ محِّ

ُْلٍف -333 ْبنِّ ذَْكَواَن وَُكلٌّ خبِّ َن اْلمِّ الِّ  ْحرَابِّ فَاْعَلْم لِّتَ ْعَماَل َغرْيَ َما ... جُيَرُّ مِّ
قًا َحم صَفا شَ -740 خْلُْلفِّ  َبْصرٍ ... وَ ُصْحَبٍة ْخَتاُر  مُ ادِّ  ثِّّاَل مُ َوُهْم أَْدَرى َوابِّ

 الفتح
 

 اإلمالة

 ١غافر:  ژٿ  ژ أمال ألف )حا( من فواتح السور مثل:  3
قًا َحم صَفا شَ -740 خْلُْلفِّ  َبْصرٍ ... وَ ُصْحَبٍة ْخَتاُر  مُ ادِّ   ثِّّاَل مُ َوُهْم أَْدَرى َوابِّ

4 
 أمال لفظ )زَْاَد( يف املوضع األول من سورة البقرة وابقي املواضع له اخلُلف

 ١0البقرة: ژ  ڎ  ڈڎ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 
اَل ُصْحَبٌة فَ زَاَدُهُم اأُلوىَل َويفِّ اْلَغرْيِّ ُخْلُفُه ... َوُقْل -320  َبْل رَاَن َواْصَحْب ُمَعدَّ

 

5 
 أمال الراء واهلمزة ي كلمة )رََأْى( وصالً ووقفاً بشرط أن ال يكون بعدها ساكن مثل:

 ٧6األنعام: ژ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 
 وصالً  –وقفاً 
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 أما إذا جاء بعدها ساكن فله اإلمالة وقفاً فقط والفتح وصالً مثل: 
 ٧٧األنعام: ژ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڇ  ڇ  ڇ  ژ 

ْل -646  ْجَتاَل   يُ ْسٌن َويفِّ الرَّاءِّ حُ ... َويفِّ مَهْزِّهِّ ُصْحَبٍة ْزَن   مُ َوَحْريفَْ َرَأى ُكالًّ أَمِّ

 وقفاً وصالً 

 
 :ْْي يَ وِ اْ لرَّ لِ  ةِ لَ اْ مَ اإلِ الَفْتِح  عُ ضِ اْ وَ مَ -ج

 التطبيق الدليل من الشاطبيَّةمع احلكم و  املثال م

 ١يونس: ژ  ٱژ الراء من فواتح السور، مثال:  1
 َواَل ُصْحَبٌة طَا َواَي َحْفٍص ى َغرْيَ  ً م ِّ حْكرُُه ... ذِّ َوإِّْضَجاُع رَا ُكلِّّ اْلَفَواتِّحِّ -738

 

 ١مرمي:  ژٱ  ژ الياء من فاحتة سورة مرمي، مثال:  2
ٌر ... َوَها   يَ اَي َكاَف واخْلُْلُف ُصْحَبٍة ْم كَ َو -739  اَل حَ ىًن جَ ْلًوا َوحَتَْت حُ ًضى رِّ ْف صِّ اسِّ

 

3 
 قرأ ابن عامر بفتح األلف من )جَمْرَْاَها( مع ضم امليم

 4١هود: ژ  گگ  ک  ک     ک  ک       گ  ژ 
 

 
 :الَوْقِف َعلى َمْرُسْوِم اخَلط ِ ابَُْب -10

 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

1 
 وقف ابن عامر على )اَيْ أََبَت( بيوسف ومرمي والصافات ابهلاء

 4يوسف:  ژې   ى    ى  ائ  ائ           ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ 
ْلَياءِّ دَ ْفًؤا كُ َوقِّْف اَي أَبَْه  -380 اَل حُ اَن وََكأَيِّّنِّ الْ  ... ُوُقوُف بُِّنوٍن َوْهَو ابِّ  صِّّ

 

2 

 وقف ابن عامر على )أَيَُّه( ابلزخرف والنور والرمحن ابهلاء دون ألف 
ُر( لكن إذا وصلها مبا بعدها يضم اهلاء ْاحِّ  بال ألف بعدها )اَيْ أَيُُّه السَّ

ُر( ْاحِّ  خالفاً لباقي القراء الذين يفتحون اهلاء )اَيْ أَيَُّه السَّ
 49الزخرف:  ژٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ژ 

َخانِّ َوأَي َُّها ... َلَدى النُّورِّ َوالرِّمْحنِّ -382  الَ  َّ م حُ افَ ْقَن رَ َواَي أَي َُّها فَ ْوَق الدُّ
تْ َباعِّ َضمَّ -383 ٍر َويف اهْلَا َعَلى اإلِّ نَّ َأْخَياَل اْبُن َعامِّ  ... َلَدى اْلَوْصلِّ َواْلَمْرُسومِّ فِّيهِّ

 

 
 ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-11

)حتفظ مواضعها  هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان.
 الشاطبية(.من املنظومة 

 ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-12
مجلتها هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، 

)حتفظ مواضعهاً  ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل. اثنان وستون
 اطبية(.من املنظومة الش
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 َعْاِصم الُكْويف   ِقَرْاَءةِ ُأُصْوُل : السادس املطلب
 ِبَرْاِويـَْيِه ُشْعَبة َوَحْفص

 ن يف الشاطبيَّة حال اإلفراد  عاصمرمز 
 ص رمز شعبة
 ع رمز حفص

 حال االجتماع وحفص شعبةبراوييه  عاصمرموز 
 الكوفيون )عاصم ومحزة والكسائي( ث
 انفعالقراء السبعة ما عدا  خ
 الكوفيون وابن عامر  ذ
 الكوفيون وابن كثري ظ
 الكوفيون وأبو عمرو غ

 محزة والكسائي وشعبة ُصْحَبة
 محزة والكسائي وحفص ِصَحاب  
 الكوفيون وانفع ِحْصن  

  ابَُْب الَبْسَمَلة:-1
 وافق عاصم قالون وابن كثري يف أوجه البسملة بني السورتني فقرأ ابألوجه الثالثة: 

 (.لثالثابل مع وصل الثاين قطع األوَّ ، وصل اجلميع، قطع اجلميع)
 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
وَرَتنْيِّ -100 الَ ْريًَة دِّ  ْوهاَ منََ  َجالٌ رِّ ...  ُسنَّةٍ بِّ َوَبْسَمَل َبنْيَ السُّ  َوحَتَمُّ

 انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
  ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-2

 احلكم املثال
 التطبيق

 حفص شعبة

 ۀ ۀڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
 ٧5ل عمران: موضعي آ

 ژ ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
 ١45ل عمران: موضعي آ

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 قرأ شعبة إبسكان اهلاء
 وقرأ حفص بصلتها

  

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 
 قرأ شعبة إبسكان اهلاء مع كسر القاف

صلة( وإسكان وقرأ حفص بكسر اهلاء )دون 
 القاف
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 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 
 قرأ شعبة بكسر اهلاء دون صلة

   وقرأ حفص بكسر اهلاء مع الصلة

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 قرأ شعبة بكسر اهلاء دون صلة
   وقرأ حفص بضمها دون صلة

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

  قرأ عاصم براوييه إبسكان اهلاء

 قرأ عاصم براوييه بضم اهلاء دون صلة ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ 
 

 الصلةقرأ عاصم براوييه بكسر اهلاء مع  ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ 
 

 ڑ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ 

 الزلزلة ژگ   گ   ک  ک  ک  ک  گ  

 قرأ عاصم براوييه إبسكان اهلاء وقفاً 
 وضمها مع الصلة وصالً 

 وصالً -وقفاً 

 )راجع ابب هاء الكناية كاماًل( ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
 
  ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-3

وجهاً واحداً، انقر هنا للرجوع إىل الدليل مع املنفصل و  بتوسط املد املتصلابن عامر فقرأ  وافق عاصم
 األمثلة.

 
  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-4

 )أَأَنذرهتم، أَأُنزل، أَإِّنكم(. حنو:، ابن ذكوانابلتحقيق يف اهلمزتني من كلمة موافقاً  عاصم قرأ
 كالتايل:  وبياهناسوى بعض املواضع اليت اختلف فيها شعبة وحفص 

 املثال م
 التطبيق احلكم

 حفص شعبة

1 

 49الشعراء: ، ٧١طه:  ،١23األعراف: يف: ( ڀ)لفظ: 

 األعرافژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ژ 

األعراف:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ      ڻ  ژ 
١١3 

 66الواقعة:  ژہ   ہ  ژ 

 ١4القلم:  ژۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۇئ  ژ 

إبضافة مهزة استفهام مع حتقيق قرأ شعبة 
 اهلمزتني

 وقرأ حفص هبمزة واحدة

  

 44فصلت:   ژ  ۅۋ   ژ  2
 قرأ شعبة هبمزتني حمققتني

   وقرأ حفص بتسهيل اهلمزة الثانية

3 
 5١يونس:  ژۈئ  ېئ       ېئ     ېئ    ۈئژ 

يونس:  ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چژ 
9١ 

 قرأ عاصم بوجهني:
إبدال مهزة الوصل ألفاً مع مدها مداً -1

 مشبعاً 
 تسهيل اهلمزة الثانية مع القصر فقط-2
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 59يونس: ژ  ھ  ھہ  ہ  ژ 

 59النمل:  ژچ  ڇ  ڇ  چ  ژ 

 ١44 ،١43األنعام:  ژڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ژ 

 )وهذان الوجهان جائزان جلميع القراء(

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َلْت -185 َقَها يفِّ ُفصِّّ َطنَّ ُصْحَبٌة َوَحقَّ يٌّ َوااْلوىَل َأْسقِّ الَ   لِّ ءَأْع  ... مجِّ  ُتْسهِّ
ُتُم لِّلُكلِّّ اَثلِّثًا اْبدِّاَل -189 َا ... َءآَمن ْ َعرَا هبِّ  َوطه ويفِّ اأَلْعرَافِّ َوالشُّ
َق اَثٍن -190 ُبلٍ َولِّ ُصْحَبٌة َوَحقَّ هِّ اأُلوىَل بَِّطَه تُ ُقبِّّاَل  ُقن ْ  ... إبِِّّْسَقاطِّ

 
  َتْكَرْاُر َلْفِظ االْسِتْفَهْام:-

ابالستفهام يف  -موافقاً أيب عمرو-فقرأ شعبة  .أحد عشر موضًعا تكرر لفظ االستفهام يف القرآن الكرمي يف
ل والثاين يف مجيع املواضع، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.  األوَّ

 شعبة ما عدا موضع سورة العنكبوت، فقرأه ابإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين.وقرأ حفص مثل 
   ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 َوَما ُكرَِّر اْستِّْفَهاُمُه حَنُْو آئَِّذا ... أَئِّنَّا َفُذو اْستِّْفَهاٍم اْلُكلُّ أَوَّاَل -789
ًا َوْهَو يف الثَّاينِّ  َعمَّ َناٍد    عِّ وَن دُ وَ -791 ًدا َوالَ رَ َتى أَ يفِّ اْلَعْنَكُبوتِّ خُمْ  ...  ربِّ  اشِّ

 املثال
 التطبيق قرأ عاصم ابالستفهام يف املوضعْي إال يف العنكبوت فلحفص اإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين 

 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   

 29 - 28لعنكبوت: ا
 

 
  :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -5

مران(، )من أَ  ءَ حنو: )جاوافق عاصم ابن عامر بتحقيق اهلمزتني من كلمتني مطلقاً، سواء اتفقتا يف احلركة 
ة(، أُ  ءَ أو اختلفتا يف احلركة حنو: )َجاْ  ولئك(.أُ  ءُ ن(، )أولياإِّ  ءِّ السما  ىَل(.إِّ  ءُ )َيَشاْ مَّ
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  :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -6

 الدليل من الشاطبيَّةاحلكم و املثال مع 
 التطبيق

 حفص شعبة
 شعبة ابهلمز، وقرأ حفص برتك اهلمز يف األلفاظ التالية:قرأ 

 23١البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ ، مثل: اً( حيث وردوَ زُ )هُ لفظ 

 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ  لفظ )ُكُفَواً(:

 ١06التوبة:  ژۆئ      ۈئ  ۆئ  ۇئ  ژ 

 5١األحزاب:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ 
َواكِّنِّ    خُ َويف الصَّابِّئِّنَي اهْلَْمُز َوالصَّابُِّئوَن -460 اَل     فُ ْذ ... َوُهْزؤاً وَُكْفؤاً يف السَّ  صِّّ

ُئ مَهْزُُه ... -734 ْد هَلُْم يف ُهوَد تُ ْرجِّ  َمْع ُمْرَجُئوَن َوَقْد َحاَل نَ َفٍر َفا صَ َوَوحِّّ

  

 قرأ شعبة إببدال اهلمزة واواً، وقرأ حفص بتحقيق اهلمز يف األلفاظ التالية حيث وردت:
 ١9اإلنسان:  ژۉ    ۉ  ۋ    ۅ  ۅ  ژ 0 أبدل شعبة اهلمزة األوىل فقط 

  20البلد:  ژ  ېئ    ۈئ  ېئ      ژ 
ورِّي ... َوأَيْلِّْتُكُم ُشْعَبٌة َويف ُلْؤُلٍؤ يف الُعْرفِّ َوالنُّْكرِّ -223 ْبَداُل الدُّ  ْجَتاَل  يُ َواالِّ

ْلفاَءِّ َواجْنَاَل  َعمَّ مًى ... َوالَ    حِّ ىًت     فَ ْن    عَ َوُمْؤَصَدٌة فَامهِّْز َمعاً -1114 ْمسِّ ابِّ  يفِّ َوالشَّ

  

 دون مهزةقرأ شعبة إبضافة مهزة بعد األلف فتصبح من قبيل املد املتصل، وقرأ حفص أبلف 
 2مرمي:  ژپ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  ژ 

يعِّهِّ ... -553 َحاٌب َوُقْل زََكرِّايَّ ُدوَن مَهْزِّ مجِّ  ااُلوَّاَل ُشْعَبَة َوَرْفٌع َغرْيُ صِّ

  

 
  :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -7

قرأ اإلمام عاصم ابإلظهار يف ذال إذ ودال قد واتء التأنيث الساكنة والم هل وبل، كٌل عند حروفه اليت 
:وهيذكرها اإلمام الشاطيب إال ما اتفق مجيع القراء على إدغامه   

 التطبيق املثال الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم م

 إدغام ذال )إذ( 1
 يف حريف

 8٧األنبياء:  ژگ      ک  ک  ک      کژ  ذ
 

 39الزخرف:  ژ ک    ڑ  ڑ    ژ  ژ   ڈ  ڈ       ڎ    ڎژ  ظ
 

 إدغام دال )َقْد( 2
 يف حريف

 256البقرة: ژ  مب حب    خب   جب     يئژ  ت
 

 6١املائدة: ژ  ڱ   ڱ ڱ   ڳ     ڳ     ڳ  ڳ ژ  د
 

 إدغام اتء التأنيث 3

 ١6البقرة:  ژی  ی           ی  ىئ  ىئ  ىئ  ژ  ت
 

 89يونس:  ژٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ژ  د
 

 ١4الصف:  ژحج  مج  جح     ىث  يث  ژ  ط
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4 
 أدغم الم 

 )َهْل( و)َبْل( و)ُقل(
 يف األحرف الستة

 ر
  22الكهف:  ژڎ   ڈ  ڌ  ڎ  ژ 

 ١58النساء: ژ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ژ 
 مل تقع الراء بعد هل يف القرآن الكرمي

 

 ل
  84املؤمنون:  ژڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۓ  ڭ  ژ 

 ١٧الفجر:  ژے  ے     ھ  ھ    ھھژ 

 28الروم:  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈ  ڈ  ژ 

 

5 
 إذا اجتمع حرفان متماثالن

 وسكن أوهلما مثل:
 ك-ك
 ف-ف

 ٧8النساء:  ژۋ  ۋ  ۈ   ٴۇ  ژ يف كلمة: 

 33اإلسراء: ژ  ہۀ  ہ   ۀ  ژ يف كلمتني: 
 

 
حنو: )قاُلوا َوأَقْ بَ ُلوا(.، املثلني حرف مد فإنه جيب إظهاره من هذه القاعدة: ما إذا كان أولواستثىن العلماء   

واستثنوا من ذلك أيضا: ما إذا كان أول املثلني هاء سكت وهو يف قوله تعاىل: )مالَِّيْه َهَلَك( يف احلاقة، يف 
 حال الوصل. ففيه لكل القراء وجهان: إدغام اهلاء األوىل يف الثانية، أو إظهارها ابلسكت)1(.

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ْدَغامِّ إِّ -274 ٌ ... وَ ظلَّ ذَ  ذْ َواَل ُخلَف يفِّ اإلِّ يماً تَ بَ تَّاَل دَ يََّمْت   ت َقدْ املِّ  ْعٌد َوسِّ
َها ... وَ طِّ ْمَيٌة دُ رِّْيهِّ  تُ  تْ َوقَامَ -275 اَل بِّْيٌب لَ اَها رَ  َهلْ وَ َبْل  ُقلْ ْيَب َوْصفِّ  َويَ ْعقِّ
هِّ ُمَتَمثِّّالَ -276 ْن إِّْدَغامِّ ٌن ... َفالَ بُدَّ مِّ ثْ َلنيِّ فِّيهِّ ُمَسكَّ  َوَما أَْوُل اْلمِّ

 
 بْي شعبة وحفص يف ابب اإلظهار واإلدغام:واالتفاق مواضع االختالف -

 م
احلرف 
 الـُمْدَغم

الـُمْدَغم 
 فيه

 احلكم املثال
 التطبيق

 حفص شعبة

 ت ذ 1
 )َأَخْذمُت( جبميع تصريفاته حيث وردلفظ: 

 26فاطر: ژ  ڳ  ڳگ  گ  ژ 

قرأ شعبة 
 ابإلدغام

وقرأ حفص 
 ابإلظهار

  

 و ن 2
 2 – ١يس:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ   ڈژ  ژ  ژ 

قرأ شعبة 
 ابإلدغام

وقرأ حفص 
 ابإلظهار

  

 42هود:  ژہ  ہ  ہ  ژ  م ب 3
قرأ عاصم 

  ابإلدغام

األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ  ذ ث 4
١٧6 

قرأ عاصم 
  ابإلدغام

 
 
 

                                                           

.134، مرجع سابق،الوايف يف شرح الشاطبيَّةالقاضي،   (1( 
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

ْر -281 نْيَ َأْظهِّ مْ َدا ... َونُوَن َوفيهِّ اخْلُْلُف َعْن بَ ُه َحقُ ىًت فَ ْن عَواَيسِّ هِّ  َخاَل  َوْرشِّ
ْيمِّ -283 نْيَ عِّْنَد اْلمِّ فْ رَادِّ  واخَتَْذمتُُ اَز فَ َوطاسِّ  ْغَفاَل دَ اَشَر ع... َأَخْذمُتْ َويفِّ اإلِّ
ْم ...  قَ رٍّ ب َ َدى هُ َويفِّ ارَْكْب -284 هِّ ُْلفِّ اَل جُ ارِّ دَ ُه لَ اَ يَ ْلَهْث جاََع ضَما كَ رِّيٍب خبِّ  هَّ

 
  ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-8

 :الكرمي، وأمال شعبة يف بعض املواضع وتفصيلها كالتايلأمال حفص موضعاً واحداً يف القرآن 
 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

1 
 قرأ شعبة ابلفتح، وقرأ حفص ابإلمالة يف قوله تعاىل:

 4١هود: ژ  گگ  ک  ک     ک  ک       گ  ژ 
َْجَراَها َويف ُهوَد أُْنزِّاَل ... يُ َوايلِّ َحْفُصُهْم ْكًما وَ حُ اَع شَ َوَما بَ ْعَد رَاٍء -311  مبِّ

 شعبة
 حفص

2 
 أمال شعبة الراء يف لفظ )أَْدَرى( حيث وقع، مثال:

 ١٧االنفطار:  ژں  ڻ  ڻ  ں  ڱ  ژ 
خْلُْلفِّ  َبْصرٍ ... وَ ُصْحَبٍة ْخَتاُر  مُ ادِّقًا َحم صَفا شَ -740  ثِّّاَل مُ َوُهْم أَْدَرى َوابِّ

 

3 

 سم( مثال:ط-سط-طه-عصهيك-سي-رامل-رال-محفواتح السور )أمال شعبة حروف )َحيٌّ َطُهر( من 

 ١يونس:  ژ  ٱژ 
 َواَل ُصْحَبٌة طَا َواَي َحْفٍص ى َغرْيَ  ً م حِّ ْكرُُه ... ذِّ َوإِّْضَجاُع رَا ُكلِّّ اْلَفَواتِّحِّ -738

ٌر ... َوَها   يَ اَي َكاَف واخْلُْلُف ُصْحَبٍة ْم   كَ وَ -739  اَل حَ ىًن جَ ْلًوا َوحَتَْت حُ ًضى رِّ ْف صِّ اسِّ
خْلُْلفِّ  َبْصرٍ ... وَ ُصْحَبٍة ْخَتاُر  مُ ادِّقًا َحم صَفا شَ -740  ثِّّاَل مُ َوُهْم أَْدَرى َوابِّ

 

4 

 أمال شعبة األلفات يف الكلمات التالية:

 ١٧األنفال: ژ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

 ٧2إلسراء: موضعي ا ژۈ    ٴۇ  ۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ژ 

 ١09التوبة: ژ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱڳ  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ژ 

 83إلسراء: موضع ا ژ  ۆۆ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

 58طه:  ژڻ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ژ 

 36القيامة:  ژں  ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ژ 

 ١4املطففني:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چ    چچ  چڃژ 
ُهْم َتَسبَّالِّ أَْعَمى يفِّ ُصْحَبٌة َرَمى -309 ْسراءِّ اَثنًِّيا ... ُسًوى َوُسًدى يفِّ اْلَوْقفِّ َعن ْ  االِّ

ْسرا فَورَاءُ َتراَءى -310  اَوَّاَل ُصْحَبٍة ْكُم حُ اَز يفِّ ُشَعَرائِّهِّ ... َوأَْعمى يفِّ االِّ
ْختِّاَلٍف وَ   يُ رُْع شَ ََنَى -312 ْسرَا َوُهْم َوالنُّوُن ُشْعَبٌة ْمٍن ابِّ  اَل   تَ ًنا سَ ْوءُ ضَ ... يف االِّ

اَل ُصْحَبٌة فَ َزاَدُهُم اأُلوىَل َويفِّ اْلَغرْيِّ ُخْلُفُه ... َوُقْل -320  َبْل َراَن َواْصَحْب ُمَعدَّ

 

5 

 أمال شعبة الراء واهلمزة يف كلمة )َرَأْى( وصاًل ووقفاً بشرط أن ال يكون بعدها ساكن مثل:

 ٧6األنعام: ژ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 
 أما إذا جاء بعدها ساكن فله اإلمالة وقفاً فقط والفتح وصاًل مثل: 

 ٧٧األنعام: ژ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڇ  ڇ  ڇ  ژ 
ْل -646  ْجَتاَل   يُ ْسٌن َويفِّ الرَّاءِّ حُ ... َويفِّ مَهْزِّهِّ ُصْحَبٍة ْزَن   مُ َوَحْريفَْ َرَأى ُكالًّ أَمِّ

 وصالً  -وقفاً 
 

 وصالً  -وقفاً 
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 ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:ابَُْب -9

)حتفظ مواضعها من هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان.
 املنظومة الشاطبية(.

 مجيع ايءات اإلضافة عند حفص وافقت رسم املصحف. مالحظة:
 

 ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-10
الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، مجلتها هي الياءات املتطرفة 

اثنان وستون ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل. )حتفظ مواضعهاً 
 من املنظومة الشاطبية(.

 
 موضع واحد: مجيع ايءات الزوائد عند حفص وافقت رسم املصحف ما عدا مالحظة:

 التطبيق املثال مع احلكم
 وقفاً  وصالً 

 36النمل:  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ     ژ 
  أثبت حفص الياء وصالً وله احلذف واإلثبات وقفاً 

1-2 
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 مَحَْزة الُكْويف   ِقَرْاَءةِ ُأُصْوُل السابع:  املطلب
ْد  ِبَرْاِويـَْيِه َخَلْف َوَخالَّ

 ف يف الشاطبيَّة حال اإلفراد  محزةرمز 
 ض رمز خلف
 ق رمز خالد

 حال االجتماع خلف وخالدبراوييه  محزةرموز 
 الكوفيون )عاصم ومحزة والكسائي( ث
 القراء السبعة ما عدا انفع خ
 الكوفيون وابن عامر  ذ
 الكوفيون وابن كثري ظ
 الكوفيون وأبو عمرو غ
 محزة والكسائي ش

 والكسائي وشعبةمحزة  ُصْحَبة
 محزة والكسائي وحفص ِصَحاب  
 الكوفيون وانفع ِحْصن  

  ابَُْب الَبْسَمَلة:-1
انفرد محزة برتك البسملة بني السورتني يف مجيع القرآن ووصل السورتني ببعضهما حبيث يكون القرآن كسورة 

واحدة، إال بني سوريت األنفال وبراءة فله األوجه الثالثة: )الوصل والسكت والقطع( وكلها دون بسملة  
 انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. كباقي القراء، 

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
وَرَتنْيِّ -101 ْل َواْسُكنَتْ  فَ َوَوْصُلَك َبنْيَ السُّ اَل حَ اَلاَيُه جَ لٌّ كُ َصاَحٌة ... َوصِّ  صَّ

ل سورة الَعَلق: وجه الوصل بنيمثال:   آخر سورة التِّّني وأوَّ
 التطبيق أوَّل سورة الَعَلقْ  آخر سورة التِ ْي

  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  بدون بسملة ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ژ 
 .وصل سورة الناس ابلفاحتةأو  االبتداء بسورة الفاحتةالبد من اإلتيان ابلبسملة جلميع القراء عند  مالحظة:

 
  ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2
 قرأ محزة )عليُهم، إليُهم، لديُهم( بضم اهلاء وقفاً ووصالً حيث وردت.-

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
ْم -110 ْم إِّلَْيهِّ الَ مَحْزٌَة َعَلْيهِّ يعاً بَِّضمِّّ اهْلاءِّ َوْقفاً َوَمْوصِّ مُو ... مجِّ  َوَلَدْيهِّ

وقبل امليم هاء وقبل اهلاء ايء ساكنة أو حرف مكسور فقرأ محزة بضم وإذا وقعت ميم اجلمع قبل ساكن -
ُُم اأْلَسباب(،  ُهُم اْلقتال، هبِّ  فإذا وقف أسكن امليم وكسر اهلاء.اهلاء وامليم وصاًل، حنو: )علي ْ
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  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
مِّّ -114  ْمَلاَل  شَ َمَع اْلَكْسرِّ قَ ْبَل اهْلَا َأوِّ اْلَياءِّ َساكِّناً ... َويف اْلَوْصلِّ َكْسُر اهْلَاءِّ ابلضَّ
ُم الْ  ... قَِّتاُل َوقِّْف -115 اَل َكَما هبُِِّّم اأَلْسَباُب مُثَّ َعَلْيهِّ ْلَكْسرِّ ُمْكمِّ  لِّْلُكلِّّ ابِّ

 املثال الوجه م
 التطبيق

 وقفاً  وصالً 

1 
 ضم اهلاء وقفاً ووصالً يف

   38البقرة:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٺ  ڀ  ٺ  ژ  )عليُهم، إليُهم، لديُهم(

 وقعت ميم اجلمع قبل ساكن  2
   246البقرة: ژ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڇ  ڍ  ڇ  ڇ ژ  وقبلها هاء وقبل اهلاء ايء ساكنة

3 
 وقعت ميم اجلمع قبل ساكن 
وقبلها هاء وقبل اهلاء حرف 

 مكسور
   ١66البقرة:  ژھ    ہہ  ژ 

 
  ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3

 التطبيق احلكم املثال

 ۀ ۀڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
 ٧5ل عمران: موضعي آ

 ژ ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
 ١45ل عمران: موضعي آ

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 قرأ محزة إبسكان اهلاء

 

 دون صلة قرأ محزة بكسر اهلاء 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 
 

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 
  قرأ محزة بكسر اهلاء دون صلة

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 
  قرأ محزة إبسكان اهلاء

 دون صلةقرأ محزة بضم اهلاء  ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ 
 

 قرأ محزة بكسر اهلاء مع الصلة ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ 
 

 قرأ محزة بضم اهلاء ١0طه:  ژۇ  ۇ  ڭ  ژ 
 

 ڑ  ڑ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ 

 الزلزلة ژگ   گ   ک  ک  ک  ک  گ  

 قرأ محزة إبسكان اهلاء وقفاً 
 وصالً -وقفاً  وضمها مع الصلة وصالً 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 
 قرأ خلف وخالد بكسر القاف مع صلة اهلاء 

 خالد-الراويني وخلالد وجه آخر بكسر القاف وإسكان اهلاء
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 )راجع ابب هاء الكناية كاماًل( ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
 
  ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

 وجهاً واحداً، انقر هنا للرجوع إىل الدليل مع األمثلة.املنفصل و  املد املتصل بطولوافق محزة ورشاً فقرأ 
 
  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5
)أَأَنذرهتم، أَأُنزل،  حنو:، عاصم ابن ذكوان وابلتحقيق يف اهلمزتني من كلمة موافقاً محزة  قرأ وصاًل:-أ

 أَإِّنكم(.
 يف املواضع التالية:وصالً قرأ محزة ابالستفهام مع حتقيق اهلمزتني -

 التطبيق احلكم املثال

 49الشعراء: ، ٧١طه:  ،١23األعراف: يف: ( ڀ)لفظ: 

 األعرافژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ژ 

 ١١3األعراف:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ      ڻ  ژ 

  8١األعراف: ژ  ې  ې     ې  ې  ى  ىۉ  ژ 

 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 العنكبوت ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ    

 ١4القلم:  ژۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۇئ  ژ 

 44فصلت:   ژ  ۅۋ   ژ 

 قرأ محزة بتحقيق اهلمزتني
  وصالً 

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َلْت -185 َقَها يفِّ ُفصِّّ َطنَّ ُصْحَبٌة َوَحقَّ يٌّ َوااْلوىَل َأْسقِّ الَ   لِّ ءَأْع  ... مجِّ  ُتْسهِّ
َع -187 ْي أَْيضاً وَ  ُشْعَبةُ ... وَ مَحْزٌَة َويفِّ نُوَن يفِّ أَْن َكاَن َشفَّ َمْشقِّ اَل الدِّ  ُمَسهِّّ

 
 قرأ محزة حال الوقف على اهلمزتني من كلمة بوجهني: التحقيق وتسهيل اهلمزة الثانية وقفاً:-ب

 املثال
 )وقفاً( التطبيق

 تسهيل اهلمزة الثانية ُتقيق اهلمزتْي
 44فصلت:   ژ  ۅۋ   ژ 

 ١9األنعام:  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ٹ  ژ 

 8ص: ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ 

  

 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



239 
 

  َتْكَرْاُر َلْفِظ االْسِتْفَهْام:-
القرآن الكرمي فقرأ وافق محزة أاب عمرو وشعبة يف املواضع األحد عشر اليت تكرر فيها االستفهام يف 

 ابالستفهام يف املوضعني، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
  :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6
حنو: وافق محزة ابن عامر وعاصم بتحقيق اهلمزتني من كلمتني مطلقاً، سواء اتفقتا يف احلركة  وصاًل:-أ

ة(، )َيَشاْ أُ  ءَ أو اختلفتا يف احلركة حنو: )َجاْ  ولئك(.أُ  ءُ ن(، )أولياإِّ  ءِّ مران(، )من السماأَ  ءَ )جا  ىَل(.إِّ  ءُ مَّ
 وقفاً:-ب

 املتفقتان يف احلركة:أواًل: 

 املثال
 التطبيق )وقفاً(

 تسهيل اهلمزة الثانية ُتقيق اهلمزتْي
 58هود:  ژڱ  ڱ  ڳ  ژ 

 ١8٧الشعراء:  ژڤ           ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 32األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  گڳ  ڳ   ک  گ  گ  گ  ژ 

  

 له وجهان: يف احلركة: اثنياً: املختلفتان
( وهم انفع وابن كثري وأبو عمرو، انقر هنا للرجوع إىل مسااألول التحقيق والوجه الثاين وافق به أهل )

 األمثلة.
 
 :والسَّْكتِ نَـْقِل الابَُْب  -7

 الساكن املفصول:أواًل: 
 الراوي املثال

 التطبيقاحلكم مع 
 وقفاً  وصالً 

 ١املؤمنون:  ژٻ  ٱ  ٻ  ژ 
 السكت-1 خلف

 عدم السكت )التحقيق(-2

 النقل-1
 السكت-2

 عدم السكت )التحقيق(-3

 عدم السكت فقط )التحقيق( خالد
 النقل-1

 عدم السكت )التحقيق(-2

 الساكن املفصول إذا كان الساكن ميماً للجمع:-
 التطبيقاحلكم مع  احلالة املثال

 ١9احلديد: ژ  ٺڀ  ڀ  ژ 

 وصالً 
 السكت خللف 

 حلمزة عدم السكت )التحقيق(

 وقفاً 
 السكت خللف 

 حلمزة عدم السكت )التحقيق(
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 :املوصولالساكن اثنياً: 
 الراوي املثال

 احلكم مع التطبيق
 للراويْي وقفاً  وصالً 

 6النبأ:  ژٹ  ٹ    ٿ  ٿ      ژ 
 فقط السكت خلف

 النقل-1
 السكت-1 خالد السكت-2

 عدم السكت )التحقيق(-2

َئاً(-  :حكم )َشْيء ، َشيـْ
 الراوي املثال

 احلكم مع التطبيق
 وقفاً للراويْي وصالً 

 20البقرة:  ژڱ  ڳ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ژ 

 ١9االنفطار:  ژۓ  ڭ  ڭ  ےۓ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ 

 )َشْي،َشَياً( النقل-1 السكت فقط خلف
 اإلدغام اإلبدال مع-2

 السكت-1 خالد )َشّي،َشيَّاً(
 عدم السكت )التحقيق(-2

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 يف اْلَوْصلِّ َسْكًتا ُمَقلَّاَل َخَلٌف يف اْلَوْقفِّ ُخْلٌف َوعِّْنَدُه ... َرَوى مَحْزٍَة َوَعْن -227
ْعرِّيفِّ َعْن -228 ًئا َوبَ ْعُضُهْم ... َلَدى الَّالمِّ لِّلت َّ  َتاَل مَحْزٍَة َوَيْسُكُت يف َشْيٍء َوَشي ْ
ًئا مَلْ يَزِّْد َولِّ -229 اَل  َنافِّعٍ َوَشْيٍء َوَشي ْ ْقلِّ نُ قِّ لن َّ  ... َلَدى يُوُنٍس آالَن ابِّ

 
 َعَلى اهلَْمِز:  مَحَْزةَ ابَُْب َوْقِف -8

ملوقوف عليه سواء ابإلبدال أو النقل أو التسهيل أو احلذف حسب حالة اهلمزة سواء  قرأ محزة بتغيري اهلمز ا
 .كانت متطرفة أو متوسطة

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
َل مَهْزَُه ... إَِّذا َكاَن َوْسطًا َأْو َتَطرََّف َمْنزِّاَل مَحْزَُة وَ -235  عِّْنَد اْلَوْقفِّ َسهَّ

 
 )التصريفي(أواًل: املذهب القياسي: 

 حاالت الوقف على اهلمز )املتطرف أو املتوسط( املسبوق بساكن: -1
 مهزة مسبوقة أبلف:-أ

َط َمْدَخاَل -238 ُلُه َمْهَما تَ َوسَّ ْن بَ ْعدِّ َما أَلٍِّف َجرى ... ُيَسهِّّ َوى أَنَُّه مِّ  سِّ
ي عَ -239 ثْ َلُه ... َويَ ْقُصُر َأْو مَيْضِّ  َلى اْلَمدِّ َأْطَواَل َويُ ْبدِّلُُه َمْهَما َتَطرََّف مِّ
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 املسبوقة أبلفاملتطرفة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة م

 ١النصر:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ژ  إذا كانت اهلمزة مفتوحة 1

 ثالثة اإلبدال:
 الطول مع حذف اهلمزة -1

 التوسط مع حذف اهلمزة -2
 القصر مع حذف اهلمزة-3

 
1 
2 
3 

 مضمومة أو مكسورةإذا كانت اهلمزة  2
 3٧الرمحن:  ژۈئ  ۈئ  ېئ            ۆئ  ۇئ  ۆئ  ژ 

 23الذارايت:  ژے  ے  ژ 

 مخسة القياس:
 الطول مع حذف اهلمزة -1

 التوسط مع حذف اهلمزة -2
 القصر مع حذف اهلمزة -3

 التسهيل ابلروم مع الطول-4
 التسهيل ابلروم مع القصر-5

 
1 
2 
3 
4 
5 

 أبلفاملسبوقة املتوسطة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة

 مهما كانت حركتها
 ١٧١البقرة: ژ  ڄڄ  ڄ  ژ 

  90النساء:  ژہ   ہ  ژ 

 3١البقرة:  ژڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ژ 

 التسهيل مع الطول-1
 التسهيل مع القصر-2

1 
2 

 
 مهزة مسبوقة بياء أو واو زائدتْي:-ب

اَل  َويُْدغُِّم فِّيهِّ اْلَواَو َواْلَياَء ُمْبدِّال-240 ْن قَ ْبُل َحىتَّ يُ َفصَّ  ... إَِّذا زِّيَداَت مِّ
الً -250 َا َحْرَف َمدٍّ َواْعرِّفِّ اْلَباَب حَمْفِّ وى ُمتَ َبدٍِّل ... هبِّ ْم َوُرُم فِّيَما سِّ  َوَأمشِّ

 املسبوقة بياء أو واو زائدتْياملتطرفة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة م

 3٧التوبة: ژ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ژ  ايء 1

 اإلدغام مع:
 السكون-1

 الروم-2
 اإلمشام-3

 

 228البقرة: ژ  چڃ  ڃ     چ  چ  ژ  واو 2
 اإلدغام مع:

 السكون-1
 الروم-2

 

 املسبوقة بياء أو واو زائدتْياملتوسطة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة

 ايء فقط 
 اإلدغام فقط 4النساء:  ژۓ  ۓ  ے    ژ  )مل ترد مهزة متوسطة مسبوقة بواو يف القرآن(

 

 
 مهزة مسبوقة بياء أو واو أصليتْي:-ج

َع اللَّْفُظ َأْسَهاَل -237 ْطُه َحىتَّ يَ ْرجِّ َلُه َمَتَسكًِّنا ... َوَأْسقِّ  َوَحرِّْك بِّهِّ َما قَ ب ْ
َا َحْرَف َمدٍّ َواْعرِّفِّ -250 وى ُمتَ َبدٍِّل ... هبِّ ْم َوُرُم فِّيَما سِّ الً َوَأمشِّ  اْلَباَب حَمْفِّ
 وما واو اصلّي تسّكن قبله ... أو اليا فعن بعض ابالدغام مّحال-251
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 مسبوقة بياء أو واو أصليتْياملتطرفة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة م

 النقل-1 29البقرة:  ژی  ی  ی     ی  ژ  ايء 1
 اإلبدال مث اإلدغام-2

 وعلى كل منهما األوجه التالية:
 املفتوحة: مع السكون

 املكسورة: مع السكون والروم
 املضمومة: مع السكون والروم واإلمشام

 واو 2 
 62النمل:  ژۋ  ٴۇ  ژ 

 6١الزمر:  ژژ  ڈ  ڈ  ژ 

 ١2الفتح:  ژہ   ۀ  ۀ  ژ 

 مسبوقة بياء أو واو أصليتْياملتوسطة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة م

 النقل-1 33الكهف: ژ  ېئۆئ   ۈئ   ۈئ  ژ  ايء 1
 اإلبدال مث اإلدغام-2

 

 58الكهف:  ژۅ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ  واو 2
 

 
 مهزة مسبوقة بساكن صحيح:-د

َع اللَّْفُظ َأْسَهاَل -237 ْطُه َحىتَّ يَ ْرجِّ َلُه َمَتَسكًِّنا ... َوَأْسقِّ  َوَحرِّْك بِّهِّ َما قَ ب ْ
 مسبوقة بساكن صحيحاملتطرفة اهلمزة 

 التطبيق األوجه املثال احلالة م
  النقل مع اإلسكان 25النمل:  ژڄ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ژ  مفتوحة 1

 24األنفال:  ژەئ  ائ  ى  ائ  ژ  مكسورة 2
 النقل مع اإلسكان-1

 النقل مع الروم-2
1 
2 

 9١آل عمران: ژ ەئ  ەئ  ائ  ې  ى  ى  ائ  ژ  مضمومة 3
 النقل مع اإلسكان-1

 النقل مع الروم-2
 النقل مع اإلمشام-3

1 
2 
3 

 مسبوقة بساكن صحيحاملتوسطة اهلمزة 
 التطبيق األوجه املثال احلالة

 مهما كانت حركتها
 82النساء: ژ  چچ  چ  ژ 

 ٧اهلمزة:  ژڍ    ڇ  ڇ    ڍ  ژ 

 34اإلسراء:  ژۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ژ 

 النقل فقط
 

 
 حاالت الوقف على اهلمز املتوسط املفرد:-2

 كانت اهلمزة ساكنة )سكوانً أصلياً أم عارضاً( وقبلها متحرك:إذا  -أ
 إبدال اهلمزة حرف مدٍّ من جنس حركة احلرف الذي قبلها: احلالة األوىل:-

ْن قَ ْبلِّهِّ حَتْرِّيُكُه َقْد تَ نَ زَّاَل -236  فَأَْبدِّْلُه َعْنُه َحْرَف َمدِّ ُمَسكًِّنا ... َومِّ
 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 متوسطة 1
 33يس:  ژگ  ک  ک     ک   ک  ژ 

 ١9األعراف:  ژھ  ہ  ھ  ھ   ژ 

 20االنشقاق:  ژۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ 

حرف مّد من جنس حركة ما  ةمز اهليبدل محزة 
 قبلها 

 )سواء كانت متوسطة أو متطرفة(
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 متطرفة 2

 36النجم:  ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  ژ 

الكهف:  ژٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ 
١6 

وليس يف القرآن مهزة متطرفة ساكنة وسكوهنا أصلي وقبلها 
  ضمة

 لكن توجد هذه احلالة فيما سكونه عارض مثل: 
 22الرمحن:  ژڤ  ڤ      ٹ  ڤ  ژ 

 فإهنا تبدل ألفاً  فإن كان ما قبلها مفتوحاً 
 فإهنا تبدل ايءً  وإن كان ما قبلها مكسوراً 
 فإهنا تبدل واواً  وإن كان ما قبلها مضموماً 

 

 
 له اإلبدال مع اإلظهار واإلدغام يف الكلمات التالية: :الثانيةاحلالة -

هِّ ... َوبَ ْعٌض بِّكَ -243  ْسرِّ اهْلَا لَِّياٍء حَتَوَّاَل َورِّْءاَي َعَلى إِّْظَهارِّهِّ َوإِّْدَغامِّ
 التطبيق احلكم املثال م

 ٧4مرمي:  ژۋ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ  1
 إبدال اهلمزة ايء مع اإلظهار

  اهلمزة ايء مع اإلدغامإبدال 

2 
  5١األحزاب: ژ  پ  پ  پپ  ژ 

 ١3املعارج:  ژٺ    ٺ  ٺ  ژ 

 إبدال اهلمزة واواً مع اإلظهار
 إبدال اهلمزة واواً مع اإلدغام

 

3 
 5يوسف:  ژپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 ١05الصافات: ژ  ڀڀ   ڀ  ژ 

 43يوسف:  ژىئ  ېئ  ىئ  ژ 

 إبدال اهلمزة واواً مع اإلظهار
 إبدال اهلمزة ايء مع اإلدغام

 

 
 له اإلبدال مع ضم وكسر اهلاء يف الكلمات التالية: الثالثة:احلالة -

اَل -244 خَلطِّّ كاَن ُمَسهِّّ ُهُم َوَقْد ... َرَوْوا أَنَُّه ابِّ ُهْم َونَ بِّّئ ْ  َكَقْولَِّك أَنْبِّئ ْ
 التطبيق احلكم املثال

 33البقرة:  ژکک  ک  ک  ژ 

 5١احلجر:  ژمئ  ىئ  يئ  حئ  ژ 

 28القمر: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ  

 إبدال اهلمزة ايء مع كسر اهلاء
  إبدال اهلمزة ايء مع ضم اهلاء

 
 إذا كانت اهلمزة متحركة وقبلها متحرك: )هلا تسع أقسام(:-ب

هِّ اَيًءا َوَواًوا حُمَوَّاَل -241 ُع بَ ْعَد اْلَكْسرِّ َوالضَّمِّّ مَهْزَُه ... َلدى فَ ْتحِّ  َوُيْسمِّ
ثْ ُلُه ... يَ ُقوُل -242 َشاٌم َويف َغرْيِّ هَذا َبنْيَ َبنْيَ َومِّ اَل هِّ  َما َتَطرََّف ُمْسهِّ

 التطبيق احلكم املثال قبلها اهلمزة م
1 

 مفتوحة 
 تبدل ايء مفتوحة ١6العلق:  ژى  ې  ى    ژ  كسر

 

 تبدل واواً مفتوحة 32الفرقان: ژ  یىئ  ىئ  ىئ  ژ  ضم 2
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



244 
 

 التسهيل بني بني 36الرعد:  ژڌ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ  فتح 3
 

4 

 مكسورة

 8التكوير:  ژڦ  ڤ   ڦ   ژ  ضم
 التسهيل بني بني-

  اإلبدال واواً -

 التسهيل بني بني ١6احلاقة:  ژڌ   ڍ  ڍ  ژ  فتح 5
 

6 
 التسهيل بني بني 54البقرة:  ژڻ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ  كسر

 

 9٧يوسف:  ژڦ  ڤ  ڤ     ژ  كسر وبعدها ايء
 التسهيل بني بني-

  احلذف-

7 

 مضمومة

 6املائدة: ژ ٺ      ڀ  ژ  ضم وبعدها واو
 التسهيل بني بني-

  احلذف-

 26النور: ژ  ې  ىې   ې  ژ  فتح 8
 التسهيل بني بني-

  احلذف-

9 

 ١5آل عمران: ژ  ۋ   ۅ  ۅۋ  ٴۇ   ژ  كسر
 التسهيل بني بني-

  اإلبدال-

 ١4البقرة:  ژائ  ې  ې        ې  ى   ى  ژ  واوكسر وبعدها 

 التسهيل بني بني-
 اإلبدال-
 احلذف-

 
 (يتبع يف الوقف على اهلمزة رسم املصحف: )الرَسياملذهب  اثنياً:

 قال اإلمام الشاطِب:
اَل -244 خَلطِّّ كاَن ُمَسهِّّ ُهُم َوَقْد ... َرَوْوا أَنَُّه ابِّ ُهْم َونَ بِّّئ ْ  َكَقْولَِّك أَنْبِّئ ْ
ي اْلَيا يَلِّي واْلَواوِّ َواحلَْذفِّ َرمْسَُه ... َوااَلْخَفُش بَ ْعَد اْلَكْسرِّ والضَّمِّّ أَْبَداَل -245  َففِّ
َما َكاْلَيا وََكاْلَواوِّ َأْعَضالَ -246 هِّ َوَمْن ... َحَكى فِّيهِّ  بَِّياٍء َوَعْنُه اْلَواُو يف َعْكسِّ

الياء والواو واحلذف. وذلك أن اهلمزة اترة تكتب أن محزة كان يتبع رسم املصحف العثماين يف  واملعىن:
، واترة حتذف فال  فيقف عليها ابلواو، واترة تكتب صورهتا واواً فيقف عليها ابلياء صورهتا ايء يف املصاحف

ما تصور هبا ألن  األلف مع أّن اهلمزة كثرياً الشاطيب ، ومل يذكر )عندما تكتب على السطر( تكتب هلا صورة
، وإما أن تسهل بني بني حنو (اقْ رَأْ ) :حنو إما أن تبدل ألفاً  إذ أهنا ،رج عن الرسم العثماينال خي هاختفيف

وال يعين هذا الكالم أن هذه قاعدة موافقا للرسم العثماين.  وعلى كلتا احلالني يكون ختفيفها ،(َسَألَ )
 .السماع وصحة النقل وثبوت الروايةموقوف على مطردة بل كل ذلك 

 املذهب كالتايل:وبيان هذا 
 ينقسم هذا املذهب إىل قسمني:

 اهلمزة املسبوقة أبلف مّديّة: القسم األول:
وافق محزة هشاماً يف هذا القسم متاماً سواء يف أوجه اهلمزة املرسومة على ايء متطرفة أو املرسومة على واو 

 متطرفة، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
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 وهلا ثالث حاالت: لف مديّة:قها أاليت ال يسبمزة اهل القسم الثاين:
 اهلمزة املرسومة على واو متطرفة: -أ

 وافق محزة هشاماً يف أوجه اهلمزة املرسومة على واو متطرفة إذا سبقت بفتح، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 واختلف معه يف بعض أوجه اهلمزة املسبوقة بضم واملكسورة كالتايل:

 التطبيق احلكم املثال احلالة م

 إذا سبقها ضم 1

 وردت يف لفظني يف ثالثة مواضع وهي:

 ١٧6النساء:  ژپ  ژ 

 24الطور:  ژے  ژ 

 22الرمحن:  ژڤ      ژ 

 فيها مخسة أوجه:
 على املذهب القياسي وجهان:-أ
 واواً مع اإلسكاناهلمزتني إبدال -1

 تسهيل الثانية مع الرومإبدال اهلمزة األوىل و -2
 

 الرمسي ثالثة أوجه:على املذهب -ب
 واواً مع السكون اهلمزتني إبدال -1

 مع اهلمزة الثانية لروم واإلمشامابو -2-3

 
1 
2 

3 
4 
5 

 23الواقعة:  ژڦ  ڦ          ڦ  ژ  اهلمزة املكسورة 2

 فيها أربعة أوجه:
 على املذهب القياسي وجهان:-أ
 واواً مع اإلسكاناهلمزتني إبدال -1

 تسهيل الثانية مع الروماألوىل و إبدال اهلمزة -2
 

 على املذهب الرمسي وجهان:-ب
 واواً مع السكون اهلمزتني إبدال -1

 مع اهلمزة الثانية فقطلروم ابو -2

 
1 
2 

3 
4 

 
 اهلمزة املرسومة على ألف متطرفة:-ب

 إىل األمثلة.وافق محزة هشاماً يف أوجه اهلمزة املرسومة على ألف متطرفة متاماً، انقر هنا للرجوع 
 اهلمزة املرسومة على ايء متطرفة: -ج

 وافق محزة هشاماً يف أوجه اهلمزة املرسومة على ايء متطرفة متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
 )الزوائد العشرة( اهلمز املتوسط بزائد:حكم الوقف على -

 التطبيق احلكم املثال احلرف الزائد م

 التحقيق مع املد-1 ١١9عمران: آل  ژڻ  ژ  هاء التنبيه 1
 التسهيل مع املد والقصر-2

1 
1-2 

 ٧6هود:  ژڍ  ژ  ايء النداء 2
1 

1-2 
 2-1 التحقيق أو التسهيل 59الواقعة:  ژڃ  ژ  اهلمزة 3

 2-1 التحقيق أو التسهيل 6األنفال:  ژں    ژ  الكاف 4

 2-1 التحقيق أو التسهيل 22البقرة:  ژۋ   ژ  الواو 5

 2-1 التحقيق أو التسهيل ١3احلشر:  ژڳ  ژ  الالم 6
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 2-1 التحقيق أو التسهيل ١45األعراف:  ژڄ   ژ  السني 7

 2-1 التحقيق أو التسهيل ٧٧الكهف:  ژڄ    ژ  الفاء 8

 2-1 التحقيق أو اإلبدال ايء مفتوحة 6القلم:  ژڻ  ژ  الباء 9

 2-1 النقل أو السكت 25البقرة: ژ  ڀژ  الم التعريف 10

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

اَل -248 طاً بَِّزَوائٍِّد ... َدَخْلَن َعَلْيهِّ فِّيهِّ َوْجَهانِّ أُْعمِّ  َوَما فِّيهِّ يُ ْلَفى َواسِّ
اَل -249  َكَما َها َواَي َوالَّالمِّ َواْلَبا َوحَنْوَِّها ... َواَلَماتِّ تَ ْعرِّيٍف لَِّمْن َقْد أَتَمَّ

 
  :َواإِلْدَغْام اإِلْظَهْارِ ابَُْب -9
 ، مثل: بغري غنة الياءو الواو يف الساكنة والتنوين انفرد خلف عن محزة بني القراء العشرة إبدغام النون -

 ١١2طه:  ژحئ  ی  جئ   ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ېئ  ېئ     ژ 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 َتاَل َخَلٌف وَُكلٌّ بِّيَ ْنُمو أَْدَغُموا َمَع ُغنٍَّة ... َويفِّ اْلَواوِّ َواْلَيا ُدوهَنَا -287
 
 اإلدغام الصغري:-أ
 احلرف الـُمْدَغم م

م الـُمْدغَ 
 التطبيق مالحظات املثال الرمز فيه

1 

 ذال )إذ( أدغم
يف مخسة 

أحرف فقط من 
 أصل ستة

 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎ      ڎ  ڌ  ژ  فضق د

 39الكهف: 
 

 

  ١١0املائدة:  ژڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڇ  ڇ   ژ  فضق ت
 

 ق ز
 48األنفال:  ژڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژ 

 ١0األحزاب:  ژک     ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ 
  ال اثلث هلما يف القرآن

 

  ١2النور:  ژڄ   ڄ  ڄ  ژ  ق س
 

 ال اثين هلا يف القرآن 29األحقاف:  ژٻ   ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ژ  ق ص
 

2 
 م دال )َقْد(أدغ

 يف مثانية أحرف

 س

 فضق

  ١اجملادلة:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ژ 
 

  5امللك:  ژژ    ژ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ  ز
 

  54الكهف: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ژ  ص
 

  58 الروم:ژ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائۉ  ۉ   ژ  ض
 

  30يوسف: ژ  خبجب  حب  ژ  ش
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  ١٧4النساء:  ژې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ژ  ج
 

  ١٧9األعراف: ژ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ  ژ  ذ
 

 ظ
 23١البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ  ٺ  ٿ   ٿ  ژ 

 24ص: ژ  ھ  ھ  ھ   ھہ   ہ  ہ   ژ 
  

3 
أدغم اتء 

 التأنيث
 يف ستة أحرف

 س

 فضق

  26١البقرة:  ژڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ   ژ 
 

ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہ  ھہ  ہ   ژ  ص

 90النساء: 
  

  9٧اإلسراء:  ژڦ  ڤ  ڦ  ڤ  ژ  ز
 

  ١4١الشعراء:  ژڦ  ڦ  ڦ  ژ  ث
 

  ١38األنعام:  ژڀ  ٺ  ڀ  ژ  ظ
 

  56النساء:  ژگ   گ  ک   ژ  ج
 

4 

 أدغم الم 
 )َهْل( و)َبْل( 

مخسة يف 
 أحرف

فقط من أصل 
 مثانية

 ت

 فضق

 98مرمي:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ژ 

 

 

 36املطففني:  ژپ     پ  پ     ڀ    ٻ  پ  ژ  ث
 

الفتح:  ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڳ  ڳ  ژ  ظ
١2 

 

 83يوسف: ژ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ  ژ  س
 

 خلالد اإلظهار واإلدغام ١55النساء:  ژٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ژ  ق ط
 

 إدغام املتقاربْي واملتجانسْي:-ب
 م

احلرف 
 الـُمْدَغم

م الـُمْدغَ 
 فيه

 التطبيق مالحظات املثال الرمز

 ن 1
 و

 فضق

 2 – ١يس:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

 قرأ محزة ابإلظهار  ١القلم:  ژڑ  ڑ   ڈژ  ژ  ژ 
 

 والقصص الشعراء ژٱ  ژ  م

 ت ذ 2
 26فاطر: ژ  ڳ  ڳگ  گ  ژ 

 20الدخان:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ژ 
  بكل تصريفاهتا

 م ب 3
 قرأ خالد بوجهني 42هود:  ژہ  ہ  ہ  ژ 

 إظهار
 إدغام

 قرأ محزة جبزم الباء فقط 284البقرة: ژ  کڑ  ک  ژ  ژ  ڑ  ژ 
 

 ث 4

األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ  ذ
١٧6 

  

 ت
  ٧2الزخرف:  ژۇئ  ۇئ      ۆئ  وئ  ەئ  ەئ  وئ  ژ 

 

 بكل تصريفاهتا ١6يونس: ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑڈ     ڈ  ژ 
 

 د 5
 مع املد املشبع مرمي ژٻ  ٻ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٱ  ژ  ذ

 

  ١45آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ    ں      ںڱ  ژ  ث
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 :اإلدغام الكبري-ج
 م

احلرف 
 الـُمْدَغم

الـُمْدَغم 
 التطبيق مالحظات املثال الرمز فيه

 ت 1

 ١الصافات:  ژٱ  ٻ  ژ  فضق ص

 اإلدغام
 مع املد املشبع

 حركات لزوماً  6

 

 2الصافات:  ژٻ  ٻ  ژ  فضق ز
 

 ذ
 فضق

 3الصافات:  ژپ  پ  ژ 

 ١الذارايت:  ژې  ې  ژ 
 

 5املرسالت:  ژڱ  ں  ژ  ق
 

النساء: ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٿ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ  فضق ط
8١ 

 
 

 3العادايت:  ژڱ  ڱ   ژ  ق ص

 قرأ خلف ابإلظهار
وقرأ خالد 

 ابلوجهني

 إظهار
اإلدغام مع 

 الطول

 36النمل:  ژپ  ٻ  ٻ  ژ  فضق ن ن 2
مع اإلشباع يف 

  الواو

 
 )خلالد فقط(إدغام الباء اجملزومة يف الفاء: -د

 التطبيق املثال الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم

 ف ب

 ٧4النساء:  ژىئ  ی    ی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ژ 
 

 5الرعد:  ژۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ژ 
 

 63اإلسراء:  ژہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ژ 
 

 9٧طه: ژ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىۅ  ۉ  ۅ   ژ 
 

 له اإلظهار واإلدغام ١١احلجرات:  ژيت  جث  مت  ىت  حت  خت  ژ 
 إظهار
 إدغام

 
  ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-10

  التَـْقِلْيُل:-أ
 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

 29الفتح: ژ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ژ قلل محزة لفظ )التَ ْورَاة( حيث ورد:  1
 

2 

ارِّ(  ( و)الَقهَّ  اجملرورتني حيث ورداتقرأ محزة ابلتقليل يف لفظي: )البَ َوْارِّ

 28إبراهيم:  ژک  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

 48إبراهيم:  ژھ  ہ  ہ  ھ  ژ 
ارِّ -325 ْختِّاَلٍف َوَمَعُه يف الْ  ... بَ َوارِّ َويف اْلَقهَّ  قَ لَّاَل مَحَْزُة َوهَذانِّ َعْنُه ابِّ

 

 يف ثالثة كلمات: قلل محزة األلف الواقعة بني رائني أوهلما مفتوحة والثانية جمرورة 3
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 ١93آل عمران:  ژ  ەئائ  ەئ  ژ 

 39غافر:  ژې  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ژ 

 62ص:  ژڀ  پ     پ  پ  ژ 
ي َراَءْينِّ -326 ْقلِّيُل رُ جَّ حَ َوإِّْضَجاُع ذِّ  ْيَصاَل ف َ اَدَل جَواتُُه ... َكاألَبْ رَارِّ َوالت َّ

  اإِلَمْاَلُة الُكرْبَْى:-ب
 التطبيق الشاطبيَّة املثال مع احلكم والدليل من م

1 

 وهي كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ايءأمال محزة ذوات الياء يف األفعال واألمساء: 
وتنسب الفعل ، واو هو أن تثين االسم الذي فيه األلفأو أصل األلف املتطرفة بني ما أصله الياء معرفة ضابط و 

التثنية ايء أو يف الفعل ايء، عرفت أن أصل األلف  فإن ظهرت األلف يف، الذي فيه األلف إىل نفسك أو خماطبك
 الياء، فتميل األلف حينئذ، وإن ظهرت الواو فيهما عرفت أن أصل األلف فيهما الواو فال متيلها

 ذوات الياء وقعت يف األفعال مثل: )اْشرَتَى(، )أََتى(، )اْستَ ْعَلى(-
 ويف األمساء مثل: )اهلََوى(، )املْأَوى(، )َمْوىَل(-

 ١١١التوبة: ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۆ  ۇ  ۇ  ژ 

 ١١حممد:  ژخت  حت  ىب  يب  جت   ژ 
ُهْم وَ مَحَْزُة وَ -291 ن ْ اَل  اْلكَِّسائِّيُّ مِّ  بَ ْعَدُه ... أََماالَ َذَواتِّ اْلياَءِّ َحْيُث أَتصَّ

ْعَل -292 ُفَها َوإِّْن ... َرَدْدَت إِّلَْيَك اْلفِّ  َصاَدْفَت َمْنهاَل َوتَ ْثنَِّيُة اأَلمْساءِّ َتْكشِّ
 َهَدى َواْشرَتَاُه َواهْلََوى َوُهَداُهُم ... َويفِّ أَلِّفِّ التَّْأنِّيثِّ يفِّ اْلُكلِّّ َميَّاَل -293

 واستثىن كلمات قرأها ابلفتح وهي: لفظ )أحيا( إذا اقرتن ابلفاء أو مث )فَأْحَياُكم، مُثَّ َأْحَياُهم(
( وتصريفاهتالفظ: )الرُّْؤاَي( وتصريفاهتا، ولفظ:   )َمْرَضْاتِّ

(، )َوَقْد َهدانِّ لفظ: )َخطَْااَي(، )حَمَْياُهم(، )َحقَّ تُ َقاته(، ) (، )آاَتْينِّ (، )َأْوَصْاينِّ ( َطحاهاو َتالها (، )أَْنَساْنِّْيُه(، )َعَصْاينِّ
 (، )َدَحاَها(َسجى)

 (305( إىل )298راجع الدليل الشاطبية من البيت )

 

2 

 على وزن: )فْعَلى( مثلثة الفاء يعين: سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة الفاء، مثل:أمال محزة كل ما كان 
 ١2مرمي: ژ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ 

 ١9األعلى:  ژٿ  ٺ  ٺ      ژ 

 52آل عمران: ژ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئوئ  ەئ   ەئ   ژ 
يَها ُوُجوُدَها ... َوإِّْن ُضمَّ أَوْ - 94 اَل  وََكْيَف َجَرْت فَ ْعَلى َففِّ  يُ ْفَتْح فَ َعاىَل َفَحصِّّ

 

3 

 أمال محزة ما كان على وزن )فَ َعاىل( و )فُ َعاىَل(، مثل:
 220البقرة: ژ  پٻ  پ  ژ 

 ١42النساء:  ژڍ      ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ژ 
اَل - 94 يَها ُوُجوُدَها ... َوإِّْن ُضمَّ أَْو يُ ْفَتْح فَ َعاىَل َفَحصِّّ  وََكْيَف َجَرْت فَ ْعَلى َففِّ

 

4 

 وكل ألف متطرفة رمست ايء يف األمساء، مثل: ،كل اسم مستعمل يف االستفهامأمال محزة ألف  

 8اإلسراء: ژ  ٻ   ٻ  ٻٱ  ژ 

 56الزمر:  ژی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ی     ىئ  ی  ی    ژ 
(، )َمىَت(، )بَ َلى( فقرأها ابإلمالة  وأحلق هبا: )َأىنَّ

 )َحىت(، )َعَلى( فقرأها ابلفتحواستثىن: )َلَدى(، )َما زََكى(، )إِّىل(، 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



250 
 

ستِّْفَهامِّ َأىنَّ َويفِّ َمىَت ... َمعاً َوَعَسى أَْيضاً أََماالَ َوُقْل بَ َلى-295  َويفِّ اْسٍم يفِّ االِّ
ْن بَ ْعُد َحىتَّ َوُقْل َعَلى-296  َوَما َرمَسُوا ابْلَياءِّ َغرْيَ َلَدى َوَما ... زََكى َوإِّىَل مِّ

 إمالة ذوات الراء، مثل: )اْشرَتى( وافق محزة أاب عمرو يف 5
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

6 
نْ َيا، احَلَوْااَي، كِّاَلْمُهَا، ْيَمْاُهم، َطَغا، الُعْلَيا، الدُّ ه، سِّ  إِّاَنْه( أمال محزة ما رسم ابأللف: )اأَلْقَصى، أَْقَصا، تَ َوالَّ

  29الفتح: ژ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤٹ   ژ 

7 

 أمال محزة ألفات رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشر وهي: 
 (طه، النجم، الشمس، األعلى، الليل، الضحى، العلق، النازعات، عبس، القيامة، املعارج)

 5طه:  ژڑ  ڈ     ژ  ژ  ژ 

 ١الضحى:  ژڄ  ژ 
ه َوآيِّ اْلنَّْجمِّ َكْي -306 ُر آيِّ َما ... بطِّ الَ َوممَّا أََمااَلُه َأَواخِّ  تَ تَ َعدَّ

َحى ... َويفِّ اقْ رَأَ َويفِّ َوالنَّازَِّعاتِّ مَتَيَّاَل -307 ْمسِّ َواأَلْعَلى َويفِّ اللَّْيلِّ َوالضُّ  َويفِّ الشَّ
اَل -308 َهاُل أَفْ َلْحَت ُمْنهِّ ن ْ َياَمةِّ يفِّ الْ  ... َمَعارِّجِّ اي مِّ ْن حَتْتَِّها مُثَّ اْلقِّ  َومِّ

 

8 
 6١الشعراء:  ژٻ  ٻ  ٱ  ژ قرأ محزة 

 إبمالة الراء وصالً ووقفاً، وإبمالة اهلمزة وقفاً فقط
ْسرا فَوَراُء َتراَءى -310  اَوَّاَل ُصْحَبٍة ْكُم حُ اَز يفِّ ُشَعرَائِّهِّ ... َوَأْعمى يفِّ االِّ

 وصالً 
 وقفاً 

 وافق محزة شعبة يف حكم إمالة الراء واهلمزة يف )رأى(  9
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

10 

 كيف وقعت يف القرآن الفعل الثالثي املاضي(   اليت هي )عني األلفأمال محزة 
 ، وهي عشرة أفعال:أم جتردت منهما سواء اتصل هبا ضمري الفاعل أو اتء التأنيث

 )َخاَب، َخاَف، طَاَب، َضاَق، َحاَق، َزاَغ، َجاَء، َشاَء، زَاَد، رَاَن(
 فقرأها ابلفتحاملتصلة ابلتاء  (زاغت)واستثىن من هذه األفعال لفظ 

 46الرمحن:  ژڦ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ژ 

 ٧األعلى: ژ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ژ 

 ١النصر:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ژ 
اَل  - 318 ْل َخاَب َخاُفوا طَاَب َضاَقْت فَ ُتْجمِّ ٍي ... أَمِّ َاضِّ  وََكْيَف الثُّالَثِّْي َغرْيَ زَاَغْت مبِّ

 َويفِّ َشاَء َميَّاَل اْبُن ذَْكَواٍن ْز ... َوَجاَء ف ُ َوَحاَق َوزَاُغوا َجاَء َشاَء َوزَاَد  - 319
اَل ُصْحَبٌة فَ زَاَدُهُم اأُلوىَل َويفِّ اْلَغرْيِّ ُخْلُفُه ... َوُقْل  - 320  َبْل رَاَن َواْصَحْب ُمَعدَّ

 

 سم( ط-سط-طه-عصهيك-سي-رامل-رال-محوافق محزة شعبة يف إمالة ألفات )َحيٌّ َطُهر( من فواتح السور ) 11
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

12 
 ك )إِّْحَدى(  فتكون على زنة فعلى بكسر الفاءأمال محزة ألف )كِّْلَتا( وقفاً ابعتبار األلف للتأنيث 

 (1)وإذا اعتربت للتثنية فال إمالة وهو قول اجلمهور
 33الكهف:  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  وئ  ژ 

 

                                                           

.150، مرجع سابق،الوايف يف شرح الشاطبيَّةالقاضي،   (1) 
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13 

 اإلسراء وفصلتأمال خلف النون واهلمزة مع األلف بعدها يف موضعي 
 وأما خالد فيميل اهلمزة واأللف بعدها فقط دون النون

 5١فصلت: ، 83إلسراء: ا ژ  ۆۆ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 
ْختِّاَلٍف وَ   يُ رُْع شَ ََنَى -312 ْسرَا َوُهْم َوالنُّوُن ُشْعَبٌة ْمٍن ابِّ  اَل   تَ ًنا سَ ْوُء ضَ ... يف االِّ

 

14 

َعافَاً(: أمال خلف األلف   ويلزمه إمالة العني اليت قبلها قواًل واحداً ، وقرأ خالد ابلفتح واإلمالةلفظ )ضِّ
 9النساء:  ژچ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ 

 لفظ )آتيك(: أمال خلف األلف ويلزمه إمالة اهلمزة اليت قبلها قوالً واحداً، وقرأ خالد ابلفتح واإلمالة

 39النمل: ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڇ  ڇ  ژ 
َعافًا َوَحْرفَا النَّْملِّ آتِّيَك -329 هِّ ... ضِّ ُْلفِّ  وَّاَل ق ُ يُ َوارِّي أَُوارِّي يفِّ الُعُقودِّ خبِّ

ُْلٍف -330 ٌع ... َوآنَِّيٍة يفِّ َهْل َأاَتَك    لَ َمْمَناُه َمَشارُِّب ضَ خبِّ  َأْعَداَل   لِّ امِّ

 اإلمالة-الفتح
 

 اإلمالة-الفتح

 
  ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-11

)حتفظ مواضعها من ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان. هي
 املنظومة الشاطبية(.

 
  ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-12

هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، مجلتها 
وستون ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل. )حتفظ مواضعهاً  اثنان

 من املنظومة الشاطبية(.
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 اإِلَمْاِم الِكَساِئيِ  الُكْويف ِ  ِقَرْاَءةِ ُأُصْوُل الثامن:  املطلب
 ِبَرْاِويـَْيِه َأبُو احلَْاِرْث َوالدُّْوِري  

 ر يف الشاطبيَّة حال اإلفراد  الكسائيرمز 
 س رمز أيب احلارث

 ت رمز الدوري
 حال االجتماع أبو احلارث والدوريبراوييه  الكسائيرموز 

 الكوفيون )عاصم ومحزة والكسائي( ث
 القراء السبعة ما عدا انفع خ
 الكوفيون وابن عامر  ذ
 الكوفيون وابن كثري ظ
 الكوفيون وأبو عمرو غ
 والكسائيمحزة  ش

 محزة والكسائي وشعبة ُصْحَبة
 محزة والكسائي وحفص ِصَحاب  
 الكوفيون وانفع ِحْصن  

  ابَُْب الَبْسَمَلة:-1
 وافق الكسائي قالون وابن كثري وعاصم يف أوجه البسملة بني السورتني فقرأ ابألوجه الثالثة: 

 (.لثالثابل مع وصل الثاين قطع األوَّ ، وصل اجلميع، قطع اجلميع)
 وكلها دون بسملة. (السكت والوصل)القطع و فله  التوبةاألنفال و سوريت إال بني 

 انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
  ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2

وقبل امليم هاء وقبل اهلاء ايء ساكنة أو حرف إذا وقعت قبل ساكن وافق الكسائي محزة يف ميم اجلمع 
ُُم اأْلَسباب(، فإذا وقف أسكن امليم وكسر  ُهُم اْلقتال، هبِّ مكسور فقرأ بضم اهلاء وامليم وصاًل، حنو: )علي ْ

 انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.اهلاء، 
 
  ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3

 التطبيق احلكم املثال

 ۀ ۀڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
 ٧5ل عمران: موضعي آ

 ژ ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 
 ١45ل عمران: موضعي آ

 اهلاءالكسائي بصلة قرأ 
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 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 

 ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ 

 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 بكسر اهلاء دون صلة الكسائيقرأ 
 

 
دليل صلة اهلاء للكسائي من الشاطبية هو عدم ذكره يف املسكنني أو القاصرين  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 واملسكوت عنه له صلة اهلاء.للهاء فهو مسكوت عنه، 
 
  ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

وجهاً واحداً، انقر هنا للرجوع إىل املنفصل و  املد املتصل وافق الكسائي ابن عامر وعاصم فقرأ بتوسط
 األمثلة.

  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5
)أَأَنذرهتم، أَأُنزل،  حنو:، عاصم ومحزة و ابن ذكوانابلتحقيق يف اهلمزتني من كلمة موافقاً الكسائي  قرأ-

 أَإِّنكم(.
 وقرأ الكسائي ابالستفهام مع حتقيق اهلمزتني يف املواضع التالية:-

 التطبيق احلكم املثال

 49الشعراء: ، ٧١طه:  ،١23األعراف: يف: ( ڀ)لفظ: 

 األعرافژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ژ 

 ١١3األعراف:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ      ڻ  ژ 

  8١األعراف: ژ  ې  ې     ې  ې  ى  ىۉ  ژ 

 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 العنكبوت ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ    

 44فصلت:   ژ  ۅۋ   ژ 

قرأ الكسائي هبمزتني 
  حمققتني

  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 
َلْت -185 َقَها يفِّ ُفصِّّ َطنَّ ُصْحَبٌة َوَحقَّ يٌّ َوااْلوىَل َأْسقِّ الَ   لِّ ءَأْع  ... مجِّ  ُتْسهِّ
ُتُم لِّلُكلِّّ اَثلِّثًا اْبدِّاَل -189 َا ... َءآَمن ْ َعرَا هبِّ  َوطه ويفِّ اأَلْعرَافِّ َوالشُّ
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َق اَثٍن -190 ُبلٍ َولِّ ُصْحَبٌة َوَحقَّ هِّ اأُلوىَل بَِّطَه تُ ُقبِّّاَل  ُقن ْ  ... إبِِّّْسَقاطِّ
 سقاط اهلمزة الثانية يف لفظ )أَرَأَْيَت، أَرَأَيْ َتُكْم، أََرأَيْ ُتْم(:وقرأ الكسائي إب-

 التطبيق احلكم املثال

  قرأ الكسائي إبسقاط اهلمزة الثانية 9العلق:  ژڻ  ۀ      ڻ   ژ 
  َتْكَرْاُر َلْفِظ االْسِتْفَهْام:-

القرآن الكرمي ابالستفهام يف األوىل قرأ الكسائي يف املواضع األحد عشر اليت تكرر فيها االستفهام يف 
 واإلخبار يف الثانية يف عشر مواضع، وابالستفهام يف املوضعني يف موضع العنكبوت فقط.

 التطبيق املثال م
 الثاينواإلخبار يف ل ابالستفهام يف األوَّ 

 5الرعد: ژ  ې  ې   ې  ېۉ   ۉ    ۅژ  1
 

 49اإلسراء:  ژجث  مث  ىث    يتخت         مت  ىت    حتجت  ژ  2
 

 98اإلسراء:  ژچ  چ  ڇ    چڃ     ڃ   چ    ڃڃ  ژ  3
 

 82املؤمنون:  ژڻ    ڻ ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ژ  4
 

 ١0السجدة:    ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ       ەئائ  ژ  5
 

 ١6الصافات:  ژڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ     ےژ  6
 

 53الصافات:  ژڀ   ڀ  پ  پ  پ  ڀ    پژ  7
 

 4٧الواقعة:  ژی    یىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئېئ  ېئ  ژ  8
 

 تالنازعا ژ ې      ى  ى    ائ  ېۉ  ۉ  ې      ې   ۅ ۅ  ژ  9
 

 زاد نوانً )إِّن ََّنا( 6٧النمل:  ژک  ک  ڑ       ڑ  ک  ژ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  10

11 

ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 ڭ  

  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   

 29 - 28لعنكبوت: ا

 الستفهام يف املوضعنياب

 
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

 َوَما ُكرَِّر اْستِّْفَهاُمُه حَنُْو آئَِّذا ... أَئِّنَّا َفُذو اْستِّْفَهاٍم اْلُكلُّ أَوَّاَل -789
ًا َوْهَو يف الثَّاينِّ َعمَّ َناٍد عِّ وَن دُ وَ -791 ًدا َوالَ رَ ى أَتَ يفِّ اْلَعْنَكُبوتِّ خُمْ  ...  ربِّ  اشِّ
َوى اْلَعْنَكُبوتِّ َوْهَو يفِّ اْلنَّْملِّ  -792 ُهَما اْعَتاَل رِّ ْن كُ سِّ  َضا ... َوزَاَداُه نُواًن إِّن ََّنا َعن ْ
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  :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6
 ءَ حنو: )جاوافق الكسائي ابن عامر وعاصم بتحقيق اهلمزتني من كلمتني مطلقاً، سواء اتفقتا يف احلركة 

ة(، )َيَشاْ أُ  ءَ أو اختلفتا يف احلركة حنو: )َجاْ  ولئك(.أُ  ءُ ن(، )أولياإِّ  ءِّ مران(، )من السماأَ   ىَل(.إِّ  ءُ مَّ
 
  ابَُْب اهلَْمِز املُْفَرِد:-7

 املفرد لكنه قرأ يف بعض الكلمات ابإلبدال أو احلذف أو النقل:حقق الكسائي اهلمز 
 التطبيق مع الدليل من الشاطبية املثال احلكم م

 اإلبدال 1

 ١3يوسف:  ژېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ     ژ 

 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ 

 20البلد:  ژېئ      ۈئ  ېئ      ژ 

األعراف:  ژک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ حذف األلف وأبدل اهلمزة ايء ساكنة)َطْيٌف(: 
20١ 

ْئبِّ َوْرشُ َوَوااَلُه يف بِّْئٍر َويف بِّْئَس -222  فَأَْبَداَل  اْلكَِّسائِّيوَ َوْرٌش ُهْم ... َويف الذِّ
مُّ َواْلَكْسُر    نَ َوأَيُْجوَج َمْأُجوَج امهِّزِّ اْلُكلَّ -852 راً ... َويفِّ يَ ْفَقُهوَن الضَّ  كِّاَل شُ اصِّ

ْلفاَءِّ َواجْنَاَل َعمَّ مًى ... َوالَ   حِّ ىًت فَ ْن عَ َوُمْؤَصَدٌة فَامهِّْز َمعاً -1114 ْمسِّ ابِّ  يفِّ َوالشَّ
مَّ َحقُّ ضًى رِّ َوُقْل طَائٌِّف طَْيٌف -712 رِّ الضَّ وَن فَاْضُمْم َواْكسِّ  ْعَداَل أَ ُه َواَي ... مَيُدُّ

 

 30التوبة: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ےھ  ژ  احلذف 2
ُر -727 ٌم ُيَضاُهوَن َضمَّ اهْلَاءِّ َيْكسِّ اَل َعاصِّ  ... َوزِّْد مَهَْزًة َمْضُموَمًة َعنُه َواْعقِّ

 

 59الفرقان:  ژڌ   ڎ  ڌ  ڍ  ژ لفظ: )َفْسَأْل( ومشتقاهتا إذا سبق اهلمز واو أو فاء:  النقل 3
وا َمْدَخالً -598 ْقلِّ خَ َمَع احلَْجِّّ َضمُّ لن َّ ُه َوَسْل ... َفَسْل َحرَُّكوا ابِّ ُدُه رَ صَّ  اَل دَ اشِّ

 

4 
أضاف 

 مهزة
 ١43األعراف:  ژوئ  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  ژ 

زاً ... -697 اَء اَل تَ ْنوِّيَن َواْمُدْدُه َهامِّ اَل اْلُكويفِِّّّ َفا َوَعنِّ شَ َودَكَّ  يفِّ اْلَكْهفِّ ُوصِّّ
 

 
  :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -8
، انقر هنا للرجوع إىل محزة يف إدغام ذال )إذ(، ودال )قد(، واتء التأنيث براوييه قراءة وافق الكسائي-

 األمثلة.
د فقرأ إبدغام الباء اجملزومة يف الفاء كما وافق الكسائي براوييه- وجهاً واحداً يف مواضعها  رواية خالَّ

 .اخلمسة
 التطبيق املثال الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم

أدغم الم )َهْل( يف حروفها 
 الثالث 

 )ن، ث، ت( 

 ت
 98مرمي:  ژڤ  ڤ  ڤ  ژ 

 40األنبياء:  ژڈ  ڎ  ڎ  ژ 
 

 36املطففني:  ژ    پ   ٻ  پ  ژ  ث
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 والم )َبْل( يف حروفها السبعة
 )ظ، ض، ط، س، ت، ز، ن(

 ١2الفتح:  ژڳ  ڳ  ژ  ظ
 

 83يوسف: ژ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ  ژ  س
 

 ١55النساء:  ژٺ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ژ  ط
 

 28األحقاف: ژ  جب  ىئ  يئژ  ض
 

 ن
 ١8األنبياء:  ژگ    گ  ڳ    گ  گ  ژ 

 ١03الكهف:  ژڳ   ڳ  گ  گ  گ  ژ 
 انفرد هبما الكسائي فقرأ ابإلدغام مع الغنة

 

 إدغام املتقاربْي واملتجانسْي:-ب
 م

احلرف 
 الـُمْدَغم

الـُمْدَغم 
 فيه

 التطبيق مالحظات املثال الرمز

 ن 1
 و

 رست

 2 – ١يس:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ   ڈژ  ژ  ژ 
  

  والقصص الشعراء ژٱ  ژ  م
 

 بكل تصريفاهتا 26فاطر: ژ  ڳ  ڳگ  گ  ژ  ت ذ 2
 

 م ب 3

  42هود:  ژہ  ہ  ہ  ژ 
 

  284البقرة: ژ  کڑ  ک  ژ  ژ  ڑ  ژ 

قرأ جبزم الباء 
 يف 

البقرة سورة 
 فقط

 

 ث 4

األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ  ذ
١٧6 

 
 

 ت
  ٧2الزخرف:  ژۇئ  ۇئ      ۆئ  وئ  ەئ  ەئ  وئ  ژ 

 

 بكل تصريفاهتا ١6يونس: ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑڈ     ڈ  ژ 
 

 د 5
 مع املد املشبع مرمي ژٻ  ٻ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٱ  ژ  ذ

 

  ١45آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ    ں      ںڱ  ژ  ث
 

 املوضع الوحيد 9سبأ:  ژڄ   ڦ  ڄ   ڦ  ڦ  ژ   ب ف 
 

 23١البقرة: ژ  ٿ  ٿ  ٹٿ   ٿ  ٺ  ژ  س ذ الم الفعل 
يف ست 

  مواضع
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  اللَّْفَظْْيِ:ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ -9
  ما اتفق الراواين على إمالته:-أ

 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

 وافق الكسائي محزة يف إمالة ذوات الياء يف األفعال واألمساء 1
 لكن الكسائي أمال أيضاً الكلمات اليت استثناها محزة

انقر هنا 
للرجوع إىل 

 األمثلة

2 

 )أحيا( إذا اقرتن ابلواو أوالفاء أو مث حنو: )َوَأْحَيا، فَأْحَياُكم، مُثَّ َأْحَياُهم(أمال الكسائي لفظ 
ي َأْحياُكمْ )أو جترد من الواو والفاء ومث حنو:  ي َأْحياها)، (َوَمْن َأْحياها)، (َوُهَو الَّذِّ  (إِّنَّ الَّذِّ

 44النجم:  ژ  حصحس  خس  مس  ژ 
ُهَما  - 298  ُميِّالً  لكَِّسائِّيِّ بَ ْعَد َواوِّهِّ ... َوفِّيَما َسَواُه لِّ َوَلكِّنَّ َأْحَيا َعن ْ

 

3 

 انفرد الكسائي إبمالة األلفاظ التالية:
( وتصريفاهتا  لفظ: )الرُّْؤاَي( وتصريفاهتا، ولفظ: )َمْرَضْاتِّ

 (، )أَْنَساْنِّْيُه(َوَقْد َهدانِّ لفظ: )َخطَْااَي(، )حَمَْياُهم(، )َحقَّ تُ َقاته(، )
( ،) (، )آاَتْينِّ (، )أَْوَصْاينِّ  (، )َدَحاَها(َسجى(، )َطحاهاو َتالها )َعَصْاينِّ

 (305( إىل )298راجع الدليل الشاطبية من البيت )

 

 29الفتح: ژ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ژ فقرأ إبمالة لفظ )التَ ْورَاة( حيث ورد: ابن ذكوان و أاب عمرو وافق الكسائي  4
ْورَاَة -546 خْلُْلفِّ جَ ي   ِّ فْسُنُه ... َوقُ لَِّل حُ دَّ رُ ا مَ َوإِّْضَجاُعَك الت َّ  لَّاَل   بَ ْوٍد َوابِّ

انقر هنا 
للرجوع إىل 

 األمثلة

 وافق الكسائي محزة يف إمالة كل ما كان على وزن: )فْعَلى( مثلثة الفاء  5
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

 )فُ َعاىَل(وافق الكسائي محزة يف إمالة ما كان على وزن )فَ َعاىل( و  6
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

7 
وكل ألف متطرفة رمست ايء يف األمساء، له نفس  ،كل اسم مستعمل يف االستفهاموافق الكسائي محزة يف إمالة ألف  

 الكلمات امللحقة واالستثناءات أيضاً 

انقر هنا 
للرجوع إىل 

 األمثلة

 ء، مثل: )اْشرَتى(وافق الكسائي أاب عمرو ومحزة يف إمالة ذوات الرا 8
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

9 
ه، كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ايء وافق الكسائي محزة يف إمالة   ورمست ابأللف: )األَْقَصى، أَْقَصا، تَ َوالَّ

ْيَمْاُهم...(  سِّ

انقر هنا 
للرجوع إىل 

 األمثلة

 وافق الكسائي محزة يف إمالة ألفات رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشر  10
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

 ژٻ  ٻ  ٱ  ژ وابلفتح وصالً، يف قوله تعاىل:  وقفاً  بعدها اهلمزة مع األلف اليت قرأ الكسائي إبمالة 11

 6١الشعراء: 
 وصالً 

 وقفاً 
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ْسرا فَوَراُء َتراَءى -310  اَوَّاَل ُصْحَبٍة ْكُم حُ اَز يفِّ ُشَعرَائِّهِّ ... َوَأْعمى يفِّ االِّ

 وافق الكسائي شعبة ومحزة يف حكم إمالة الراء واهلمزة يف )رََأى(  12
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

 وافق الكسائي شعبة ومحزة يف إمالة ألفات )َحيٌّ َطُهر( من فواتح السور 13
هنا انقر 

للرجوع إىل 
 األمثلة

 وافق الكسائي محزة يف إمالة ألف )كِّْلَتا( وقفاً  14
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

  ژ  ۆۆ  ۇ  ژ وافق الكسائي خلف يف إمالة النون واهلمزة مع األلف بعدها يف موضعي اإلسراء وفصلت  15
انقر هنا 

للرجوع إىل 
 األمثلة

16 
 فقرأ إبمالة األلف الواقعة بني رائني أوهلما مفتوحة والثانية جمرورة يف ثالثة كلمات:وافق الكسائي أاب عمرو 

  ژڀ  ژ  ،ژې  ژ ، ژ  ەئژ 

انقر هنا 
للرجوع إىل 

 األمثلة

 
 ما انفرد دوري الكسائي إبمالته:-ب
 التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الشاطبيَّة م

1 
ْشكاةٍ ،  َوحَمْيايَ ، َمْثوايَ  ،ُرْؤايكَ التالية: )انفرد دوري الكسائي إبمالة األلفاظ    (ُهدايَ ، َكمِّ

 ١62األنعام:  ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 
ْم َوُرؤاَيَك َمْع َمثْ َواَي َعْنُه -305 هِّ َْفصِّ ْشَكاٍة ُهَداَي َقدِّ اجَناَل حلِّ  ... َوحَمَْياَي مِّ

 

2 

 األلف املتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة يف إمالةدوري الكسائي أاب عمرو وافق 
ارِّ ) ْم، الدَّ ارِّ  ،احلِّمارِّ ، أَْبصارِّهِّ ارَِّك، اْلُكفَّ  (محِّ

 ٧البقرة: ژ  ٹٿ  ٿ   ژ 
 (َواجْلارِّ ، َجبَّارِّينَ كما انفرد دوري الكسائي إبمالة لفظي: )

 ١30الشعراء:  ژۆئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ 
ْل -321 يداً َوتُ ْقَبالَ   حَ ْدَعى    تُ َويفِّ أَلَِّفاٍت قَ ْبَل رَا َطَرٍف أََتْت ... بَِّكْسٍر أَمِّ  مِّ

ارِّ َواقْ َتْس لِّتَ ْنُضاَل -322 َارَِّك َواْلُكفَّ ارِّ مُثَّ احلَِّمارِّ َمْع ... محِّ ْم َوالدَّ  َكأَْبَصارِّهِّ
ُموا    تَ َدارِّ َوَجبَّارِّيَن َواجْلَارِّ   بَ -324 يَع اْلَبابِّ َكاَن ُمَقلِّاَل  َوْرشٌ ... وَ مَّ  مجِّ

 

3 
 (اْلكافِّرِّينَ ) :ابلالم حنو فاً رَّ عَ أم مُ  راً سواء كان منكّ  (كافِّرِّينَ ) :لفظ يف إمالةدوري الكسائي أاب عمرو وافق 

ُْلٍف   مُ َوى رَ َوَمْع َكافِّرِّيَن اْلكافِّرِّيَن بَِّيائِّهِّ ... َوَهاٍر -323  اَل حَ ٍد صَ ْرٍو خبِّ

انقر هنا 
للرجوع إىل 

 األمثلة

4 

 ،آذانِّنا، ُيسارُِّعونَ  ،طُْغياهنِِّّمْ ، آذاهنِِّّمْ ، اْلبارُِّئ، ابرِّئُِّكمْ  ،ُنسارِّعُ  ،َوسارُِّعوا ،أَْنصارِّي) أمال دوري الكسائي ألفات:
 (اجلَْوارِّ 

 ١5البقرة:  ژۆئ  ۇئ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ژ مثال: 
يٌم َوَسارُِّعوا ... ُنَسارُِّع َواْلَبارِّي َواَبرِّئُِّكْم   تَ َوإِّْضَجاُع أَْنَصارِّي -327  اَل   تَ مِّ

 َمثَّاَل   تَ َوآَذاهنِِّّْم طُْغَياهنِِّّْم َوُيَسارُِّع  ... وَن آَذانَِّنا َعْنُه اجلََْوارِّي -328
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  :فِ قْ  الوَ ا يف هَ لَ بْـ ا قَـ مَ وَ  ثِ يْ نِ أْ التَ  ءِ اْ هَ  ةِ لَ اْ مَ  إِ يف  ي ِ ئِ اْ سَ الكِ  بِ هَ ذْ مَ  بُ ابَ -10
ألن ابلتاء أو ابهلاء  هاء التأنيث هي اليت تكون يف الوصل اتء ويف الوقف هاء سواء رمست يف املصاحف

 .مذهب الكسائي الوقف على مجيع ذلك ابهلاء
 للكسائي يف إمالة هاء التأنيث مذهبان:-
 )وهو الذي اختاره اإلمام الشاطيب(:املذهب التفصيلي: -1

 
 التطبيق املثال مع احلكم م

1 
 (سٍ مشَْ  دِّ وْ ذَ لِّ  بُ نَ ي ْ زَ  تْ ثَ جَ )فَ أمال هاء التأنيث الواقعة بعد حرف من احلروف اخلمسة عشر 

  30البقرة: ژ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

2 

 أمال هاء التأنيث الواقعة بعد حرف من حروف )َأْكَهر( أبحد الشروط الثالثة التالية:

 2١القيامة:  ژپ     پ  ژ إذا كان قبلها حرف من حروف )َأْكَهر( وقبله كسر -1

 ١3ص: ژ  ۆئۆئ   ژ إذا كان قبلها حرف من حروف )َأْكَهر( وقبله ايء ساكنة -2

ژ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ إذا كان قبلها حرف من حروف )َأْكَهر( وقبله ساكن وقبل الساكن حرف مكسور -3

 66النحل: 

 

3 
َغاُط َعٍص َخَظاإمالة هاء التأنيث عند الوقف إذا سبقها حرف من احلروف العشرة )متتنع   ( َحٌق ضِّ

  286البقرة: ژ  ی  جئی  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ژ  مثل:

 
 املذهب اإلَجايل:-2

ژ  ، مثل:فتمتنع اإلمالة األلفحرف بعد إال  مجيع احلروف اهلجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً مييل 

  ژٺ   
  ة:بيَّ طِ اْ الشَّ  نَ مِ  لُ يْ لِ الدَّ 

َلَها ... مُمَاُل -339 اَل اْلكَِّسائِّْي َويفِّ َهاءِّ أَتْنِّيثِّ اْلُوُقوفِّ َوقَ ب ْ  َغرْيَ َعْشٍر لِّيَ ْعدِّ
َغاُط َعٍص َخظَا ... َوَأْكَهُر بَ ْعَد اْلَياءِّ َيْسُكُن ُميِّّاَل -340  َوجَيَْمُعَها َحٌق ضِّ
مِّّ أَْرُجاَل أَوِّ اْلَكْسرِّ -341 ٍز ... َوَيْضُعُف بَ ْعَد اْلَفْتحِّ َوالضَّ َاجِّ ْسَكاُن َلْيَس حبِّ  َواإلِّ
وى أَلٍِّف عِّْنَد -342 ائَْه وِّْجَهْه َولَْيَكْه َوبَ ْعُضُهْم ... سِّ  َميَّاَل اْلكَِّسائِّيِّّ َلعِّرْبَْه مِّ

 :ط ِ اخلَ  مِ وْ سُ رْ لى مَ عَ  فِ قْ الوَ  بُ ابَ -11
 التطبيق املثال مع احلكم م

1 

 وقف الكسائي ابهلاء على الكلمات التالية:
 يف سورة البقرة والنساء والتحرمي ژٹ  ژ              ١9النجم:  ژے  ے  ھ  ژ 

 3ص:  ژٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژ           60النمل:  ژک  ڑ  ژ  ژ  ڑ  ژ 

 36املؤمنون:  ژۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ژ                                    
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َهاَت رِّ َويف الالََّت َمْع َمْرَضاتِّ َمْع َذاَت هَبَْجٍة ... َواَلَت -379 يِّه هَ ًضى َهي ْ  فِّّاَل رُ ادِّ

 الثالث: النور والزخرف والرمحن ايف مواضعه بعد اهلاء ابأللف ژڻ ژ وافق الكسائي أاب عمرو فوقف على لفظ  2
 انقر هنا 

 للرجوع إىل األمثلة

 82القصص:  ژۉ   ې  ې     ۉژ جيوز له الوقف على )َوْي( والبدء ب    )َكأَنَّه( يف قوله تعاىل:  3
ْلَياءِّ قِّْف -384 هِّ ... َوابِّ ْلَكافِّ رِّ َوقِّْف َوْيَكأَنَّْه َوْيَكَأنَّ بَِّرمسِّ   لِّاَل حُ فْ ًقا َوابِّ

4 
ً( من قوله تعاىل:   ١١0اإلسراء: ژ  گ   گ  ڳ  گک  گ  ژ وقف الكسائي ومعه محزة على )َأايَّ

 وال يبتدأ ب   )َما( بل ابلكلمة كاملة
ْلَيا شَ َوَأايًّ أبايًّ َما -385 ي الَنْملِّ ابِّ َا َوبَِّوادِّ َوامُهَا ... مبِّ  اَل   تَ ناً سَ َفا َوسِّ

 

5 

 وقف الكسائي خبُلٍف عنه على )َماْ( يف قوله تعاىل: 
   36املعارج:  ژی    ی          جئ  حئ   ی  ژ 

 ٧8النساء:  ژی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  ی  ژ 

 49الكهف: ژ ڈ  ڈ   ڎ  ڌ  ڎ  ژ 

 ٧الفرقان:  ژگ  گ  گ  گ   ژ 
 والوجه الثاين هو الوقف على الالم

 وال جيوز البدء ابلالم بل البد من وصلها
 تِّاَل رُ جَّ َواخْلُْلُف حَ َوَمالِّ َلَدى اْلُفْرقَانِّ َواْلَكْهفِّ َوالنَِّسا ... َوَساَل َعَلى َما -381

 

6 
 ابلوقف ابهلاء على هاء التأنيث اليت رمست يف املصحف ابلتاء املفتوحة  وابن كثري وافق الكسائي أاب عمرو

 5١يوسف:  ژېئ  ېئ  ۈئ  ژ 
 انقر هنا 

 للرجوع إىل األمثلة

7 

 وقف الكسائي إبثبات الياء بعد الدال يف:

 ١8النمل:  ژگ  گ  ک  ک      ک  ک  ژ 

 8١النمل: و  53الروم: ژ  ڤ       ڤ  ڤٹ    ٹ  ٹ  ژ 
ْلَيا شَ َوَأايًّ أبايًّ َما -385 ي الَنْملِّ ابِّ َا َوبَِّوادِّ َوامُهَا ... مبِّ  اَل   تَ ناً سَ َفا َوسِّ

 

 
  ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-12

)حتفظ مواضعها  الفتح واإلسكان.هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني 
 من املنظومة الشاطبية(.

 
  ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-13

هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، مجلتها 
االسم ويف الفعل. )حتفظ مواضعهاً اثنان وستون ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف 

 من املنظومة الشاطبية(.
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 َأيبْ َجْعَفَر املََدين ِ  ِقَرْاَءِة اإِلَمْامِ ُأُصْوُل التاسع:  املطلب
 ِبَرْاِويـَْيِه اْبُن َوْرَدْان َواْبُن ََجَّاز

 
 أ رمز أيب جعفر يف الدُّرَّة 

 ب رمز اْبِن َوْرَدْان
 ج رمز اْبِن ََجَّاز

 
 مالحظة مهمة: -

رَّة( اإلمام أيب جعفر نفس رمز اإلمام انفع يف الشاطبية ) ( أبجأعطى اإلمام ابن اجلزري )مؤلف منظومة الدُّ
واعتربه أصله، فإذا وافق اإلمام أبو جعفر اإلمام انفع مل يذكر ابن اجلزري شيئاً، أما إذا خالفه فيذكر موضع 

 اخلالف.
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

اَل -8 ْم ... فَإِّْن َخاَلُفوا أَذُْكْر َوإِّالَّ فَُأمهِّ  َوَرْمُزُهُم مُثَّ الرَُّواُة َكَأْصلِّهِّ
 
  ابَُْب الَبْسَمَلة:-1

 يف أوجه البسملة متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. قالونوافق أبو جعفر 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

ْوَرَتنْيِّ -10 ٌة ... َوَمالِّكِّ أَ َوَبْسَمَل َبنْيَ السُّ رَاَط ف ُ ْز حُ ئِّمَّ اَل فَ ْز َوالصِّ  َأْسجِّ
 
  ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2

قرأ بضم ميم اجلمع وصلتها بواو لفظية مُتَدُّ مبقدار حركتني ف ميم اجلمع يف اببوافق أبو جعفر ابن كثري 
 كان مهزة أو غريهاسواء  بشرط أن يكون ما بعدها متحرك، 

لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ
ْيمِّ اجلَْْمعِّ -13 ْل َضمَّ مِّ  ْز َغرْيُُه َأْصَلُه َتاَل حُ ْصٌل َوقَ ْبَل َسا ... كٍِّن أَْتبًِّعا أَ َوصِّ

 التطبيق املثال الوجه م

 ژڀ   ڀ  پ      پ  پ    ٻ  پ  ٱ     ٻ  ٻ      ٻ  ژ  صلة امليم  1

 6البقرة: 
 

 2٧البقرة:  ژۈ  ۆ  ۆ  ژ  يف امليم لوقوعها قبل ساكن ال صلة 2
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  ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3
 التطبيق املثال الوجه

 قرأ أبو جعفر
 اهلاء إبسكان

 ۀۀ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ٧5ل عمران: موضعي آ   ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

 ١45ل عمران: موضعي آ ژ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 

 قرأ أبو جعفر 
 بكسر من غري صلة

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 

 قرأ أبو جعفر 
 ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ  بكسرة مع الصلة

 

 ابن وردان بكسر اهلاء بال صلة-
 ابن مجَّاز بكسر اهلاء مع الصلة-

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 3٧يوسف: ژ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  یىئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ژ 

 

 ابن وردان بكسر القاف -
 وإسكان اهلاء بال صلة

ابن مجَّاز بكسر القاف واهلاء مع -
 الصلة

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 
 

 ابن وردان ابلضم مع الصلة-
 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ  ابن مجَّاز ابإلسكان-

 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

ْه -18  اَل   ِّ مّ   حُ َل َواْلَقْصُر آَوَسكِّْن يُ َؤدِّّْه َمْع نُ َولِّْه َوُنْصلِّهِّ ... َونُ ْؤتِّْه َوأَْلقِّ
ْقهِّ َواْمُدْد -19 ْشَباُع حُ ا َوَقْصٌر جَ هِّ َويَ ْر ... َضُه   بِّ ْد َوَسكِّْن جُ َكيَ ت َّ اَل   بُ ْم َواالِّ  جِّّ
ْلَقْصرِّ يُ َتى أَ َوأَيْتِّْه -20 هِّ طُ ْسٌر َوابِّ  انْ ُقاَل فَ ْد َويفِّ اْلُكلِّّ جُ ْن َوَأْشبِّْع    بِّ ْف َوأَْر ... جِّ
هِّ اْقُصْر -21 ال َ فُ ْن تُ ْرَزقَانِّهِّ ... َوَها أَْهلِّهِّ قَ ْبَل اْمُكُثوا اْلَكْسُر    بِّ ْل وَ طُ َويفِّ َيدِّ  صِّّ

 
  ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

وقصر البدل واللني  املتصل، توسط املدِّ و  ابن كثري والسوسّي فقرأ بقصر املدِّ املنفصل، أبو جعفر وافق
 املهموز خالفاً لورش.

لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ
ْط َوَما انْ َفَصَل اْقُصَرْن ... -22 ُهُم َوسِّّ اَل أُ ْز َوبَ ْعَد اهْلَْمزِّ َواللِّّنْيُ حُ اَل أَ َوَمدَّ  صِّّ
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 التطبيق املثال الوجه م
 5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  توسط املد املتصل 1

 

 4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  قصر املد املنفصل 2
 

 
 
  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5

يف كل مهزتني اجتمعتا يف كلمة واحدة بتسهيل اهلمزة الثانية مهما كانت حركتها فقرأ قالون  وافق أبو جعفر
 .فاصلة بينهما )متدُّ مبقدار حركتني( إدخال ألفمع 

 ِمَن الدُّرَّة:الَبْاِب لِْيُل دَ 
ْق -23 َما َحقِّ َدٍّ   يَ لِّثَانِّْيهِّ َلْن ... مبِّ نْيٌ َوَسهِّّ  لِّّاَل حُ َتى َواْلَقْصُر يفِّ اْلَبابِّ أَ مِّ
24- ْ ُتم َاْخربِّ ُتُم ْد َوافِّ ْد ... َءَأْن َكاَن أُ ْب َوإِّنَّْك ألَْنَت طِّ َءآَمن ْ  اَل حَ ْذ إِّ ْسَأْل َمَع اْذَهب ْ

 التطبيق املثال الوجه م
 ١0يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ  تسهيل اهلمزة الثانية املفتوحة مع اإلدخال 1

 

 8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  املضمومة مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  2
 

 ١9األنعام: ژ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ژ  تسهيل اهلمزة الثانية املكسورة مع اإلدخال 3
 

 
َنْاَءْات  -  :اْسِتثـْ

 :ة(مَّ ئِ )أَ أوَّاًل: لفظ 
هو إبدال اهلمزة الثانية ، وله وجه آخر دخالاإل مع اهلمزة الثانية تسهيلفقرأ ب خالف أبو جعفر فيه أصله

 ايء من غري إدخال.

 املثال
 التطبيق

 اإلبدال ايء من غري إدخال تسهيل الثانية مع اإلدخال

 ٧3األنبياء:  ژٻ  ٻ    ٻٱ  ژ 
  

 
 اثنياً: قرأ أبو جعفر بزايدة مهزة استفهام يف األلفاظ التالية:

ُتمْ َلْفُظ - :ا(نَ تُـ هلِ أَ ، )أَ ()آَمنـْ  
.بتسهيل اهلمزة الثانية من غري إدخالفقرأ قالون فيما اجتمع فيه ثالث مهزات  وافق أبو جعفر  

 التطبيق املثال م
 ١23األعراف: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ژ  1

 

 58الزخرف: ژ  ۉ  ۉ   ېۅ   ۅ  ژ  2
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 َلْفُظ )َأَشِهُدوا(:-
ل اهلمزة الثانية  ،مضمومةوالثانية مفتوحة األوىل  :هبمزتنيأبحد وجهيه فقرأ قالون  وافق أبو جعفر مع وسهَّ

 .م(هُ قَ وا خلْ دُ هِّ اإلدخال )أَأُشْ 
 التطبيق املثال

 تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال ١9الزخرف:   ژ  ۆۇ  ژ 

 
ُتم(، )َأْن َكْاَن( -  َلْفُظ: )َأْذَهبـْ

ُتم(، )أَأَْن َكْاَن( بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل   الثانية مع اإلدخالقرأها )أَأَْذَهب ْ
 التطبيق املثال م

 20األحقاف:  ژىئ   ىئ  ی  ی  ىئ   ژ  1
 

 ١4القلم:  ژۇئ    ۆئۆئ  ۈئ   ۇئ  ژ  2
 

 
 (:رُ حْ َلْفُظ: )الس ِ -

( وله فيه نفس وجهي )آلذكرين، آهلل( التسهيل مع القصر واإلبدال مع املد رُ حْ قرأها أبو جعفر )آلسِّّ 
 املشبع.

 التطبيق املثال
 اإلبدال مع املد املشبع التسهيل مع القصر

 8١يونس: ژ  ڤٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 
  

 
 )قرأها على اإلخبار( حذف االستفهام يف األلفاظ التالية:اثلثاً: 

 التطبيق املثال

  90يوسف: ژ  ژ  ڑژ    ڈ  ژ 
 

 َتْكرَْاُر َلْفظِّ االْستِّْفَهْام: رابعاً:
أبو جعفر ابإلخبار يف األوىل واالستفهام قرأ ، أحد عشر موضًعا القرآن الكرمي يف تكرر لفظ االستفهام يف

 واإلخبار يف األوىل ابالستفهام( الصافات) املوضع األول يف( و الواقعةيف ) يف الثانية يف تسع مواضع، وقرأ
 ة، وهو على مذهبه يف اهلمزتني من كلمة بتسهيل الثانية مع اإلدخال.يف الثاني

لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ
ْ يفِّ ااُلْوىَل إِّْن َتَكرَّْر -25 لِّ الذِّْبحِّ فَاْسَأاَل إِّ َوَأْخربِّ َوى ... إَِّذا َوقَ َعْت َمْع َأوَّ  ًذا سِّ
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 التطبيق املثال م 
 ابإلخبار يف األوىل واالستفهام يف الثانية

 5الرعد: ژ  ې  ې   ې  ېۉ   ۉ    ۅژ  1
 

 49اإلسراء:  ژجث  مث  ىث    يتخت         مت  ىت    حتجت  ژ  2
 

 98اإلسراء:  ژچ  چ  ڇ    چڃ     ڃ   چ    ڃڃ  ژ  3
 

 82املؤمنون:  ژڻ    ڻ ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ژ  4
 

 6٧النمل:  ژک  ک  ڑ       ڑ  ک  ژ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  5
 

 ١0السجدة:    ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ       ەئائ  ژ  6
 

 53الصافات:  ژڀ   ڀ  پ  پ  پ  ڀ    پژ  7
 

8 
 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 29 – 28لعنكبوت: ا ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   
 

 تالنازعا ژ ې      ى  ى    ائ  ېۉ  ۉ  ې      ې   ۅ ۅ  ژ  9
 

 
 ات والواقعة:افَّ موضعي الصَّ -
 التطبيق املثال م

 ةيف الثاني واإلخبار يف األوىل ابالستفهام
 ١6الصافات:  ژڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ     ےژ  1

 

 4٧الواقعة:  ژی    یىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئېئ  ېئ  ژ  2
 

 
  :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6

 فأبو جعفر يسهل الثانية: احلركةيف اتفقتا ن إفالتقت مهزات قطع يف كلمتني إذا 
 التطبيق املثال م

 58هود:  ژڱ  ڱ    ڱ  ڱڳ  ژ : املفتوحتان 1
 

2 
 :املكسوراتن

 ١8٧الشعراء:  ژڤ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ 
 

3 
 :املضمومتان موضع واحد يف القرآن

 32األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  گڳ  ڳ     گک  گ  گ  ژ 
 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

لِّ الثَّانِّ -27 ْختِّالفِّ طَ ْذ إِّ َوَحاَل اتَِّفاٍق َسهِّّ ْقُهَما َكاإلِّ  عِّْي وِّاَل يَ َرا ... َوَحقِّ
 فأبو جعفر يوافق قالون متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. احلركةيف اختلفتا أما إذا -
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  :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -7
 اهلمز الساكن سكوانً أصليًا: أواًل:

 التطبيق احلكم املثال  احلالة م

 يف كلمة 1

 20االنشقاق:  ژۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ژ فاء الكلمة: 

 84النساء: ژ  ٴۇ  ۋۈ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ عني الكلمة: 

 ١4اإلسراء:  ژے      ھ  ژ الم الكلمة: 
 املستثنيات: 

 33البقرة:  ژکک  ک  ک  ژ 

 5١احلجر:  ژمئ  ىئ  يئ  حئ  ژ 

 28القمر: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ 

 اإلبدال
 

 يف كلمتني 2
 ٧9يونس:  ژٻ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

 4األحقاف:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈٴۇ   ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ 

 اإلبدال:
 فرعونُو ُتوين

 السمواتِّ يْتوين

 

 اإلدغام 3
 43يوسف:  ژی  ی   ىئ    ی           ژ 

 ٧4مرمي:  ژۋ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ 
  اإلبدال مع اإلدغام

 
 له قسمان: ما كان قبله متحرك وما كان قبله ساكناثنياً: اهلمز املتحرك: 

 مهز متحرك وقبله متحرك:-1
 التطبيق احلكم املثال  احلالة م

1 
 مهزة مفتوحة 

 وقبلها ضم

 4نوح: ژ  ھھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ 

 ١45آل عمران: ژ  ڱڱ        ژ 
 قوالً واحداً وهي:واستثىن ابن وردان كلمة واحدة قرأها ابلتحقيق 

 ١3آل عمران: ژ  گ  ڳ  ڳگ  گ   ژ 

 اإلبدال واواً مفتوحة
 

 مهزة مفتوحة 2
 وقبلها كسر

 264البقرة:  ژەئ   ەئ  ى      ائ   ائ  ژ 

 66األنفال: ژ  ھہ  ھ  ہ     ۀ  ہ  ہ  ژ 
َئاً( التحقيق واإلبدال  وله يف )َمْوطِّ

 ١20التوبة:  ژڱ       ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 ايء مفتوحةاإلبدال 
 

 مهزة مفتوحة 3
 وقبلها مفتوح

 احلذف 3١يوسف:  ژپ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ژ 
 

 اإلبدال ١املعارج:  ژڭ  ۇ  ۇ            ڭ  ژ 
 

4 
 مهزة مفتوحة

 وقبلها فتح
 ومبدوءة ابستفهام

 مثل: )أَرَأَْيَت( ومشتقاهتا

 9العلق:  ژڻ  ۀ      ڻ   ژ 
  الثانيةتسهيل اهلمزة 

 حذف اهلمزة  ١4البقرة:  ژائ  ې  ې        ې  ى   ى  ژ  مهزة مضمومة 5
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



267 
 

 قبلها كسر
 وبعدها واو

 والبن وردان احلذف والتحقيق يف 
 ٧2الواقعة:  ژوئ  ەئ      ەئ  ژ 

 وضم ما قبلها

6 
 مهزة مضمومة

 قبلها فتح
 وبعدها واو

 ١20التوبة:  ژڱ       ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 
 حذف اهلمزة

 مع بقاء فتحة الطاء
 

7 
 مهزة مكسورة

 قبلها كسر
 وبعدها ايء

  احلذف 9٧يوسف:  ژڦ  ڤ  ڤ         ژ 

 مهز متحرك وقبله ساكن:-2
 التطبيق احلكم املثال  احلالة م

1 
 مهزة متحركة

 قبلها ايء ساكنة
 مد أو لني

 3٧التوبة: ژ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ژ 

عمران: آل  ژژ  ڈ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 
49 

 اإلدغام
(، )َكَهيَّة( يُّ  )النَّسِّ

 

2 
 مهزة متحركة

قبلها حرف 
 الزاي

  اإلدغام )ُجزَّا( ١5الزخرف: ژ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ 

3 
 مهزة متحركة

 قبلها ألف

 30الدخان:  ژڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱ   ڱ  ں  ژ 

آل عمران:  ژے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ھ  ژ 
١46 

 قرأها )وََكاْئِّْن(

 التسهيل مع التوسط والقصر
 

 التسهيل مع القصر ١١9آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڻ  ژ 
 

 2اجملادلة: ژ  ڄڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 : حبذف الياء وتسهيل اهلمزة وصالً 
 مع التوسط والقصر

 وقفاً: 
حذف الياء مع الروم توسطاً -1

 وقصراً 
 اإلبدال ايء ساكنة مع املد-2

 وصالً 
1-2 

 
 وقفاً 

1-2 
3 

 
  :َوالسَّْكتِ نَـْقِل الابَُْب -8
 نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها:-1

 ِمَن الدُّرَّة:الِبْاِب دَّلِْيُل 
ْل   بَ َواَل نَ ْقَل إِّالَّ اآلَن َمْع يُ ْوُنٍس -36 ْلُء أَ َدا ... َورِّْدًءا َوأَْبدِّ  هِّ انْ ُقاَل    بِّ مَّ مِّ

 للراويْي معاً:-أ
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 التطبيق املثال مع احلكم م

1 
( يف قوله تعاىل: بكسر اهلمزة ونقل حركتها إىل النونقرأ  نِّ ْجلِّ  )مِّ

  32املائدة:  ژٻ  ٱ  ٻ  ژ 

2 
 قرأ ابلنقل مع حذف التنوين وإبداله ألفاً وصالً ووقفاً يف قوله تعاىل:

 34القصص: ژ  ىى  ې  ې  ژ 
 وصال

 وقفاً 

 
 وصالً وابتداء: للراويْي حكم َلْفِظ )عاداً اأُلوىل(-

 التطبيق املثال

النجم:  ژ   ڤ  ڦڤ  ڤ  ژ 
50 

 وصالً 
 وحذف اهلمزة  م قبلهاالَّ البنقل ضمة اهلمزة إىل قرأ 

 )عاَد لُّْوىَل(  الم )األوىل(،يف ))َعاداً((تنوين إدغام مع 

 ابتداء
له ثالثة 

 أوجه

ل:   (اأُلوىَل ) برد الكلمة إىل أصلهاالوجه األوَّ

 (ىَل ُلوْ اَ ) هبمزة مفتوحة فالم مضمومة وبعدها واو ساكنة مديةالوجه الثاين: 

 (ىَل ُلوْ )بالم مضمومة وبعدها واو ساكنة مدية الوجه الثالث: 

  
 البن وردان:-ب
 التطبيق املثال مع احلكم م

1 
 قرأ بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مع حذف اهلمزة يف قوله تعاىل:

 9١آل عمران: ژ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئائ  ې  ى  ى  ائ  ژ 
 

2 
 قرأ ابلنقل يف لفظ )اآلَن( اخلربية حيث وردت، مثل:

 66األنفال:  ژڱ   ں  ں  ڱ  ژ 
 

 
 حكم لفظ )آآْلَن( البن وردان: وافق أصله انفع، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.-
 
 السكت:-2

 ١غافر: ژٿ  ژ ،  ١البقرة:  ژٱ  ژ قرأ أبو جعفر ابلسكت على احلروف املقطعة أوائل السور مجيعاً مثل: 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

ْل بَِّسْكٍت َكَحا أَلِّْف ... -62 ي اْفصِّ َهجِّّ ًما حِّ ْعَلْم ااَل خَيَْدُعوَن أَ ُحُرْوف الت َّ  اَل طِّ جًى َوامشِّ
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  :َواإِلْدَغْاماإِلْظَهْاِر ابَُْب -9
 التطبيق املثال مع احلكم م

1 
 إبدغام الذال يف التاء يف )َأَخْذمُت( وتصريفاهتا، مثال: -موافقاً قالون-قرأ 

 5١البقرة:  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڃڄ  ژ 
 

2 
 قرأ إبدغام الثاء ابلتاء يف قوله تعاىل:

 259البقرة: ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ژ 
 

2 
 يف قوله تعاىل:قرأ ابإلظهار 

 ١٧6األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ 
 

3 
 يف قوله تعاىل:قرأ ابإلظهار 

 42هود:    ژھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہژ 
 

4 

 يف قوله تعاىل:قرأ إبظهار النون الساكنة مع السكت عند الوصل 

 يس ژڦ  ڦ    ڦ  ڤڤ  ژ 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ     ڈژ  ژژ 

 

5 
 يف قوله تعاىل:قرأ كحفص برفع الراء والباء خمالفاً أصله 

 284البقرة:    ژ ک  ڑ  کژ  ڑ  ژ  ژ 
 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

اَل فُ ْز َوعِّْنَد الثَّاءِّ لِّلتَّاءِّ حُ اَل أَ َوأَْظَهَر إِّْذ َمْع َقْد َواَتءِّ ُمَؤنٍَّث ... -38  صِّّ
 اَل حَ ْب َذا اِّْعكَِّسْن أُ ْد لَبِّْثُت َعْن  ...  ُهَما َوادَّغِّْم َمْع ُعْذُت فِّ مًى  حِّ ُل اُْورِّثْ ُتْم طُ َأَخْذُت -40
نْيَ نُ ْوَن اَْدغِّْم -41 ْي  ... حُ ًدا فِّ َواَيسِّ نْيَ مِّ ْر ف ُ َم -ْط َوسِّ  اَل أَ َشا فَ ْد َويفِّ ارَْكْب أُ ْز يَ ْلَهَث اَْظهِّ
 

 َوالتـَّْنِوْين:ابَُْب النـُّْوِن السَّاِكَنِة -10
إال يف ثالثة  قرأ أبو جعفر إبخفاء النون الساكنة والتنوين عند اخلاء والغني مع غنة متد مبقدار حركتني

 مواضع فأظهرها:
 التطبيق املثال احلالة م

 إخفاء النون الساكنة  1
 عند اخلاء والغني مع الغنة

 4٧احلجر:  ژې  ې  ې   ى   ۉ  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ 

 ١4امللك:  ژٺ   ٺ  ٿ     ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ژ 
 

 إخفاء التنوين 2
 عند اخلاء والغني مع الغنة

 35النساء:  ژگ  گ    ک    ک  گ      ژ 

 230البقرة: ژ  يئ  جبمئ  ىئ   ژ 
 

3 
 املستثنيات الثالث

 قرأها ابإلظهار 

 5١اإلسراء: ژ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ  ژ 

 ١35النساء: ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ   ٺ  ژ 

 3املائدة:  ژڀ  ٺ  ڀ  ژ 
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لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ
َا َوَغْي  ... ف ُ َوُغنَُّة اَي َواْلَواوِّ -42 َوى يُ ْنغِّْض َيُكْن ُمْنَخنِّْق     ْز َوخبِّ ْخَفا سِّ  اَل أَ نِّ االِّ

 
  ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-11

 وال تقليل يف القرآن الكرمي بل قرأ ابلفتح فقط.ليس أليب جعفر إمالة 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

نْيَ حُ ْل َكافِّرِّْيَن اْلُكلَّ َوالنَّْمَل طُ وَ -45  ْذ َعاَل إِّ ْمٌن َوافْ َتحِّ اْلَباَب   يُ ْط َواَي ... ُء اَيسِّ
 

َمْاِت َوالَوْقُف َعَلى َمْرُسْوِم -12 :ابَُْب الرَّْاَءْاِت َوالالَّ   اخَلطِ 
 قرأ أبو جعفر الراءات والالمات يف القرآن الكرمي موافقاً أغلب القراء كقالون، وخمالفاً لورش.-
-) لكنه نصب التاء وصالً موافقاً  وافق أبو جعفر ابن كثري وابن عامر ابلوقف على اهلاء يف لفظ )اَي أََبتِّ

 .، انقر هنا للرجوع إىل األمثلةابن عامر فقط
لِْيُل   ِمَن الدُّرَّة:الدَّ

هْلَا اَكَقاُلوَن رَاَءاٍت َواَلَماٍت -46 ْ حُ اَل أَ تْ ُلَها ... َوقِّْف اَي أَبَْه ابِّ  اَل حَ ْم َوملِّ
 

  ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-13
هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان. )حتفظ مواضعها 

يَّةمنت من  رَّة املضِّ  (.الدُّ
 

  ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-14
مجلتها هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، 

)حتفظ مواضعها  ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل. اثنان وستون
يَّةمن  رَّة املضِّ  (.منت الدُّ
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 يـَْعُقْوَب الَبْصِري   ِقَرْاَءِة اإِلَمْامِ ُأُصْوُل العاشر:  املطلب
 ِبَرْاِويـَْيِه ُرَوْيس َوَرْوح

 
 ح يف الدُّرَّة  يعقوبرمز 

 ط ُرَوْيسرمز 
 ي َرْوحرمز 

 
 مالحظة مهمة: -

رَّة( اإلمام  يف  أيب عمرو البصرينفس رمز اإلمام  يعقوبأعطى اإلمام ابن اجلزري )مؤلف منظومة الدُّ
مل يذكر ابن اجلزري شيئاً، أما إذا  أيب عمرواإلمام  يعقوب( واعتربه أصله، فإذا وافق اإلمام حطيالشاطبية )

 خالفه فيذكر موضع اخلالف.
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

اَل َوَرمْ -8 ْم ... فَإِّْن َخاَلُفوا أَذُْكْر َوإِّالَّ فَُأمهِّ  ُزُهُم مُثَّ الرَُّواُة َكَأْصلِّهِّ
 
  ابَُْب الَبْسَمَلة:-1

 وافق يعقوب أصله أيب عمرو ومعه وورش يف أوجه البسملة متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
  ِمْيِم اجلَْمِع:َهاِء َضِمرْيِ وَ ابَُْب -2
مجع ملذكر أو ملؤنث أو قرأ يعقوب بضم هاء ضمري اجلمع إذا وقعت بعد ايء ساكنة سواء كانت هاء -

 ملثىن 
يف األنفال، فال  (مْ هلِِّّّ وَ ي ُ  نْ مَ وَ إال يف موضع ) وزاد رويس فضم اهلاء فيما زالت منه الياء لعارض جزم أو بناء

 خالف يف كسر هائه.
 التطبيق املثال ايء ساكنة وبعدها م

 ٧الفاحتة:  ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ  هاء ضمري مجع ملذكر 1
 

 228البقرة: ژ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ  هاء ضمري مجع ملؤنث 2
 

 ١١9الصافات:  ژھ  ھ  ھ  ھ   ژ  هاء ضمري ملثىن 3
 

 س بضم هاءيْ وَ زاد رُ  4
 منه الياء لعارض جزم أو بناء حذفتما 

 38األعراف: ژ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ    ژ 

 203األعراف: ژ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀڻ  ں  ں  ژ 
 موضعاً واحداً قرأه ابلكسر كَرْوحواستثىن 

 ١6األنفال:  ژې   ى  ې  ې  ژ 
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 حلركة اهلاء إذا كان ما بعد امليم ساكناً.إبتباع حركة ميم اجلمع وقرأ يعقوب -
  .امليممضمومة ضم امليم، وإن كانت مكسورة كسر يف قراءته  اهلاءفإن كانت 

 التطبيق املثال الوجه م
 246البقرة: ژ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڇ  ڍ  ڇ  ڇ      ژ  اهلاء مضمومة 1

 

 ١66البقرة:  ژہ  ھ  ہ  ژ  اهلاء مكسورة 2
 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

نْيِّ -11 لسِّّ ْم طِّ َوابِّ ُم ... َلَدْيهِّ ْم إِّلَْيهِّ ْر َعَلْيهِّ مُّ يفِّ اهْلَاءِّ   فَ ْب َواْكسِّ  لَّاَل حُ ىَتً َوالضَّ
َوى اْلَفْردِّ َواْضُممِّ اِّْن ... تَ ُزْل -12  اَب إِّالَّ َمْن يُ َوهلُِِّّّم َفاَل طَ َعنِّ اْلَياءِّ إِّْن َتْسُكْن سِّ
ْيمِّ اجلَْْمعِّ -13 ْل َضمَّ مِّ  ْز َغرْيُُه َأْصَلُه َتاَل حُ ْصٌل َوقَ ْبَل َسا ... كٍِّن أَْتبًِّعا أَ َوصِّ

 
   َهْاِء الِكَنْايَة:ابَْبُ -3
 ما اتفق عليه الراواين:-1

 التطبيق املثال الوجه

 قرأ يعقوب
 بكسر اهلاء دون صلة

 ۀۀ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ٧5ل عمران: موضعي آ   ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

 ١45ل عمران: موضعي آ ژ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 

 قرأ يعقوب
 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ  واهلاء دون صلةبكسر القاف 

 
 قرأ يعقوب

 بزايدة مهزة ساكنة بعد اجليم 
ْئُه(  وضم اهلاء دون صلة )أَْرجِّ

 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

  36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 قرأ يعقوب
 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ  بضم اهلاء دون صلة
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 ما اختلف فيه الراواين:-2
 املثال الوجه

 التطبيق
 روح رويس

 س بكسرة دون صلةيْ وَ قرأ رُ -
   ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ  ح ابإلسكانوْ قرأ رَ -

 س بكسرة دون صلةيْ وَ قرأ رُ -
 ح بكسرة مع الصلةوْ قرأ رَ -

ه( حيث ورد، مثل:  لفظ )بَِّيدِّ
 23٧البقرة: ژ  ۆئ  ۆئۇئ   وئ  وئ    ۇئ  ژ 

  

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

ْه -18  اَل   ِّ مّ   حُ َل َواْلَقْصُر آَوَسكِّْن يُ َؤدِّّْه َمْع نُ َولِّْه َوُنْصلِّهِّ ... َونُ ْؤتِّْه َوأَْلقِّ
ْقهِّ َواْمُدْد -19 ْشَباُع حُ ا َوَقْصٌر جَ هِّ َويَ ْر ... َضُه   بِّ ْد َوَسكِّْن جُ َكيَ ت َّ اَل   بُ ْم َواالِّ  جِّّ
ْلَقْصرِّ يُ َتى أَ َوأَيْتِّْه -20 هِّ طُ ْسٌر َوابِّ  انْ ُقاَل فَ ْد َويفِّ اْلُكلِّّ جُ ْن َوَأْشبِّْع    بِّ ْف َوأَْر ... جِّ
هِّ اْقُصْر -21 ال َ فُ ْن تُ ْرَزقَانِّهِّ ... َوَها أَْهلِّهِّ قَ ْبَل اْمُكُثوا اْلَكْسُر    بِّ ْل وَ طُ َويفِّ َيدِّ  صِّّ

 
  ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

  املتصل.توسط املدِّ و  وابن كثري والسوسّي فقرأ بقصر املدِّ املنفصل، يعقوب أبو جعفر وافق
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

ْط َوَما انْ َفَصَل اْقُصَرْن ... -22 ُهُم َوسِّّ اَل أُ ْز َوبَ ْعَد اهْلَْمزِّ َواللِّّنْيُ حُ اَل أَ َوَمدَّ  صِّّ
 التطبيق املثال الوجه م

 5البقرة:  ژچ  چ  ڃ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ژ  توسط املد املتصل 1
 

 4البقرة:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ژ  قصر املد املنفصل 2
 

 
  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5

إدخال  بدونيف كل مهزتني اجتمعتا يف كلمة واحدة بتسهيل اهلمزة الثانية مهما كانت حركتها قرأ ُرَوْيس 
 ، وقرأ َرْوح ابلتحقيق.فاصلة بينهما ألف

 ِمَن الدُّرَّة:الَبْاِب لِْيُل دَ 
ْق -23 َما َحقِّ َدٍّ   يَ لِّثَانِّْيهِّ َلْن ... مبِّ نْيٌ َوَسهِّّ  لِّّاَل حُ َتى َواْلَقْصُر يفِّ اْلَبابِّ أَ مِّ
24- ْ ُتم َاْخربِّ ُتُم ْد َوافِّ ْد ... َءَأْن َكاَن أُ ْب َوإِّنَّْك ألَْنَت طِّ َءآَمن ْ  اَل حَ ْذ إِّ ْسَأْل َمَع اْذَهب ْ
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 املثال م
 التطبيق

 َرْوح ُرَوْيس
 ١0يس:  ژہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژ  1

  

 8ص:   ژ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱڳ   ژ  2
  

 ١9األنعام: ژ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ژ  3
  

 
َنْاَءْات  -  :اْسِتثـْ

 :ة(مَّ ئِ )أَ أوَّاًل: لفظ 
، وله وجه آخر هو إبدال إدخال بدون اهلمزة الثانية تسهيلوافق ُرَوْيس انفعاً وابن كثري وأيب عمرو فقرأ ب

 اهلمزة الثانية ايء من غري إدخال أيضاً، وقرأ روح ابلتحقيق.

 املثال
 التطبيق

 التحقيق اإلبدال ايء بدون إدخال الثانية بدون إدخالتسهيل 

    ٧3األنبياء:  ژٻ  ٻ    ٻٱ  ژ 
 

ُتمْ اثنياً: َلْفُظ  ُتْم(قرأها رويس هبمزة واحدة على اإلخبار : ()آَمنـْ ، وقرأ روح هبمزتني حمققتني على )آَمن ْ
 االستفهام.

 املثال
 التطبيق

 َرْوح ُرَوْيس

 ١23األعراف: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ژ 
  

 
 بزايدة مهزة استفهام يف األلفاظ التالية: يعقوبقرأ اثلثاً: 

 ح ابلتحقيق.وْ بتسهيل الثانية بال إدخال، ورُ على مذهبه س يْ وَ قرأ رُ 

 املثال م
 التطبيق

  
 20األحقاف:  ژىئ   ىئ  ی  ی  ىئ   ژ  1

  

 ١4القلم:  ژۇئ    ۆئۆئ  ۈئ   ۇئ  ژ  2
  

 ١١3األعراف:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ      ڻ  ژ  3
  

 44فصلت: ژ  ۅۋ     ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  4
  

 58الزخرف: ژ  ۉ  ۉ   ېۅ   ۅ  ژ  5
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 خالف يعقوب أصله فقرأ هبمزة وصل بعد اهلاء كباقي القراء. (:رُ حْ َلْفُظ: )الس ِ رابعاً: 

رَّة  التطبيق املثال مع الدليل من الدُّ

 8١يونس: ژ  ڤٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 
ْحُر -131 ْ أَ َءأَلسِّّ َىء فَ لًى َواْفتِّحِّ اْتُل حُ ْم َأْخربِّ   اَل   ِّ مّ   حُ ا ... َق إِّيّنِّ َلُكْم إِّْبَداُل اَبدِّ

 
  َتْكرَْاُر َلْفظِّ االْستِّْفَهْام: :خامساً 

يف  واإلخبار يف األوىل يعقوب ابالستفهامقرأ ، أحد عشر موضًعا تكرر لفظ االستفهام يف القرآن الكرمي يف
ة، يف الثاني واالستفهام يف األوىل ابإلخبار( العنكبوت) و( النمل) ة يف تسعة مواضع وقرأ يف موضعيالثاني

 وهو على مذهبه يف اهلمزتني من كلمة فقرأ رويس بتسهيل الثانية من دون اإلدخال، وروح ابلتحقيق.
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

26- ْ َوى اْلَعْنَكُب اْعكَِّسا ... َويفِّ النَّْملِّ االْستِّْفَهاُم حُ َويفِّ الثَّانِّ َأْخربِّ َما كِّاَل حُ ْط سِّ  ْم فِّْيهِّ

 املثال م
 التطبيق

 ةيف الثاني واإلخبار يف األوىل ابالستفهام
 روح رويس

 5الرعد: ژ  ې  ې   ې  ېۉ   ۉ    ۅژ  1
  

 49اإلسراء:  ژجث  مث  ىث    يتخت         مت  ىت    حتجت  ژ  2
  

 98اإلسراء:  ژچ  چ  ڇ    چڃ     ڃ   چ    ڃڃ  ژ  3
  

 82املؤمنون:  ژڻ    ڻ ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ژ  4
  

 ١6الصافات:  ژڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ     ےژ  5
  

 53الصافات:  ژڀ   ڀ  پ  پ  پ  ڀ    پژ  6
  

 ١0السجدة:    ژ ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۇئەئ  وئ  وئ       ەئائ  ژ  7
  

 4٧الواقعة:  ژی    یىئ  ىئ  ىئ   ی    ېئېئ  ېئ  ژ  8
  

 تالنازعا ژ ې      ى  ى    ائ  ېۉ  ۉ  ې      ې   ۅ ۅ  ژ  9
  

 :والعنكبوت النملموضعي -

 املثال م
 التطبيق

 ةيف الثاني الستفهاماو  يف األوىل ابإلخبار
 روح رويس

 6٧النمل:  ژک  ک  ڑ       ڑ  ک  ژ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  1
  

 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ  2

 29 – 28لعنكبوت: ا ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ  ڭ  ڭ  ۇ   
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  :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6
 يسهل الثانية:رويس ف   احلركةيف اتفقتا ن إفالتقت مهزات قطع يف كلمتني إذا 

 التطبيق املثال م
 58هود:  ژڱ  ڱ    ڱ  ڱڳ  ژ : املفتوحتان 1

 

2 
 :املكسوراتن

 ١8٧الشعراء:  ژڤ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  ٹ  ژ 
 

3 
 :املضمومتان موضع واحد يف القرآن

 32األحقاف:  ژڳ  ڳ  ڱ  گڳ  ڳ     گک  گ  گ  ژ 
 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

لِّ الثَّانِّ -27 ْختِّالفِّ طَ ْذ إِّ َوَحاَل اتَِّفاٍق َسهِّّ ْقُهَما َكاإلِّ  عِّْي وِّاَل يَ َرا ... َوَحقِّ
 يوافق قالون متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. رويسف     احلركةيف اختلفتا أما إذا -
 ابلتحقيق يف ذلك كله. روحوقرأ -
 
 :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -7

رَّةمع املثال  م  التطبيق احلكم والدليل من الدُّ

1 

 :قرأوافق يعقوب أصله ف
 ( حيث ورداً ؤَ زُ )هُ يف:  مهز الواوضم الزاي مع ب-

 بزايدة مهزة ساكنة بعد الياء )أَيْلِّْتُكم(-
 بزايدة مهزة مضمومة بعد اجليم )ُمْرَجئُ ْوَن(-

ُئ(-  هبمز الياء )تُ ْرجِّ
 )اَيُْجوَُج َوَمْاُجْوَج( إببدال اهلمزة ألفاً -

 حبذف اهلمزة وضم اهلاء )ُيَضْاُهْوَن(-

 انقر هنا
 للرجوع إىل األمثلة

2 
 ة )ُكْفَئاً(مهز  إبدال الواوبسكون الفاء مع قرأ خالف يعقوب أصله ف

 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ 
ْم ... وَُكْفًؤا ُسُكوُن اْلَفاءِّ اْعُل لِّْيالفِّ    يَ اَل أَ -234 اَل حِّ ْتُل َمْعُه إِّالَفِّهِّ  ْصٌن َتَكمَّ

 

3 
َها( بضم النون وكسر السني من غري مهز بعدها قرأخالف يعقوب أصله ف  )نُ ْنسِّ

 ١06البقرة: ژ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 
َها ... َوَتْسَأْل -68 مُّ َوالرَّْفُع حَ َوُقْل َحَسًنا َمْعُه تُ َفاُدو َونُ ْنسِّ اَل أُ َوى َوالضَّ  صِّّ

 

4 
 )النَّْشأَة( كقراءة اجلمهور قرأخالف يعقوب أصله ف

 4٧النجم:  ژٺ  ٺ   ڀ   ڀ  ژ 
ْف َوَنْش  ... طِّ َوجُيََّْب فَأَنِّْث -177 ْب َمَودَُّة حَ َأًة    ْب َوَسمِّّ ُخسِّ  ْجَتاَل    يُ افٌِّظ َواْنصِّ

 

5 
ْنَسأََته( قرأخالف يعقوب أصله ف  هبمزة مفتوحة )مِّ

  ١4سبأ:   ژ يئجئ   حئ  مئ  ىئ  ژ 
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ْنَسْأَتْه -184 انِّ َواْلَكْسُر   حَ أَلِّْيٌم َومِّ مَّ َنتِّ الضَّ ًا ... تَ بَ ي َّ  وِّاَل   طُ َمى اهْلَْمَز فَاحتِّ

6 
 بتحقيق اهلمز يف قوله تعاىل:  قرأخالف يعقوب أصله ف

 ١١9آل عمران:   ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڻ  ژ 
ْقُهَما أُ أََرْيَت َوإِّْسرَائِّْيَل َكائِّْن َوَمدَّ -34  اَل حَ ْد ... َمَع الالَّءِّ َها أَنْ ُتْم َوَحقِّ

 

7 
 قرأ هبمزة مع حذف الياء وصالً ووقفاً 

 2اجملادلة: ژ  ڄ     ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ژ 
ْقُهَما أُ أََرْيَت َوإِّْسرَائِّْيَل َكائِّْن َوَمدَّ -34  اَل حَ ْد ... َمَع الالَّءِّ َها أَنْ ُتْم َوَحقِّ

 

 
 : نَـْقلِ الابَُْب -8
 :اهلمزة يف فَ ذَ نَ َقَل ُرَويس حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها وحَ -

رَّة  التطبيق املثال مع الدليل من الدُّ

 54الرمحن: ژ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ژ 
نِّ اْسَترْبٍَق -37 ْكَت َأمْهَاَل فَ ْيٌب َوَسْل َمْع َفَسْل طِّ مِّ   َشا ... َوَحقََّق مَهَْز اْلَوْقفِّ َوالسَّ

 وصالً وابتداء: للراويْي حكم َلْفِظ )عاداً اأُلوىل(-
 ر يف هذا املوضع متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.فوافق يعقوب أاب جع

  
  :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -9

( واتء التأنيث والم )َهْل قرأ يعقوب ابإلظهار يف أغلب الباب خمالفاً أصله، فأظهر ذال )إِّْذ( ودال )َقدْ 
رَّة اإلدغام الصغري( كل عند حروفه، راجع أدلة الباب من وَبلْ   .والكبري يف الدُّ

 )خالف أصله( اإلدغام الصغري:-1
 التطبيق مالحظات املثال الرمز الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم م

 حطي و ن 1
 2 – ١يس:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

 ١القلم:  ژڑ  ڑ   ڈژ  ژ  ژ 
  مع املد املشبع

 بكل تصريفاهتا 26فاطر: ژ  ڳ  ڳگ  گ  ژ  ي ت ذ 2
 

 
 اإلدغام الكبري للراويني:-2
 التطبيق مالحظات املثال الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم م

  36النساء:  ژھ  ھ  ہ  ھ     ہ  ہ  ژ  ب ب 1
 

 مع املد املشبع 36النمل:  ژپ  ٻ  ٻ  ژ  ن ن 2
 

 55النجم:  ژڈ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ت ت 3
 وصاًل فقطأدغم 

  أما ابتداء فيجب اإلظهار
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 اإلدغام الكبري لُرَوْيس:-3
 م

احلرف 
 الـُمْدَغم

الـُمْدَغم 
 التطبيق مالحظات املثال فيه

 ب ب 1

 اإلدغام فقط مع املد املشبع ١0١املؤمنون:  ژائ  ەئ    ائ  ژ 
 

 20البقرة: ژ  گک  گ  ک    ک  ک  ژ 

 ٧9البقرة:  ژڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 2١3البقرة:  ژژ  ڑ  ڑ    ڈ  ژ  ڎ  ڈ  ژ 

 له وجهان:
 اإلظهار -

 حركات 6اإلدغام مع املد -

 اإلظهار
 اإلدغام

 46سبأ: ژ  ەئەئ  ژ  ت ت 2
 أدغم وصاًل فقط

  أما ابتداء فيجب اإلظهار

 ژىئ    يئ   حئ  مئ  جئ  ی  ی        ی  ىئ   ی           ىئ    ژ  ك ك 3

 35 - 33طه: 
 يف ثالث مواضع فقط

 

 ل ل 4
 ٧2النحل:  ژيئ  جب  حب   مئ  ىئ  حئ  ژ 

مثان مواضع يف النحل قرأها ابإلظهار 
 واإلدغام

 ابإلدغام فقط( قرأها 78إال يف اآلية )

 اإلظهار
 اإلدغام

 ابإلظهار واإلدغام 3٧النمل:  ژٹ  ٹ    ٹ  ٿ      ٿ       ٹ  ژ 
 

 43النجم:  ژحخ  مخ  مح  جخ  ژ  ه ه 5
 ابإلظهار واإلدغام

  يف املواضع األربعة يف النجم

 
  ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ:-10

 بشكل عام يف مجيع القرآن الكرمي إال مواضع قليلة وبياهنا كالتايل:قرأ يعقوب ابلفتح 
 مواضع اإلمالة للراويني معاً:-1
 التطبيق املثال م

1 
 أمال يعقوب لفظ )أَْعَمى( يف املوضع األول من سورة اإلسراء فقط

 ٧2اإلسراء:  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۇ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ژ 
 

2 
 )َكاْفِّرِّْين( يف سورة النمل فقطأمال يعقوب لفظ 

 43النمل:  ژمئ                  جئ  حئ    ی  یژ 
 

 
 مواضع اإلمالة لُرَوْيس:-2

 التطبيق املثال
 أمال رويس لفظ )َكاْفِّرِّْين( حيثما وقع سواء كان مقروانً أبل أم ال

  ١٧الطارق:  ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ژ 

 
 ح:وْ مواضع اإلمالة لرَ -3

 التطبيق املثال
  ١يس:  ژڤ  ژ أمال روح الياء من فاحتة سورة ايسني 
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لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ
َوى َأْعَمى بُِّسْبَحاَن أَوَّاَل حُ ْد َواَل ... متِّْل فِّ َكاالبْ رَارِّ ُرْؤاَي الالَّمِّ تَ ْورَاَة -44  ْز سِّ
نْيَ حُ ْل َكافِّرِّْيَن اْلُكلَّ َوالنَّْمَل طُ وَ -45  ْذ َعاَل إِّ ْمٌن َوافْ َتحِّ اْلَباَب   يُ ْط َواَي ... ُء اَيسِّ
 

  :َوَهاِء السَّْكتِ  َعَلى َمْرُسْوِم اخَلط ِ  الَوْقفِ ابَُْب -11
 أواًل: الوقف على مرسوم اخلط:

(ابابن كثري وابن عامر ابلوقف و جعفر  أابيعقوب وافق - لكنه كسر التاء وصالً موافقاً  هلاء يف لفظ )اَي أََبتِّ
 .، انقر هنا للرجوع إىل األمثلةابن كثري

لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ
هْلَا اَكَقاُلوَن رَاَءاٍت َواَلَماٍت -46 ْ حُ اَل أَ تْ ُلَها ... َوقِّْف اَي أَبَْه ابِّ  اَل حَ ْم َوملِّ

هاء التأنيث اليت رمست يف املصحف اتء وافق يعقوب أاب عمرو وابن كثري والكسائي يف الوقف ابهلاء على -
 مثل: )اِّْمرََأْت(، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.

وافق يعقوب أاب عمرو والكسائي فوقف ابأللف على كلمة )أَيُّه( يف مواضعها الثالث، انقر هنا للرجوع -
 إىل األمثلة.

 اثنياً: الوقف هباء السكت:
 للراويْي معاً:-أ
 التطبيق احلكماملثال مع  م

1 
 وافق يعقوب رواية البزّي فوقف هباء السكت على )ما( االستفهامية وجهاً واحداً يف األلفاظ التالية:

ْه(، )م ِّم َّا  –فِّْيَمْه(، )َعمَّ  -)فِّْيَم   بِّ َمْه( –لَِّمْه(، )بِّ َم  –م ِّم َّْه(، )لِّ َم  –َعمَّ

 43النازعات:  ژجئ  حئ   مئ          ی  ژ مثل: 

 

 ١4الطارق:  ژک  ک    ک  ژ هي( حيث وردا، مثل: -وقف يعقوب هباء السكت على ضمريي الغائب )هو 2
 

3 
 وقف يعقوب هباء السكت على النون املشددة من ضمري مجع املؤنث بشرط أن يسبق النون هاء الضمري، 

 ،)... نُ ْوُهنَّ ، فَاْمَتحِّ نَّ ، َعَلْيهِّ  60النور: ژ  چڃ  ڃ  چ  ژ مثل:)ل َُهنَّ
 

4 
 ايء املتكلم املشددة وقف يعقوب هباء السكت على

 ،)... ، إِّيلَّ، مبصرخيَّ  22إبراهيم: ژ ےھ  ے  ژ حنو: )َعَليَّ
 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

هْلَا اَكَقاُلوَن رَاَءاٍت َواَلَماٍت -46 ْ حُ اَل أَ تْ ُلَها ... َوقِّْف اَي أَبَْه ابِّ  اَل حَ ْم َوملِّ
ْي َوَعْن  ...  ُه َكاْلبَ زِّ َوَسائِّرَُها  -47 ُهنَّْه إِّليَّْه َرَوى اْلَماَل يعقوب َمْع ُهْو َوهِّ  حَنُْو َعَلي ْ

 وقرأ يعقوب حبذف هاء السكت وصالً وإثباهتا وقفاً يف األمثلة التالية:-
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 التطبيق احلكماملثال مع  م

1 

َسابَِّيه، كَِّتابَِّيه،  ه، حِّ َيه()يَ َتَسنَّه، اقْ َتدِّ  َمالَِّيه، ُسْلطَاْنَِّيه، َما هِّ

 259البقرة:  ژائ  ەئ    ەئ  ىائ  ې  ې   ې  ې  ى  ژ 
اَل طِّ َوُذْو نُْدبٍَة َمْع مَثَّ -48 َي ُمْوصِّ َفْن ... بُِّسْلطَانَِّيْه َمايلِّ َوَما هِّ َا اْحذِّ  ْب َوهلِّ

َسايبِّ َتَسنَّ اقْ َتْد َلَدى اْلَوْصلِّ ف ُ َماُه َوأَثْبِّْت   حِّ -49 ْف كَِّتابَِّيْه ... حِّ اَل حُ ْز َكَذا اْحذِّ  فِّ

 وقفاً -وصالً 

2 
( ابأللف يف قوله تعاىل:  وقف يعقوب على )َنْذَهََبَّ

  4١الزخرف:  ژں  ڱ  ڱ  ژ 

 لُرَوْيس فقط:-ب
 التطبيق احلكماملثال مع  م

1 

 انفرد رويس ابلوقف هباء السكت على ثالث كلمات تُفيُد الُنْدبَة وهي: 
 84يوسف:  ژۅ  ۅ  ژ 

 ٧2هود:  ژٻ  ٱ  ژ 

 56الزمر:  ژی     ىئ  ی  ی    ژ 

 مع املدِّ املشبع
1 
2 
3 

2 
 ووقف رويس أيضاً هباء السكت على )مّثَّ( الظرفية مفتوحة الثاء

  ١١5البقرة: ژ  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ژ 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

اَل طِّ َوُذْو نُْدبٍَة َمْع مَثَّ -48 َي ُمْوصِّ َا اْحذَِّفْن ... بُِّسْلطَانَِّيْه َمايلِّ َوَما هِّ  ْب َوهلِّ
 

  ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-12
هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح واإلسكان. )حتفظ مواضعها 

يَّةمن  رَّة املضِّ  (.منت الدُّ
 

  ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-13
تها مجلهي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم الكلمة أو ايء املتكلم، 

)حتفظ مواضعها  ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم ويف الفعل. اثنان وستون
يَّةمن  رَّة املضِّ  (.منت الدُّ
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 رْ اشِ ف العَ لَ خَ  ِقَرْاَءِة اإِلَمْامِ ُأُصْوُل احلادي عشر:  املطلب
 ِبَرْاِويـَْيِه ِإْسَحاق َوِإْدرِْيس

 
 ف يف الدُّرَّة  خلفرمز 

 ض إسحاقرمز 
 ق إدريسرمز 

 
 مالحظة مهمة: -

رَّة( اإلمام  يف الشاطبية  محزةنفس رمز اإلمام  خلف العاشرأعطى اإلمام ابن اجلزري )مؤلف منظومة الدُّ
مل يذكر ابن اجلزري شيئاً، أما إذا خالفه فيذكر  محزةاإلمام  خلف( واعتربه أصله، فإذا وافق اإلمام فضق)

 موضع اخلالف.
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة: اَل -8    الدَّ ْم ... فَإِّْن َخاَلُفوا أَذُْكْر َوإِّالَّ فَُأمهِّ  َوَرْمُزُهُم مُثَّ الرَُّواُة َكَأْصلِّهِّ

 
  ابَُْب الَبْسَمَلة:-1

 متاماً، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.وافق خلف العاشر أصله محزة يف أوجه البسملة 
 
  ابَُْب ِمْيِم اجلَْمِع:-2

م( خمالفاً أصله محزة. م، َلَدْيهِّ م، إِّلَْيهِّ  قرأ خلف العاشر بكسر هاء )َعَلْيهِّ
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

نْيِّ -11 لسِّّ ْم طِّ َوابِّ ُم ... َلَدْيهِّ ْم إِّلَْيهِّ ْر َعَلْيهِّ مُّ يفِّ اهْلَاءِّ   فَ ْب َواْكسِّ  لَّاَل حُ ىَتً َوالضَّ
وقبل امليم هاء وقبل اهلاء ايء ساكنة أو حرف مكسور فقرأ خلف وإذا وقعت ميم اجلمع قبل ساكن -

ُُم اأْلَسباب(، فإذا وقف أسكن امليم وكسر اهلاء. ُهُم اْلقتال، هبِّ  موافقاً محزة بضم اهلاء وامليم وصاًل، حنو: )علي ْ

 املثال الوجه م
 التطبيق

 وقفاً  وصالً 

1 
 اهلاء وقفاً ووصالً يف كسر

م( م، َلَدْيهِّ م، إِّلَْيهِّ    38البقرة:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٺ  ڀ  ٺ  ژ  )َعَلْيهِّ

2 
 وقعت ميم اجلمع قبل ساكن 

   246البقرة: ژ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڇ  ڍ  ڇ  ڇ ژ  وقبلها هاء وقبل اهلاء ايء ساكنة

3 
 وقعت ميم اجلمع قبل ساكن 
وقبلها هاء وقبل اهلاء حرف 

 مكسور
   ١66البقرة:  ژھ    ہہ  ژ 
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  ابَُْب َهْاِء الِكَنْايَة:-3
 التطبيق املثال الوجه

 خلف العاشر قرأ
 بصلة اهلاء

 ۀۀ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ژ

 ٧5ل عمران: موضعي آ   ژ ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

 ١45ل عمران: موضعي آ ژ  ہہ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ژ 

 20الشورى:  ژۀ  ۀ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 ١١5لنساء: موضعي ا ژڇ   ڍ    ڇڇڇ  چ  چ  چ  ژ 

 28النمل:  ژگ      گ  ک  گ    گ     ژ 

 52النور:  ژجئ  حئ  مئ     ی  ىئ   ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ژ 

 ٧الزمر: ژ  ڈڈ   ڎ  ڎ  ژ 

 ٧5طه:  ژمب  ىب   يب  جت   خب   حب  ژ 
 ١١١األعراف:  ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ژ 

 36الشعراء:  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ۈئ  ۈئ  ژ 

 

 خلف العاشرقرأ 
 اهلاء دون صلةبكسر 

 69الفرقان:  ژڦ  ڦ      ڦ  ژ 

 63لكهف: ا ژ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ژ 

 ١0الفتح:  ژٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ 

 ١0طه:  ژۇ  ۇ  ڭ  ژ 

 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

ْه -18  اَل   ِّ مّ   حُ َل َواْلَقْصُر آَوَسكِّْن يُ َؤدِّّْه َمْع نُ َولِّْه َوُنْصلِّهِّ ... َونُ ْؤتِّْه َوأَْلقِّ
ْقهِّ َواْمُدْد -19 ْشَباُع حُ ا َوَقْصٌر جَ هِّ َويَ ْر ... َضُه   بِّ ْد َوَسكِّْن جُ َكيَ ت َّ اَل   بُ ْم َواالِّ  جِّّ
ْلَقْصرِّ يُ َتى أَ َوأَيْتِّْه -20 هِّ طُ ْسٌر َوابِّ  انْ ُقاَل فَ ْد َويفِّ اْلُكلِّّ جُ ْن َوَأْشبِّْع    بِّ ْف َوأَْر ... جِّ
هِّ اْقُصْر -21 ال َ فُ ْن تُ ْرَزقَانِّهِّ ... َوَها أَْهلِّهِّ قَ ْبَل اْمُكُثوا اْلَكْسُر    بِّ ْل وَ طُ َويفِّ َيدِّ  صِّّ

 
  ابَُْب املدِ  َوالَقْصر:-4

بتوسط املدِّ املنفصل موافقاً قالون ودوري أيب عمرو يف أحد  -خمالفاً أصله محزة-خلف العاشر  قرأ
انقر   املتصل موافقاً مجيع القراء ما عدا ورشاً ومحزة،توسط املدِّ وجهيهما وابن عامر وعاصم والكسائي، و 

 هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
  :ابَُْب اهلْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمة-5
نزل، أَأُ نذرهتم، أَأَ ) خلف العاشر بتحقيق اهلمزتني من كلمة موافقاً ابن ذكوان وعاصم ومحزة والكسائي، حنو:قرأ -

 نكم(.أَإِّ 
 وقرأ خلف أيضاً ابالستفهام مع حتقيق اهلمزتني يف املواضع التالية:-
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 التطبيق احلكم املثال

 49الشعراء: ، ٧١طه:  ،١23األعراف: يف: ( ڀ)لفظ: 

 األعرافژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ژ 

 ١١3األعراف:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ڻ      ڻ  ژ 

  8١األعراف: ژ  ې  ې     ې  ې  ى  ىۉ  ژ 

 ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ھ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ 

 العنكبوت ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇ    

 44فصلت:   ژ  ۅۋ   ژ 

 خلف العاشرقرأ 
  هبمزتني حمققتني

 
 لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:الدَ 

24- ْ ُتم َاْخربِّ ُتُم ْد َوافِّ ْد ... َءَأْن َكاَن أُ ْب َوإِّنَّْك ألَْنَت طِّ َءآَمن ْ  اَل حَ ْذ إِّ ْسَأْل َمَع اْذَهب ْ
  َتْكَرْاُر َلْفِظ االْسِتْفَهْام:-

وافق خلف العاشر أاب عمرو وشعبة ومحزة يف املواضع األحد عشر اليت تكرر فيها االستفهام يف القرآن 
 الكرمي 

 فقرأ ابالستفهام يف املوضعني، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة.
 
  :ابَُْب اهلَْمَزَتْْيِ ِمْن َكِلَمَتْْي -6

وافق خلف العاشر ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي فقرأ بتحقيق اهلمزتني من كلمتني مطلقاً، سواء اتفقتا 
ة(، أُ  ءَ أو اختلفتا يف احلركة حنو: )َجاْ  ولئك(.أُ  ءُ ن(، )أولياإِّ  ءِّ مران(، )من السماأَ  ءَ حنو: )جايف احلركة  مَّ

 ىَل(.إِّ  ءُ )َيَشاْ 
 
  :ابَُْب اهلَْمِز املُْفَردِ -7

رَّةاملثال  م  التطبيق مع احلكم والدليل من الدُّ

 وافق أصله

 :قرأوافق خلف العاشر أصله ف
 4اإلخالص:  ژٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ ة )ُكْفَئاً(، مهز بسكون الفاء مع إبدال الواو -1

 23١البقرة: ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ ( حيث ورد، اً ؤَ زْ )هُ  مهز الواوبسكون الزاي مع -2

 94الكهف:  ژائ  ائ  ەئ   ى   ى   ې  ې  ې  ې  ژ )اَيُْجُوَج َوَمْاُجْوَج(،  ألفاً إببدال اهلمزة -3

 30التوبة: ژ  ھ  ھ  ھ  ے  ےھ  ژ حبذف اهلمزة وضم اهلاء )ُيَضْاُهْوَن(، -4

 

خالف 
 أصله

ْيُب(،   ١3يوسف:  ژېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ     ژ قرأ إببدال اهلمزة ايء )الذِّ
ْئَب أَْبدِّْل أَ لَِّئالَّ -35 ْ ... يِّّ أَْبدِّْل َلُه َوالذِّ بُ وَّةِّ َوالنَّيبِّ ْد اَبَب الن ُّ   َيْجُماَل ف َ جِّ
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 والسَّْكت:  نَـْقلِ الابَُْب -8
 خالف خلف العاشر أصله محزة فلم يسكت على الساكن قبل اهلمز ك   )اأَلْرض، َمْن آَمَن، َشيء(. -
 حال الوقف.كما قرأ بتحقيق اهلمز املتطرف واملتوسط -
ڍ  ژ  تقاهتا إذا سبق اهلمز واو أو فاء حنو:لفظ: )َفْسَأْل( ومش يفوروي عن خلف العاشر النقل -

 59الفرقان:  ژڌ   ڎ  ڌ  
 لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:الدَ 

نِّ اْسَترْبٍَق -37 ْكَت َأمْهَاَل فَ ْيٌب َوَسْل َمْع َفَسْل طِّ مِّ َق مَهَْز اْلَوْقفِّ َوالسَّ  َشا ... َوَحقَّ
 
  :اإِلْظَهْاِر َواإِلْدَغْامابَُْب -9
ألصله )خلف عن محزة( خالفاً مع الغنة  الياءو الواو قرأ خلف العاشر إبدغام النون الساكنة والتنوين يف -

 مثل: 
 ١١2طه:  ژحئ  ی  جئ   ىئ  ىئ   ىئ    ی  ی   ی  ېئ  ېئ     ژ 
 لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:الدَ 

َا َوَغْي  ... ف ُ َوُغنَُّة اَي َواْلَواوِّ -42 َوى يُ ْنغِّْض َيُكْن ُمْنَخنِّْق    ْز َوخبِّ ْخَفا سِّ  اَل أَ نِّ االِّ
 

 أواًل: اإلدغام الكبري:
 ژٱ  ٻ  ژ  خالف خلف العاشر أصله محزة فقرأ ابإلظهار يف املواضع اليت قرأها محزة ابإلدغام الكبري مثل:-

  36النمل:  ژپ  ٻ  ٻ  ژ ، ١الصافات: 

 الدُّرَّة:لِْيُل ِمَن الدَ 

ْوَنْن طِّ الً تَ َفْك  ... َكُروا حُ ْد حَمَْض أَتَْمنَّا مَتَاَرى أُ وَ -16 َرْن حَ ْب متِّدُّ  اَل فُ َوى َأْظهِّ
ا َوَزْجرًا َوتِّْلوِّهِّ ... َوَذْرًوا َوُصْبًحا َعْنُه بَ يََّت -17  َلىحُ ي   ِّ فَكَذا التَّاُء يفِّ َصفًّ

 
 اثنياً: اإلدغام الصغري:

، 39الكهف:  ژ ڎ      ڎ  ژ وافق خلف العاشر أصله )خلف عن محزة( فأدغم ذال )إذ( يف حريف الدال -
 وأظهر يف الباقي، انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. ،١١0املائدة:  ژڇ  ڇ   ژ   والتاء

 األمثلة.وافق خلف العاشر أصله فقرأ إبدغام دال )َقْد( عند حروفها الثمانية، انقر هنا للرجوع إىل -
كما وافقه يف إدغام اتء التأنيث يف مخسة أحرف وخالفه يف موضع واحد وهو اتء التأنيث عند الثاء -

 انقر هنا للرجوع إىل األمثلة. ،١4١الشعراء:  ژڦ  ڦ  ڦ  ژ فأظهرها حنو: 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



285 
 

   ،98مرمي:  ژڤ  ڤ  ژ خالف خلف العاشر أصله فأظهر الم )َهْل( و)َبْل( عند مجيع حروفهما حنو: -

 ١2الفتح:  ژڳ  ڳ  ژ 
 

 إدغام املتقاربْي واملتجانسْي:-اثلثاً 
 خالف خلف العاشر أصله يف املواضع التالية:-
 التطبيق احلكم املثال الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم م

 ن 1
 و

 2 – ١يس:  ژڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژ 

 إدغام ١القلم:  ژڑ  ڑ   ڈژ  ژ  ژ 
 

 والقصص الشعراء ژٱ  ژ  م

 إظهار 42هود:  ژہ  ہ  ہ  ژ  م ب 2
 

 ت ث 3
 ٧2الزخرف:  ژۇئ  ۇئ      ۆئ  وئ  ەئ  ەئ  وئ  ژ 

  إظهار

 ١6يونس: ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑڈ     ڈ  ژ 
 

 
 وافق خلف العاشر أصله يف املواضع التالية:-
 التطبيق احلكم املثال الـُمْدَغم فيه احلرف الـُمْدَغم م

 ت ذ 1
 26فاطر: ژ  ڳ  ڳگ  گ  ژ 

 20الدخان:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ژ 

 قرأ ابإلدغام
  بكل تصريفاهتا

 فقط 284البقرة: ژ  کڑ  ک  ژ  ژ  ڑ  ژ  م ب 2
 قرأ جبزم الباء 

  مع اإلدغام

  ١٧6األعراف: ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋۋ  ۅ  ۈ    ٴۇ   ژ  ذ ث 3
 

 د 4
 املشبعمع املد  مرمي ژٻ  ٻ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٱ  ژ  ذ

 

  ١45آل عمران:  ژڻ  ڻ  ڻ    ں      ںڱ  ژ  ث
 

 
حنو:  كما وافق خلف العاشر أصله )خلف عن محزة( إبظهار الباء اجملزومة عند الفاء يف املواضع اخلمسة-

د ،5الرعد:  ژۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ژ   .خالفاً لرواية خالَّ
 ِمَن الدُّرَّة:الَباِب لِْيُل دَ 

اَل فُ ْز َوعِّْنَد الثَّاءِّ لِّلتَّاءِّ حُ اَل أَ َوأَْظَهَر إِّْذ َمْع َقْد َواَتءِّ ُمَؤنٍَّث ... -38  صِّّ
ْر يلِّ يُرِّْد َصاَد فَ َوَهْل َبْل -39  وِّاَل حُ ىًت َهْل َمْع تَ َرى َولَِّبا بَِّفا ... نَ َبْذُت وََكاْغفِّ
 اَل حَ ْب َذا اِّْعكَِّسْن أُ ْد لَبِّْثُت َعْن  ...  ُهَما َوادَّغِّْم َمْع ُعْذُت فِّ مًى  ِّ حُل اُْورِّثْ ُتْم طُ َأَخْذُت -40
نْيَ نُ ْوَن اَْدغِّْم -41 ْي  ...حُ ًدا فِّ َواَيسِّ نْيَ مِّ ْر ف ُ َم     ْط َوسِّ  اَل أَ َشا فَ ْد َويفِّ ارَْكْب أُ ْز يَ ْلَهَث اَْظهِّ
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  :ابَُْب الَفْتِح َواإِلَمْاَلِة َوَبْْيَ اللَّْفَظْْيِ -10
أصله محزة يف ابب الفتح واإلمالة بشكل عام واختلف معه يف مواضع قليلة وبياهنا  مع خلف العاشر  اتفق

 كالتايل:
رَّة م  التطبيق املثال مع احلكم والدليل من الدُّ

1 

ارِّ( اجملرورتني وقرأمها محزة ابلتقليل  ( و)الَقهَّ  خالف خلف العاشر أصله فقرأ ابلفتح يف لفظي )البَ َوْارِّ
َعافَاً( املختلف فيه بني راويي محزة بني الفتح واإلمالة  وقرأ بفتح لفظ )ضِّ

 28إبراهيم:  ژک  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

 48إبراهيم:  ژھ  ہ  ہ  ھ  ژ 

 9النساء:  ژچ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ 

 

2 
 )رَاَن، َجاَء، َشاَء( الفعل الثالثي املاضي( يف ثالث أفعال فقط اليت هي )عني األلفأمال خلف العاشر 

 وفتحها يف السبع البواقي )َخاَب، َخاَف، طَاَب، َضاَق، َحاَق، َزاَغ، زَاَد(
 خالفاً ألصله محزة الذي أماهلا مجيعاً 

- 

3 

 إبمالة األلف الواقعة بني رائني أوهلما مفتوحة والثانية جمرورة بينما قرأها محزة ابلتقليل:قرأ خلف العاشر 
 ١93آل عمران:  ژ  ەئائ  ەئ  ژ 

 39غافر:  ژې  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ژ 

 62ص:  ژڀ  پ     پ  پ  ژ 

 

4 
 ابلفتحأمال خلف العاشر لفظ )الرُّْؤاَي( املعرفة ب   )َأْل( خالفاً حلمزة الذي يقرأها 

  ١05الصافات: ژ  ڀڀ   ڀ  ژ 

5 
 بينما قرأ محزة ابلتقليل)التَ ْورَاة( حيث ورد أمال خلف العاشر لفظ 

  29الفتح: ژ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ژ 

 
 ِمَن الدُّرَّة: الَبْابِ  لِْيلُ دَ 

َعاَف َمْع  ...  ُه َعنْيُ الثَّالثِّي رَاَن َشا -43 ارِّ اْلبَ َوارِّ ضِّ ْلَفْتحِّ قَ هَّ  َجاَء َميَّاَل َوابِّ
َوى َأْعَمى بُِّسْبَحاَن أَوَّاَل حُ ْد َواَل ... متِّْل فِّ َكاالبْ رَارِّ ُرْؤاَي الالَّمِّ تَ ْورَاَة -44  ْز سِّ

 
 
 
 
 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



287 
 

: الَوْقفِ ابَُْب -11   َعَلى َمْرُسْوِم اخَلطِ 
 قرأ خلف العاشر إبثبات هاء السكت وصاًل يف سوريت احلاقة والقارعة خالفاً ألصله:

 التطبيق املثال م
 30 - 28احلاقة:  ژىئ  ی  ی  ی  ىئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئېئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ  1

 

 ١١ - ١0القارعة:  ژڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڎ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ  2
 

 
لِْيُل ِمَن الدُّرَّة:  الدَّ

َي طِّ َوُذْو نُْدبٍَة َمْع مَثَّ -48 َا اْحذَِّفْن ... بُِّسْلطَانَِّيْه َمايلِّ َوَما هِّ اَل ْب َوهلِّ  ُمْوصِّ
َسايبِّ َتَسنَّ اقْ َتْد َلَدى اْلَوْصلِّ ف ُ َماُه َوأَثْبِّْت   حِّ -49 اَل حُ ْز َكَذا اْحذِّْف كَِّتابَِّيْه ... حِّ  فِّ

 
هي ايء املتكلم اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، وهي دائرة بني الفتح  ابَُْب ايََْءْاِت اإِلَضْاَفِة:-12

يَّة منتواإلسكان. )حتفظ مواضعها من  رَّة املضِّ  (.الدُّ
 

هي الياءات املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصحف سواء كانت الم  ابَُْب ايََْءْاِت الزََّوْائِِد:-13
ويدور احلكم فيها بني احلذف واإلثبات لفظاً، وتكون يف االسم  مجلتها اثنان وستونالكلمة أو ايء املتكلم، 

يَّة)حتفظ مواضعها من  ويف الفعل. رَّة املضِّ  (.منت الدُّ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



288 
 

 اخلامتة

 : نتائج البحث:أوَّالً 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، مت بعون هللا تعاىل االنتهاء من حبثي: الوسائل املعاصرة يف تعليم 

توصل ، وقد القرآنيةتعليم القراءات ل العربية ؤسساتاملعلى  تطبيقية مقارنةالقراءات العشر املتواترة: دراسة 

الباحث من خالل هذه الدراسة إىل نتائج إجيابية تؤيد فكرة استخدام الوسائل التقنية احلديثة لتسهيل 

رتدريس القراءات القرآنية، كما كان لربانجمه  األثر اإلجيايب يف تبسيط علم القراءات القرآنية على  ال ُمَيسَّ

 توصل إليها: الطالب، وفيما يلي عرض ألهم النتائج اليت

علم القراءات من العلوم الشرعية املهمة وذلك لتعلقه بكالم هللا تعاىل ولتأثريه املباشر على معاين القرآن  -1

 الكرمي وابلتايل ميتد أتثريه على استنباط األحكام واختالف املدارس الفقهية.

ك من خالل االهتمام بتعليمه يشهد علم القراءات القرآنية هنضة واضحة يف الدول العربية ويظهر ذل -2

موجود حيٌّ  علمٌ ن علم القراءات وذلك ألاالهتمام  هذا زايدةويرى الباحث ضرورة يف املعاهد واجلامعات 

يقرؤون ابلقراءات املختلفة يف بقاع شىت من العامل اإلسالمي فأهل املغرب فمازال املسلمون حىت يومنا هذا 

برواية ورش وأهل ليبيا وأغلب تونس يتلون القرآن برواية قالون أما قراءة أيب العريب واجلزائر وموريتانيا يقرؤون 

عمرو البصري فهي منتشرة يف السودان والصومال وكذلك رواية حفص عن عاصم تقرأ يف أغلب العامل 

اإلسالمي، ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن علم القراءات جيب أن يعطى نصيبًا أكرب من البحث 

 أن يتم تطوير الوسائل املساعدة على تبسيطه وتقريبه للدارسني.والدراسة و 

معهد اإلمام الشاطيب من املعاهد الرائدة يف إدخال التقنيات احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية، وقد   -3

يف حتصيلهم هلذا العلم، ويظهر هذا جليًا من خالل  طلبة املعهدلى كان هلذه التقنيات األثر الواضح ع

ابت الطلبة على احملور الثاين والثالث من االستبيان والذي يتعلق أبثر استخدام التقنيات احلديثة كاملواقع إجا

 العرض احلديثة حيث جاءت إجاابهتم أن هذه التقنيات أثرت عليهم إجيابيًا بنسبة االلكرتونية وطرق
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لوسائل يف تبسيط علم % يف كل قسم من هذه األقسام، وهو ما يدل على أمهية هذه ا85 إىل% 70

يف تعليم  احلديثة معهد اإلمام الشاطيب مل يقتصر على الوسائل كما أظهرت االستبياانت أنالقراءات،  

مما كان له األثر اإلجيايب يف تبسيط علم القراءات بل حاول املزج بني الطرق التقليدية والطرق احلديثة 

 ذه الدراسة.القراءات القرآنية وهو ما يدعو إليه الباحث يف ه

حاولت مجعية احملافظة على القرآن الكرمي يف األردن املزج بني الطرق التقليدية والطرق احلديثة يف تعليم  -4

وإن كان استخدام التقنيات احلديثة يف هذه  ،نتائج االستبياانت إجيابية يف ذلك توجاء ،القراءات القرآنية

اجلمعية أقل من معهد اإلمام الشاطيب لكن إجاابت الطلبة بقيت تدور بني الوسط إىل جيد يف تقديرهم 

 لنسبة استفادهتم من إدخال التقنيات احلديثة إىل مناهجهم لتبسيط تعلم القراءات القرآنية.

التعليمية التقليدية يف تدريس القراءات القرآنية )كالسبورة  ائلالوساستخدم معهد دار اإلتقان يف مصر  -5

، لكن املعهد مل يستفد من التقنيات احلديثة كاملواقع اإللكرتونية ليدية والتلقني والكتب الرتاثية(والفصول التق

وقد  وطرق العرض احلديثة، فهو معهد يعتمد على الطرق التقليدية بشكل رئيسي يف تدريس علم القراءات،

هنم مل يستخدموا أي تقنيات أو وسائل حديثة تعينهم على أبجاءت إجاابت الطلبة على االستبياانت 

بني القراء  االختالفاتو  األوجه مما جعلهم يواجهون صعوابت يف استيعاب كثرة تبسيط علم القراءات،

يف هذا العلم  خصوصًا الطالب اجلدد منهم، وكذلك واجه الطالب صعوابت يف فهم الكتب الرتاثية

 وابلذات الطالب غري العرب.

 أثبت الباحث من خالل نتائج االستبياانت ضرورة إدخال التقنيات احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية -6

بني معهد مصر الذي اقتصر على تعليم القراءات  وقد جاءت هذه النتيجة بعد عمل مقارانت حمددة

السعودية واألردن الَذين أدخال الوسائل احلديثة ضمن األدوات  يالقرآنية ابلطرق التقليدية وبني معهد

تعليم القراءات، وقد كان الفرق يف ذلك واضحًا من خالل ردود الطلبة الذين استفادوا  علىاملساعدة 
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وحتتاج إىل املزيد من  لوسائل على الرغم من كوهنا يف بدايتها يف املعهدينبشكل مباشر وواضح من هذه ا

 .لكن أثرها كان جلياً  العناية والدعم

عن بعد، وقد  استخدام املواقع االلكرتونية هبدف اإلقراءأوضحت نتائج حتليل االستبياانت أمهية دور  -7

 بة واألساتذة واملعهد على حد سواء. على الطل سامهت هذه الوسيلة ابختصار الوقت واجلهد واملال

ات، ومن خالل نتائج أفاد الطلبة بفهم أسرع وأوضح للمعلومقد وسائل العرض احلديثة إن استخدام  -8

شاشات  -االستبياانت يف هذا الباب اتضح أن الطلبة الذين مت شرح القراءات هلم ابستخدام )الربوجيكتور

ت...( سامهت هذه الوسائل بتبسيط املعلومة وإيضاحها بشكل لوحات البوربوين -الفيديو -الكبيموتر

 أكرب. 

ميكن االستغناء عن املعلم املتقن يف تعليم القرآن والقراءات بل هو ركن أصيل وأساسي مهما ال  -9

تطورت الوسائل وتعددت التقنيات فالتلقي يبقى هو األصل، لكن عدم االستفادة من التقنيات احلديثة إمنا 

 لوسيلة مهمة تعني األستاذ على شرح مبسط وتعني الطلبة على فهم أوسع. هو إمهال

القدمي من إن تطوير الوسائل التعليمية وإدخال التقنيات احلديثة يف تعليم القراءات ال يعين إلغاء  -10

حد املناهج بل تطويرها ومزجها مع التقنيات احلديثة اليت ستكون عاماًل مساعدًا للطلبة واملعلمني على 

 سواء.

إن استخدام الوسائل احلديثة ضرورة عصرية وليست ترفًا علميًا فالوسائل موجودة يبقى أن نقرر  -11

االستفادة منها أو إمهاهلا، كما ال يوجد أي داع للخوف من إدخاهلا يف مناهج تعليم القرآن والقراءات 

د أثبتت الوسائل احلديثة أنه ميكنها أن حبجة اخلوف على كتاب هللا تعاىل من أن يطاله التبديل والعبث، فق

 تكون عوانً على حفظ كتاب هللا تعاىل وتقريبه للطلبة.

إن ابب التطوير والتحديث يف املناهج من خالل إدخال التقنيات احلديثة واالستفادة منها مفتوح  -12

 ذا اجملال وال تليب الطموح.على مصراعيه وما تزال املؤسسات التعليمية الشرعية وابلذات القرآنية انشئة يف ه
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إن أي تطوير أو إدخال للتكنولوجيا يف اجملال القرآين البد أن يكون بطريقة مدروسة بعيدًا عن  -13

التعسف والتجريب غري املنظم، فهذا العلم يتعلق أبشرف العلوم وأعظم كالم أال وهو كالم هللا تعاىل، 

التعامل مع كالمه عز وجل وأن يضع نصب عينيه  فحري ابلباحث أن يتخذ أسباب احليطة واحلذر يف

 تقوى هللا وإخالص النية يف خدمة كتاب هللا تعاىل.

فعاليتها يف تبسيط تعليم القراءات من خالل الربانمج امليسر أثبتت الطريقة اليت اقرتحها الباحث  -14

الطالب الذين متت جتربة  القرآنية من خالل أعداد املقبلني على التعلم من بواسطتها، حيث أفادت عينة

الربانمج عليهم سهولة فهم املعلومات مع سرعة تذكر التطبيقات وإجراء املقارانت بني القراءات املختلفة 

 بفرتة قصرية مقارنة ابلطرق التقليدية اليت تعلموا من خالهلا.

ويها بعض القراءات مشكلة عدم تذكر الطالب لألوجه الكثرية اليت حتامليسر حلَّ الربانمج  استطاع -15

وذلك من خالل إمكانية الرجوع إىل الربانمج يف أي وقت عرب الكمبيوتر أو جهاز اهلاتف ومساع تطبيق 

 اآلايت مراراً وتكراراً حىت رسوخها ومتكن الطالب منها.

ا من أفضل الطرق لتثبيت فهم واستيعاب االختالفات بني القراءات القرآنية هي إجراء املقارانت فيم -16

بينها، وحيث إن املقارنة بني األوجه املختلفة كانت صعبة يف السابق وتعتمد على ذاكرة الطالب وكتاب 

هذه املشكلة، إذ إن الطالب إبمكانه دراسة القراءات بطريقتني امليسر ورقي أمامه، فقد حل الربانمج 

ن خالل دراسة القراءات العشر  خمتلفتني األوىل: من خالل اختيار قارئ معني وإتقان قراءته والثانية: م

 كاملة من حيث األبواب وهذا ما ميّكن الطالب من معرفة الفروقات بني القراء يف ابب معني.
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 التوصيات:: اثنياً 

ويف ختام هذا البحث يرغب الباحث بتقدمي مجلة من التوصيات اليت يعتقد أن من شأهنا املسامهة يف خدمة 

االهتمام مبوضوع إدخال التقنيات والوسائل احلديثة يف تعليم القراءات القرآنية،  القرآن الكرمي وقراءاته ورفع

 ومن هذه التوصيات ما يلي:

يوصي الباحث إبقامة مؤمترات دولية جتمع املختصني يف علم القراءات القرآنية من شىت أحناء العامل  -1

 اجلهود الفردية املتناثرة هنا وهناك.هبدف توحيد اجلهود والنهوض هبذا العلم بطريقة أسرع بداًل من 

يوصي الباحث اجلامعات واملؤسسات املهتمة بتعليم القراءات القرآنية إبقامة دورات تدريبة وورش عمل  -2

لألساتذة والطالب لتعليمهم كيفية االستفادة من التقنيات احلديثة يف تدريس علم القراءات وإلطالعهم 

 ليكونوا على تواصل دائم أبحدث التطورات. على آخر ما استجد يف هذا اجملال

يوصي الباحث اجلهات املهتمة ابلعمل القرآين بدعم املشاريع اليت ختدم فكرة إدخال التقنيات احلديثة  -3

لعلم القراءات القرآنية، فمثل هذه األفكار متوت إن مل تلق الدعم املادي واملعنوي حىت وإن كانت فكرهتا 

 سامية.

املؤسسات التعليمية املهتمة بتدريس القراءات القرآنية ابالستفادة من برانجمه اجلديد  يوصي الباحث -4

لتعليم القراءات وذلك إبدخاله يف مناهجهم التعليمية وتدريب األساتذة والطالب على استخدامه 

 فسيجدون فيه ما يساعدهم وييسر هلم طريق هذا العلم حبول هللا تعاىل.

املؤسسات القرآنية مبهمة تغيري النظرة املوجودة لدى الطالب عن علم القراءات أبنه يوصي الباحث  -5

علم صعب ومعقد وذلك بتأليف مناهج مبسطة وعقد حماضرات تعريفية لتوضيح جوانب اجلمال واملتعة يف 

 هذا العلم الشريف.
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 املصادر واملراجع:-

 القرآن الكرمي.-

نظل  ي، ال  رازي )املت  وىف: ال  رمحن ب  ن حمم  د ب  ن إدري  س ب  ن املن  ذر التميم  ي، احلاب  ن أيب ح  امت، أب  و حمم  د عب  د -

اهلن  د، دار إحي  اء  –حبي  در آابد ال  دكن  -، طبع  ة جمل  س دائ  رة املع  ارف العثماني  ة اجلــرح والتعــديله   (، 327

 م(.1952-ه  1271)، 1بريوت، ط: –الرتاث العريب 

 م(.2009-ه1430) 1، ط:تسهيل علم القراءاتبقلة، أمين، -

 إُتـــاف، (ه    1117)املت   وىف:  ال   دين ش   هاب ال   دمياطّي، الغ   ين عب   د ب   ن أمح   د ب   ن حمم   د ب   ن أمح   دالبنَّ   اء، -

 ،3العلمي     ة، ط: الكت     ب دار -لبن     ان  مه     رة، أن     س: ، تعشـــــر األربعـــــة القـــــراءات يف البشـــــر فضـــــالء

 .(ه 1427- م2006)

، كتــاب الســـبعة يف القـــراءاته(، 324املت   وىف: أمح  د ب   ن موس  ى ب   ن العب  اس )اب   ن جماه  د(، )التميم  ي، -

 ه(.1400) 2حتقيق: شوقي ضيف، القاهرة: دار املعارف، ط:

غاية النهاية يف طبقـات ه (، 833ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف: -

 .(ه1351، )طد.، مكتبة ابن تيمية، القراء

النشـر يف القــراءات ه  (،  833اب ن اجل زري، مش س ال دين أب و اخل  ري، حمم د ب ن حمم د ب ن يوس  ف )املت وىف: -

 ، ت: علي حممد الضبَّاع، املطبعة التجارية الكربى.العشر

 املتممـة الـثالث القـراءات يف املضـي ة الـدرةه(، 833 املت وىف:)يوس ف،  ب ن حمم د ب ن حمم دابن اجلزري، -

 م(. 2000-ه 1421) 2ط: اهلدى، الزعيب، دار متيم حممد: ، حتقيقللعشر

 ،الســبع القــراءات يف النفــع غيــث ،(ه   1118 )املت  وىف: امل  الكي املق  رئ الصفاقس  ي ،الن  وري احلس  ن أب  و -

: احلفي ان، ط الش افعي الس ميع عبد حممود أمحد: العلمية، ت الكتب دار -بريوت  سامل، بن حممد بن علي

 .(م2004-ه 1425) ،1
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: قي  ق، حتالتيســري يف القــراءات الســبعه(، 444 املت  وىف:) عثم  ان ب  ن س  عيد ب  ن عثم  ان ب  ن عم  رال  داين، -

 .(م1984-ه 1404)، 2، طدار الكتاب العريببريوت:  اوتو تريزل،

ســري أعــالم ه   (، 748ال  ذهيّب، مش  س ال  دين أب  و عب  د هللا حمم  د ب  ن أمح  د ب  ن عثم  ان ب  ن قَامْي  از )املت  وىف: -

 .(م1985-ه1405)، 3ة الرسالة، ط:، مؤسسالنبالء

معرفــة القــراء ه   (، 748ال  ذهيّب، مش  س ال  دين أب  و عب  د هللا حمم  د ب  ن أمح  د ب  ن عثم  ان ب  ن قَامْي  از )املت  وىف: -

 .(م1997-ه  1417)، 1، دار الكتب العلمية، ط:الكبار على الطبقات واألعصار

دار الق   اهرة:  ،أتصـــيل وَجـــع القـــراءاتفريـــدة الـــدهر يف  (،1430 املت   وىف:) حمم   د إب   راهيم حمم   دس   امل، -

 (.م 2003-ه 1424) ،1ط ،البيان العريب

 -دمش  ق ،النفحــات العــاطرة يف َجــع القــراءات العشــر املتــواترة، حمم  د حس  ام إب  راهيم سبس  يب سبس  يب،-

 م(.2004-ه1425)، 1سوراي دار الغواثين للدراسات القرآنية، ط:

عل ي ب ن حمم د ب ن عب د الص مد اهلم داين املص ري الش افعي، أب و احلس ن، عل م ال دين الس خاوي السخاوي، -

 -، ت: م  روان العطيَّ  ة وحمس  ن خراب  ة، دار امل  أمون لل  رتاث َجــال القــرَّاء وكمــال اإلقــراءه   (، 643)املت  وىف: 

 .(م 1997-ه  1418)، 1بريوت، ط: –دمشق 

، فــتح الوصــيد يف شــرح القصــيد ه(،643 املت  وىف:، )عل  م ال  دين أيب احلس  ن عل  ي ب  ن حمم  دالس  خاوي، -

 .( م2002-ه1423) ،1ط: ،موالي حممد اإلدريسي الطاهري، مكتبة الرشد :حتقيق

ج  دة  حتقي  ق: أمي  ن رش  دي س  ويد،، العقــد النضــيد يف شــرح القصــيد ه(،756 املت  وىف:الس  مني احلل  يب )-

 (.2001-1422)، 1دار نور املكتبات، ط: -السعودية 

ة: املدين  ة املن  ور  ،يف القــراءات الســبع حــرز األمــاين يف شــرحتقريــب املعــاين  احل  افظ، خال  دو  ،الش  نيس  يد -

 م(.2003-ه1424) ،5ط دار الزمان للنشر،
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حـرز األمـاين ووجـه التهـاين يف  ه(،590 املت وىف:، )ال رعيين القاسم ب ن ف ريه ب ن خل ف ب ن أمح دالشاطيّب، -

 م(.2005-ه  1426) ،4، دمشق: دار الغواثين، ط:الزعيب: حممد متيم ت ،القراءات السبع

إبــراز املعــاين  ،ه(665 املت  وىف:) ،ش  هاب ال  دين عب  د ال  رمحن ب  ن إمساعي  ل ب  ن إب  راهيم أب  و ش  امة املقدس  ي،-

 .)د.ط(، دار الكتب العلمية ،من حرز األماين

 املكتب   ة األزهري   ة لل   رتاث، ،اإلضـــاءة يف بيـــان أصـــول القـــراءةه(، 1380 املت   وىف:عل   ي حمم   د )، الض   بَّاع-

 م(.1999-ه1420) ،1ط:

طنط    ا: دار الص    حابة، ، إرشــــاد املريــــد إىل مقصــــود القصــــيده(، 1380 املت   وىف:عل    ي حمم    د )، الض   بَّاع-

 (.م2006-ه1427) ،)د.ط(

ات يف القــراءاتعاش  ور، أم  اين بن  ت عاش  ور، - -ه1432) ،3ط: م  دار ال  وطن للنش  ر،، األصــول النــريِ 

 م(.2011

ا-  م.2004-ه1424 ،طد. سوراي مكتبة السالم، -دمشق، البسط يف القراءات العشر ،مسر ،العشَّ

الكامـل  ه(،465 املت وىف:)س واده ب ن  يوس ف ب ن عل ي ب ن جب ارة ب ن حمم د ب ن عقي ل، اهلُ َذيلأبو القاس م -

مؤسس ة الق اهرة: : مجال بن السيد بن رفاعي الش ايب، قيقحت ،واألربعْي الزائدة عليهاالعشر يف القراءات 

 (.م 2007-ه 1428) ،1:ط ،مسا للتوزيع والنشر

الـوايف يف شـرح الشـاطبيَّة يف القـراءات ه (، 1403 لقاضي، عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد )املتوىف:ا-

 .م( 1992-ه 1412، )4، مكتبة السوادي للتوزيع، ط:السبع

الق اهرة ، اإليضـاح ملـا الـدُّرَّة ،(ه  1403 )املت وىف: القاض ي حمم د ب ن الغ ين عب د ب ن الفتاح عبد القاضي،-

 م(.2012-ه1433) ،1، ط:دار السالم -مصر-
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 القـراءات يف الزاهـرة البـدور ،(ه  1403 )املت وىف: القاض ي حمم د ب ن الغ ين عب د ب ن الفت اح عب د القاض ي،-

 دار -ب ريوت ،العـرب لغـة مـن وتوجيهها الشاذةُ  القراءاتُ  - والدُّرة الشاطبية طريقي من املتواترة العشر

 .العريب الكتاب

 م(.2006-ه1427) ،2ط: دار عمار، -األردن ، املزهر يف شرح الشاطبية والدُّرة، جمموعة مؤلفني-

 -الق اهرة، الشامل يف القراءات العشـر الكوامـل مـن طريقـي الشـاطبيَّة والـدُّرَّة، املعصراوي، أمحد عيسى-

 .دار اإلمام الشاطيب للطباعة

ْهرانّي، النيسابور - : س بيع قي ق، حتاملبسـوط يف القـراءات العشـر ه(،381 املت وىف:) أمحد بن احلسني بن مِّ

 (.م1981)، جممع اللغة العربية دمشق: محزة حاكيمي،

، العشـر القـراءات يف الكنزاملبارك،  ابن على بن هللا عبد بن الوجيه بن املؤمن عبد بن هللا عبد ،الواسطيّ -

 م(. 2004-ه  1425) ،1ط، الدينية الثقافة مكتبة-القاهرةاملشهداين،  خالد :، حتيق(ه 741 )املتوىف:
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اختيـار االختبـار االحصـائي يف ، حت ت عن وان: 2015س بتمرب  22منشور ل: د. رغد اللوحيان، ال ثالاثء -

 .خطوات البد أن تعرفها ٥البحث العلمي: 
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 املراجع االلكرتونية:-

 www.Qiraat-Academy.com العشر:أكادميية القراءات -
 .http://www.iu.edu.sa/Site/index/24موقع اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، -

http://www.quran-على االنرتنت، القرآن الكرمي يف السودان جامعة موقع -

unv.edu.sd/aboutUniversity/4 

يف جريدة  ، منشورإحداث معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ابلرابطبعنوان: مقال -

 29/05/2013يوم ، ليلى أنوزالالصحراء املغربية ل

http://www.maghress.com/almaghribia/164386 

، عن افتتاح معهد بو تلميت يف موريتانيا تقرير موقع السراج اإلخباري-

q.html-q--reports/13603-and-p://essirage.net/archive/index.php/newshtt 

لمدير العام ل منشور ،املؤمتر الدويل األول يف نواكشوط للمتخصصْي يف القراءاتبعنوان:  مقال-

، 25/01/2011للمعهد: احلسن حممد ماديك يف ملتقى أهل التفسري

hS2jytPZ-https://vb.tafsir.net/tafsir24663/#.WT 

  /http://shatiby.edu.sa، موقع معهد اإلمام الشاطيب-

  http://www.hoffaz.org/arموقع مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، -

، أركان التعليم القرآين يف املقرأة اإللكرتونيةاهليئة العاملية للكتاب والسنة،  -

http://www.hqmi.org.sa/page.php?id=146. 
، 15/02/2010، َتربة انجحة يف العصر احلاضر -القراءات يف مصر معاهد مقال بعنوان: -

https://vb.tafsir.net/tafsir18807/#.WUHEsWgrJPY 
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