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و ككضع ، ال اٟتمد هلل ذم اٞتبلؿ كاالكراـ ، كابسط الفضل كاالنعاـ أنزؿ الذكر اٟتكيم فرفع ب     
 مانع ١تا أعطى كال معطي ١تا منع .

كالصبلة كالسبلـ على من أرسلو هللا شاىدا كمبصرا كنذيرا كداعيا اُف هللا ابذنو كسراجا منَتا ، كعلى 
آلو كصحبو الطيبُت الطاىرين كمن سار على هنجهم كاقثفى أثرىم اُف يـو الدين . كبعد هناية ىذا 

لي أف أنسب ا٠تَت ألىلو كالفضل لذكيو كأف أتقدـ ابلصكر كالثناء اُف البحث ا١تثواضع كاف لزاما ع
 جامعة ا١تدينة ا١تنورة العا١تية كاُف كافة أعضائها كأخص ابلصكر سعادة الدكثور / عبد الناصر.

 .لية الًتبية ابٞتامعة كمنسوبيهاكاُف ك
 كأتقدـ ابلصكر اٞتزيل اُف مصريف األسثاذ الدكثور / اٯتاف قطب .

 ١تصرؼ ا١تساعد سعادة الدكثور / ىادم حسن .كا 
كإُف السادة أعضاء  كالصكر موصوؿ اُف السادة أعضاء ىيئة الثدريس الذين تفضلوا بثحكيم الدراسة

  الثدريس الذين تفضلوا ٔتناقصًة ىذه الٌرًسالة.
 كاُف كل من مد ِف يد العوف كأسدل اُف معركفا بنصح أك مصورة.

 الدعاء كٚتيل الثناء . لكل ىؤالء ٢تم مٍت خالص
 وهلل در القائل :

 جل من ال عيب فيو كعبل   اف ٕتد عيبا فسد ا٠تلبل
 

 كهللا أجل كأعلم كصلى هللا كسلم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٚتعُت
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 الى والدي ووالدتً وأبنائً األعزاء 

 الى كل مرب فاضل أهدي هذا العمل المتواضع
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 ملخص البحث 

على ذم لب مكانة القراف الكرٔف كتعلمو كتعليمو ، كلذلك جاءت فكػرة ىػذا البحػث يف  خيفى ال
كىػي كالشػك مػن ا٧تػح مقًتح للثغلب على صعوابت قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء ركايػة قػالوف  أ٪توذج عمل

٪تػػػوذج األلثعػػػرؼ علػػػى ا األسػػػاليب يف تػػػذليل الصػػػعوابت أمػػػاـ الطػػػبلب ، كمػػػن   ىػػػدؼ ىػػػذا البحػػػث إُف
كٖتديػػػدىا كتػػػذليلها للطػػػبلب  قػػػالوف ركايػػػةراءة القػػػرآف الكػػػرٔف  يف ضػػػوء صػػػعوابت قػػػعلػػػى للثغلػػػب  ا١تقػػػًتح

شػبو الثجػري   ، إضػافة إُف ا١تػنهجالثحليلػي ا١تنهج الوصفيأبسهل طريقة كأبسط صورة ، كاسثخدـ البحث 
خثبػػػػار الثحريػػػػرم اُف االع أىػػػػداؼ البحػػػػث ،كمػػػػا اعثمػػػػد علػػػػى االسػػػػثبانة كػػػػ داة لػػػػو ابإلضػػػػافة لثناسػػػػبو مػػػػ

ثمػع ث مػن اخثبػار عينػة عصػوائية ٘تثػل ٣تكالصفوم بعد الث كد مػن صػدقها كثبا ػا ،كقػد تكونػة عينػة البحػ
طالبػػػا مػػػن طػػػبلب مػػػدارس الثحفػػػيب ،ككمػػػا اىػػػثم البحػػػث اب١تػػػثعلم اىػػػثم اب١تعلػػػم  َّالبحػػػث تكونػػػة مػػػن 

كخلصػػة الدراسػػة اُف  عوابت الػػيت تواجهػو،إبعػداد دكرة لػػو تؤىلػو إُف تػػدريس مفػػردات ا١تػادة كتػػذلل لػو الصػػ
قػػراءة الصػػحيحة حيػػث يسػػثطيع الطالػػب ال للثغلػػب   األ٪تػػوذج ا١تقػػًتحأنػػو مػػن خػػبلؿ البحػػث تبػػُت فاعليػػة 

ا١تقػػدـ للمعلمػػُت ، حيػػث يسػػثطيع  للثغلػػب   األ٪تػػوذج ا١تقػػًتحكمػػا تبػػُت فاعليػػة  خطػػاء.لركايػػة قػػالوف دكف أ
لطبلبػػػو الػػػيت ترشػػػدىم للقػػػراءة الصػػػحيحة لركايػػػة قػػػالوف .كمػػػن خػػػبلؿ  ا١تعلػػػم كبطريقػػػة سػػػهلة توصػػػيل ا١تعلومػػػة

فػػص، كمػػا أف يفػػرؽ بػػُت ركايػػة قػػالوف كركايػػة حا١تقػػدـ للطالػػب يسػػثطيع الطالػػب  للثغلػػب   األ٪تػػوذج ا١تقػػًتح
راف الكػرٔف يف ضػوء صػعوابت قػراءة القػعلػى مقػًتح للثغلػب  أ٪تػوذجقػًتح حاكؿ الباحث إبذف هللا تعػاُف أف ي

لوف كصػػفة قػػراءة النػػ  ي بركايػػة قػػالوف عػػن نفػػع ا١تػػدٓف مبينػػا فيهػػا أصػػوؿ ىػػذه القػػراءة كفرشػػها مػػن قػػاركايػػة 
كػد البحػث علػي ا٩تفػاض مسػثول الثبلميػذ يف كأ طريق الصاطبية لئلماـ القاسم بن فػَته الصػاط  رٛتػو هللا.

مقػًتح  أ٪تػوذجٖتديػد معػاَف ، ك الثدري  ا١تقػًتح غلب  للث األ٪توذج ا١تقًتحطبيق ، كتتبلكة القرآف الكرٔف، كفهمو
 .ركاية قالوفتعلم القراف الكرٔف يف ضوء  تصعواب لثغلب على مثكامل ل للثغلب  

يف القرآف الكرٔف   القراءات األخرلبدراسة  البحثيوصي  كما خرج البحث بعدة توصيات منها :
أيضان  البحثيوصي  كماابلوسائل ا١تثاحة.   كبياف صعوابت كل قراءة ك٤تاكلة عبلجها كبل على حده

ي القرآف كتعليمو إابف اٟتقبة اليت عاشها ا١تصطفى صلوات هللا كسبلمو عليو لقبدراسة اترٮتية لث
  .ككيف تلقوه من ا١تصطفى ي بكافة قراءاتوكصحابثو الكراـ 
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ABSTRACT 

 
No hidden on the core of the status of the Koran and learn and teach, and therefore came the 

idea of this research in The work of a proposed program to address the difficulties of reading 

the Koran in the light of the reading in the schools of memorization of the secondary stage is 

undoubtedly the most successful methods to overcome difficulties for students, and then the 

goal of this research to identify the proposed program to address the difficulties of reading the 

Koran in the light of reading and identification and identification of students The researcher 

used the analytical descriptive method, in addition to the semi-experimental approach to suit 

the research objectives. He also relied on the questionnaire as a tool, in addition to the written 

and oral test after verifying its validity and stability. The researcher concluded that the 

research shows the effectiveness of the program where the student can read the correct story 

of the Qlun Without errors. It also shows the effectiveness of the program provided to 

teachers, where the teacher can easily communicate the information to his students, which 

guide them to read the correct story of the student. Through the program presented to the 

student can distinguish between the novel and the story of the low. It is also known that the 

Ottoman painting is what the Sahaabah called upon and was unanimously agreed upon, and it 

is not permissible to write the Mus-haf without this drawing. The research also came out with 

several recommendations, including: The study recommends studying the other readings in 

the Holy Quran Both individually and indicating the difficulties of each reading and try to treat 

them by available means. The study also recommends a historical study to receive the Koran 

and teach it during the era of the Prophet, peace and blessings be upon him and his 

companions and how they received from the Prophet peace be upon him all his readings.   
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 مقدمة

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف فَىَقاُلوا رَبىََّنا َآتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَىيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشدً ُّقاؿ تعاُف:   َِّإْذ َأَوى اْلِفتىْ
 (.َُالكهف: ) 

قَىيًِّما لِيُىْنِذَر  * لِلَِّو الَِّذي أَنْىَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوًجااْلَحْمُد ُّ  قاؿ تعاُف:
)الكهف:  َّبَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُىَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَىْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا 

ُ-ِ) 
، كقػػد تناقلتػػو فيػػو األعمػػار كتػػاب اهلل عػػز كجػػل، كتػػاب  ال يبلػػى مػػع الػػزمنخػػَت مػػا تفػػٌت  إف

سػيظل ىػذا  ك ،مة ا١تسلمة مشافهة كتدكينا منػذ عصػر النبػػػي صلػػػى اهلل عليػو كسػلم إُف يومنػا ىػذااأل
، ك أسػناىا األمر إُف أف تقـو الساعة، فهو أجػل العلػـو قػدرا، ك أعبلىػا شػرفا كذكػرا، كأعظمهػا أجػرا

 منقبة.
القػػرآف تلقينػػا مػػن أفػػواه ا١تشػػايخ، كعػػدـ االعتمػػاد علػػى  كلقػػد جػػرت عػػادة السػػلف أف يتلقػػوا

، يتحقػػط  ػػا التػػػػواتر كصػػحة األداء، ك ة متبعػػة يركيهػػا البلحػػط عػػن السػػابط، كىػػذه سػػنا١تصػػحف كحػػده
، كقػد أمػر سػيد البشػر صػلى اهلل عليػو ة كالتعلػيم اٞتيػد، ا١تمارسػ ريػط١تهارة بالقراءة ال تػأ  إال عػن كا

صػػفة األداء الػػيت  ليلقنػػو القػػراءة الصػػحيحة كيعلمػػو -رضػػي اهلل عنػػو -كسػػلم أف يقػػرأ القػػرآف علػػى أ  
 .نزؿ  ا القرآف، كىذا ىو التعليم كالتلقُت، كالتلقي كا١تشافهة

 :كهلل در القائل
 ي حرميكن عن الزيغ والتصحيف ف***  من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة

 دمىعل العلم كالىو عند أىىفعلم***  للعلم من صحف اومن يكن اخذ
َنا  ُّقاؿ تعاُف:  ، كليقرأ كمامشافهة حىت ال يتطرؽ إليو اللحن كىذا الكتاب البد أخذه ِإنَّ َعَليىْ

 (. ُٖ – ُٕالقيامة: )  ََّجْمَعُو َوقُىْرَآنَُو * فَِإَذا قَىَرْأنَاُه فَاتَِّبْع قُىْرَآنَُو 

أ٫تية عظمى يف تعلم القرآف كتعليمو الختبلؼ بعض الكلمات القرآف يف  للتلقيكالشك أف 
يتحقط  كبالتلقي، النل الكرٔف صلى اهلل عليو كسلمنطقها عن  رٝتها، كىو سنة كعمل من أعماؿ 

 .القراءة أركافكىو ركن من  اإلسناد
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، كاجملريات األحداث صلى اهلل عليو كسلم ْتسب تتنزؿ على قلب النل  القرآنيةات ككان  اآلي
 .األحداث على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مع ىذه ُفاتتو  اٟتقيقة الًتبية أصوؿخذت أك 

هلل عليو كسلم كاليت قاىا الرسوؿ صلى اتل اليتًتبية تلك اآليات البيانات ىذه ال أصوؿ أكُفككان  
 .القراءة كا١تعرفة كالعلم كالتعلم إُفتدعو 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق  * اقْىَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  ُّقاؿ تعاُف:   * اقْىَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم  *َخَلَق اإْلِ

ْنَساَن َما َلْم يَىْعَلمْ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم   (. ٓ – ُالعلط:) َّ َعلََّم اإْلِ
ترتكػز  إسػبلميةكيػربيهم تربيػة  أصػحابواخذ النل صلى اهلل عليو كسلم يعلػم  اللحظةكمن تلك 

قػػوؿ سػػير يضػػر  أك، كاالبتعػػاد عػػن كػػل فعػػل كجػػل كالتحلػػي بكػػل خلػػط فاضػػل علػػى اإلٯتػػاف بػػاهلل عػػز
 .٣تتمعو أكنفسو  أكدينو 

  .ركاية قالوف –قبل الشركع يف البحث سنعرؼ بعض ا١تفردات مثل: صعوبات القراءة ك 
 صعوبة.جمع لغة: الصعوبات ف

: العىًسري كىو خبلؼ السهل كالصعبات الشدائد كالصعب نقيض الذلوؿ  كالصٍَّعبي
 . (ُ)كصعب األمر من باب سهل صار صعبان كاستصعب أيضان 

 . (ِ)كقاؿ يف اللساف الصعب خبلؼ السهل نقيض الذلوؿ ك عقبة صعبة إذا كان  شاقة
التحصيل األكادٯتي الدراسي يف مادة القػراءة ٦تػا  نػتو عنػو  كصعوبات القراءة: ىي كجود مشكلة يف

حصوؿ التلميذ على معدؿ أقل من ا١تعػدؿ الطبيعػي ا١تتوقػع مقارنػة ٔتػن ىػم يف سػنو، مػع عػدـ كجػود 
 . (ّ)سبب عضوم أك ذىٍت ٢تذا التأخر

ىػػي: قػػراءة سػػبعية متػػواترة باإلسػػناد ا١تتصػػل إُف سػػيدنا رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  ركايػػة قػػالوفك 
 يركيها الراكم قالوف عن شيخو نافع. 

                                                      

 ، )مادة صعب(. ِّٔ، ص مختار الصحاح(  الرازم، ُ)
 (. ِْْْ/ْ) لسان العرب(  ابن منظور، ِ)
 . ّٕ، التشخيص كالعبلج، ص:صعوبات التعلم القراءة والكتابة( عمَتة، صبلح، ّ)
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  :مشكلة البحث
ف قراءة القرآف الكرٔف لدل  بلب مدارس التحفي  با١تدارس تتحدد مشكلة ىذا البحث ىف ضع

 رؤكف ىذه الركاية يف حلقات التحفي . الثانوية با١تدينة ا١تنورة كبعض الطبلب الذين يق
يف اٟتػػـر النبػػوم الشػػريف رأيػػ  أف   ١تػػدة ٜتسػػة عشػػر عامػػان  كمػػن خػػبلؿ تدريسػػي لركايػػة قػػالوف

كثَتان من الطبلب ال يستطيع أف يقرأ ركاية قالوف قراءة صحيحة سليمة من األخطاء سواءن يف النطػط 
ل يف ا٢تمػػزات ك٨توىػػا، أك التفريػػط بينهػػا كبػػُت لػػبعض الكلمػػات ا٠تاصػػة  ػػذه الركايػػة كاإلمالػػة كالتسػػهي

ؤكف ىػػذه الركايػػػة الركايػػات األخػػرل يف الكلمػػات الفرشػػية كقػػد  لػػب مػػٍت بعػػض الطػػبلب الػػذين يقػػر 
مرجع ٢تذه الركاية كمن ىنػا بػدأت يف ٤تاكلػة كضػع  ػرؽ كأسػاليب لتسػهيل ىػذه الركايػة  عندم بعمل

علػى النػل صػلى اهلل عليػو   ٢تم كلغَتىم ١تن أراد أف يقرأ ركاية اإلمػاـ قػالوف قػراءة صػحيحة كمػا أنزلػ
 كسلم كمن ىنا جاءت فكرة ىذه الرسالة. 

صعوبات قراءة القراف الكرٔف على للتغلب  ان أ٪توذجيقًتح  أفاهلل تعاُف  ب ذفسيحاكؿ الباحث ك 
مبينػا فيهػا النل صلى اهلل عليػو كسػلم بركايػة قػالوف عػن نػافع ا١تػدٓف  ةصفة قراء كقالوف ركاية يف ضوء 
    الشا ل رٛتو اهلل. فَتهالقاسم بن  لئلماـ ريط الشا بية  عنىذه القراءة كفرشها  أصوؿ

 :بحثتساؤالت ال
النظرم، كالثآف السؤاؿ الرئيس لئل ار  الرئيسالسؤاؿ : األكؿ جانبُتيف  بحثاليتمحور موضوع 
 :للبحث ا١تيدآف

 الرئيس كا٠تاص باإل ار النظرم كىو: بحثالسؤاؿ  أواًل:
   ؟قالوف ركايةصعوبات قراءة القراف الكرٔف يف ضوء  على ا١تقًتح للتغلب ٪توذجاألفاعلية ما 
 :األسئلة الفرعية التالية من السؤاؿ الرئيسبثط كين     
 ؟ركاية قالوفصعوبات  ما_ ُس
 القػرآف الكػرٔف  صػعوبات قػراءةا١تقػًتح للتغلػب علػى  ٪توذجاتيجيات البلزمة لؤلًت :ما الطرؽ كاالس ِس

 ؟ركاية قالوفىف ضوء 
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 ركايػةىف ضػوء القػرآف الكػرٔف صعوبات قػراءة  على قًتح للتغلبا١ت ٪توذجاأل خطوات إجراءما  _ ّس
 ؟ قالوف
 ؟قالوف ىف ضوء ركاية القرآف الكرٔف  صعوبات قراءة ا١تقًتح للتغلب على ٪توذج: ما األ ْس
 ؟قالوفركاية اىف ضوء القرآف الكرٔف صعوبات قراءة ا١تقًتح للتغلب على  ٪توذج: ما فاعلية األ ٓس

صػػعوبات  قػػراءة القػػرآف الكػػرٔف يف ضػػوء ركايػػة قػػالوف  علػػى ا١تقػػًتح للتغلػػب ٪تػػوذجمػػا أثػػر األ  ثانيىىاً :
 لة الثانوية؟يف ا١ترحٔتدرس ٖتفي  القرآف 

 

 :بحثأىداف ال
  دؼ ىذه الدراسة إُف ٖتقيط اٞتوانب التالية: 

 .ركاية قالوفصعوبات  التعرؼ على  (ُ
 .ركاية قالوفيف ضوء اـ بصعوبات قراءة القرآف الكرٔف اإل١ت (ِ
 .قالوف كقراءتو التعرؼ على اإلماـ (ّ
ركايػػة صػػعوبات قػػراءة القػػرآف الكػػرٔف  ىف ضػػوء للتغلػػب علػػى  األ٪تػػوذج ا١تقػػًتحالتعػػرؼ علػػى   (ْ

 .قالوف
ركايػػة صػػعوبات قػػراءة القػػرآف الكػػرٔف ىف ضػػوء  علػػىللتغلػػب  األ٪تػػوذج ا١تقػػًتحاإل١تػػاـ بفاعليػػة   (ٓ

 .قالوف

 أىمية نظرية وأىمية تطبيقية  :بحثأىمية ال
، كٯتكػػن تلخػػيص أ٫تيػػة ىػػذا عػػاُف ىػػي مػػن أجػػل القربػػات  كأعظمهػػات اهلل  بكتػػابالشػػك أف العنايػػة 
 : ط التاليةاالبحث يف النق

 أواًل: أىمية نظرية: 
، فمداره على كتاب اهلل تعاُف من أ٫تية ا١تصدر الذم استقى منو ىذا البحث ىي أ٫تيةإف  (ُ

 .كتعلمو كتعليمو
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ر ػم كأمػر نبػيهم صػلى  كفيػو امتثػاؿ آلمػر ، كيػف الا١تسلمُت ا١تاسة ١تثل ىذا ا لبحػثحاجة  (ِ
 .  ذا الكتاب بالعنايةاهلل عليو كسلم 

ة قالوف كالقػراءة  ػا كمػا أنزلػ  حاجة  بلب العلم خاصة كا١تسلمُت عامة للتعرؼ على ركاي (ّ
 .من اٞتوانب الًتبوية من خبلؿ ذلككاالستفادة  على النل الكرٔف صلى اهلل عليو كسلم
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 ثانياً: أىمية تطبيقية: 
 :كتطبيقو كل من يستفيد من ىذا البحث 

 . لبة العلم .ُ
 . يف ا١تساجد كا١تدارس القرآنيةاٟتلقات  .ِ
 .التعليمية ك ا١تؤسسات الًتبوية  .ّ
  . بلب مدارس التحفي  بشكل خاص ك بلب ا١تدارس العامة بشكل عاـ .ْ
  .اجملتمع عامة .ٓ

 :بحثمنهج ال
شػػبو التجػػػريل،  ا١تػػػنهو إُف إضػػافة، التحليلػػػي الوصػػفيخدمو الباحػػث ىػػػو ا١تػػنهو ا١تػػنهو الػػذم اسػػػت

قػػراءة القػػراف  علػػى صػػعوبات مقػػًتح للتغلػػب   أ٪تػػوذجبػػاقًتاح  كسػػوؼ يقػػـو الباحػػث بعػػوف اهلل تعػػاُف
ا كتنظيمهػػا كعرضػػها بأسػػلوب كذكػػر األصػػوؿ كالكلمػػات ا١تختلػػف فيهػػ  ركايػػة قػػالوفالكػػرٔف يف ضػػوء 

 . الباحث

 :بحثالحدود 
 ركايػة قػالوفيقـو ىذا البحث على دراسة صعوبات قراءة القػرآف الكػرٔف يف ضػوء  :موضوعيةحدود 
 ذه الصعوبات. ى على مقًتح للتغلب   أ٪توذجككضع 

الفصػػل الدراسػػي  ىػػػُّْٕ -ىػػػ ُّْٔمت تطبيػػط ىػػذا البحػػث يف العػػاـ الدراسػػي  حىىدود زمانيىىة:
 األكؿ كالثآف. 
 مت تطبيط ىذا البحث يف مدارس ٖتفي  القرآف الثانوية با١تدينة ا١تنورة.  حدود مكانية:
  بلب ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس التحفي  با١تدينة ا١تنورة.  مت تطبيط ىذا البحث على حدود بشرية:

 :بحثمصطلحات ال
 كا١تيم مضمومة كىومثاؿ الشيء  النوف كالذاؿ ا١تعجمة النموذج بفتح: األنموذج
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  جب بنموذجقي العيوف إذا بدا    من كل شيء معيل أكأبلط :البحًتمفاؿ 
الصاغآف يف التكملة كتبعو ا١تصنف ،قاؿ شيخنا نقبل عن النواجي قالو ٟتن كذا األ٪توذج ك 

يف تذكرتو ىذه دعول التقـو عليها حجة ، فمازال  العلماء قدٯتا كحدبثا يستعملوف ىذا 
 األ٪تػوذجمن غَت نكَت ،حىت أف الز٥تشرم كىو من أئمة اللغة ٝتى كتابو قػي النحػو اللف  

، ككػػذلك اٟتسػػن بػػن رشػػيط القػػَتكآف كىػػو إمػػاـ ا١تغػػرب يف اللغػػة ٝتػػى بػػو كتابػػو يف صػػناعة 
 . (ُ)األدب

 :فهو العمل على نسط الشيء كمثالو . أما التعريف اإلجرائي لألنموذج
 (ُ)ىي ا١تشقة أك العقبة أك ماال ٯتكن التغلب عليو. الصعوبة في اللغة:

 .يات اليت تواجو الشخص عند التعلمالتحد ىي مصطلح يصف: الصعوبات 
فهػػي العوائػػط الػػيت تعيػػط ا١تػػتعلم سػػواء كانػػ  يف اٟتػػواس أك يف أمىىا التعريىىف اإلجرائىىي للصىىعوبات :

 العمل ذاتو .
الركاية ىو العلم الذم يعتمد فيو صاحبو على الركاية ك النقل عن الغَت كىي ركاية  قالوف بن  :رواية

 (ِ).العشرةد القراء حا ا١تدٓف مينا عن نافع
ودتػو فمعػٌت قػالوف جيػد بلغػػة ، لقػب بقػػالوف ٞتكرداف بػن عيسػى بػن ىػو أبػو موسػى بػن مينػػا :قىالون
 .الرـك
 
 
 

 فروض البحث:
                                                      

 (َِٓ/ٔ) تاج العروس‘ مرتضى ، الزبيدم (ُ)
 (. ُْٕ)ص:  مختار الصحاح ،٤تمد بن ا  بكر ،الرازم (ِ)
 (. ُّٗالنشر يف القراءات العشر )ص:  ،٤تمد بن ٤تمد ،ابن اٞتزرم  (ّ)
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 ( بُت القياسات القبليػة كالبعديػة لعينػة َٓ.َتوجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستول داللة )
يف مسػتول التػذكر لبلختبػار التحصػيلي  ركايػة قػالوفالدراسة يف قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 
 ا١تقًتح. مقًتح للتغلب   ٪توذجكلصاٌف القياسات البعدية تعزل لؤل

 ( بُت القياسات القبليػة كالبعديػة لعينػة َٓ.َمستول داللة ) توجد فركؽ دالة إحصائيان عند
يف مسػتول الفهػم لبلختبػار التحصػيلي  ركايػة قػالوفالدراسة يف قراءة القػرآف الكػرٔف يف ضػوء 

 .قًتحا١ت ٪توذجكلصاٌف القياسات البعدية تعزل لؤل
 ( بُت القياسات القبليػة كآَ.َتوجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستول داللة ) لبعديػة لعينػة

يف مستول التطبيط لبلختبػار التحصػيلي  ركاية قالوفالدراسة يف قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 
 .مقًتح ٪توذجكلصاٌف القياسات البعدية تعزل لؤل
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 الفصل الثانىىي
 (اإلطار النظري) 

 والدراسات السابقة 
 إلطار النظري: اأوالً 

ورواتهم ونبذة عن القراءات وما يتعلق بها والتعريف بالراوي قالون  عشرةترجمة القراء ال
 وروايتو وفيو مباحث: 

 ورواتهم. العشرةالمبحث األول: التعريف بالقراء 
 المبحث الثاني: التعريف بالشاطبي ومنظومتو الشاطبية.

قارئ المبحث الثالث: تعريف القراءات وأركان القراءة الصحيحة وآداب المقرئ وآداب ال
 وآداب التالوة. 

 المبحث الرابع: جمع القرآن الكريم ورسمو ونقطو
 المبحث الخامس: رواية قالون .
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 ورواتهم: عشرةالتعريف بالقراء ال المبحث األول:
سوؼ أٖتدث ب ذف اهلل عز كجل عن القراءات العشر ا١تتواترة كعن القراء العشػرة كركا ػم 

يف ىػذا ا١تبحػث بػ ذف اهلل تعػاُف علػى كجػو االختصػار الغػَت ك ػرقهم كمػنهجهم يف القػراءة 
 .  ٥تل، نسأؿ اهلل التيسَت

 وبعد فاإلنسان ليس يشرف *** إال بما يحفظو ويعرفُ 
 لذاك كان حاملوا القىىىىىىىىىىرآن ***  أشراف األمة أولى اإلحسان

 وإنهم في الناس أىل اهلل *** وإن ربنا بهم  يباىي
 (ٔ)وكفى *** بأنو أورثو من اصطفى وقال في القرآن عنهم

كإنػو مػن ا١تعلػػـو مػن الػدين بالضػػركرة أف ىػذه القػػراءات قػراءات متػواترة نقلهػػا ىػؤالء األعػػبلـ  
حػػىت كصػػل  إلينػػا كذلػػك مػػن حفػػ  اهلل لكتابػػو العزيػػز يف قولػػو  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–عػػن النػػل 

تعػػػػاُف: ًَّإنَّػػػػا ٨تىٍػػػػني نػىزٍَّلنىػػػػا الػػػػذٍِّكرى كىًإنَّػػػػا لىػػػػوي ٟتىىػػػػاًفظيوفى 
مػػػػاـ ابػػػػن اٞتػػػػزرم اإلمػػػػاـ ابػػػػن ، كقػػػػد سػػػػأؿ اإل(ِ)

عػػن ىػػذه  القػػراءات فيمػػا نصػػو: قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػن اٞتػػزرم: مػػا تقػػوؿ السػػادة العلمػػاء أئمػػة  (ّ)السػػبكي
، ىػػل ىػػي متػػواترة أك غػػَت متػػواترة، كىػػل كلمػػا أنفػػرد بػػو  الػػدين يف القػػراءات العشػػر الػػيت يقػػرأ  ػػا اليػػـو

انػ  متػواترة فيمػا ٬تػب علػى مػن حػددىا أك كاحد من العشر ْترؼ من اٟتركؼ متواتر أـ ال؟ كإذا ك
 حرفان منها. 
قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػن اٞتػػزرم: فأجػػابٍت كمػػن خطػػو نقلػػ : اٟتمػػد هلل، القػػراءات الػػيت اقتصػػر عليهػػا  

الشػػا ل كالػػثبلث الػػيت ىػػي قػػراءة أبػػو جعفػػر كقػػراءة يعقػػوب كقػػراءة خلػػف متػػواترة معلومػػة مػػن الػػدين 
لعشػرة معلػـو مػن الػدين بالضػركرة أنػو نػزؿ علػى رسػوؿ اهلل بالضركرة، ككل حرؼ انفػرد بػو كاحػد مػن ا

صلى اهلل عليو كسػلم ال يكػابر يف شػيء مػن ذلػك إال جاىػل، كلػيس تػواتر شػيء منهػا مقصػوران علػى 

                                                      

 . ْ( ابن اٞتزرم ٤تمد،  يبة النشر، ص: ُ)
 (. ٗ(  سورة اٟتجر، اآلية )ِ)
ىػ كتويف ّٖٔ( اإلماـ السبكي ىو: تقي الدين أبو اٟتسن علي ابن عبد الكايف السبكي ا٠تزرجي األنصارم كلد سنة ّ)

 ىػ من فقهاء الشافعية، صاحب مؤلفات عدة من أشهرىا فتاكل السبكي، اإل اج يف شرح ا١تنهاج كغَتىا. ٕٔٓبالقاىرة سنة 
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مػػػن قػػػرأ بالركايػػػات بػػػل ىػػػي متػػػواترة عنػػػد كػػػل مسػػػلم يقػػػوؿ أشػػػهد أف ال إلػػػو إال اهلل كأشػػػهد أف ٤تمػػػد 
 ٭تف  من القرآف حرفان. رسوؿ اهلل كلو كاف عاميان جلفان ال 

ك٢تػػذا تقريػػر  ويػػل كبرىػػاف عػػريض يطػػوؿ شػػرحيو، كحػػ ي كػػل مسػػلمو كحقػػوي أف يػػدين اهلل تعػػاُف  
ػػـز لنفسػػو بػػأف مػػا ذكرنػػاه متػػواتر معلػػـو بػػاليقُت ال يتطػػرؽ الظنػػوف كال االرتيػػاب إُف شػػيء منػػو كاهلل  ك٬تي

 أعلم. 
 . (ُ))كتبو عبد اهلل بن السبكي الشافعي(

 ندين اهلل بو كالواجب على كل مسلم. كىذا الذم  
   ليعلم أف لكل قراءة صحيحة ثبلثة شركط: 

 أف تكوف متواترة.  (ُ
 أف توافط العربية كلو لوجو.  (ِ
 أف توافط رسم ا١تصحف.  (ّ

 كقد عٌرؼ العلماءي علم القراءات بأنو: 
كاختبلفػا مػع عػزك كػل علم ييعرؼ بو كيفيػة النطػط بالكلمػات القرآنيػة، ك ػريؽ أداًئهػا إتفاقػان   

 . (ِ)كجو لناقلو
كسػػأذكر أكالن القػػراء كالػػريكاة علػػى سػػبيل اإلٚتػػاؿ   نفػػرد لكػػل راك جػػزء خػػاص نػػذكر فيػػو     

 ترٚتة كافية لو، كبعض أصولو اليت يقرأ  ا أك منهجو يف القراءة.
 إنػو كِف أسأؿ اهلل العظيم أف ييسػر كييعػُت كأف ٬تعػل ىػذا العمػل عمػبلن خالصػان لوجهػو الكػرٔف 

 ذلك كالقادر عليو. 
 فأكؿ ىؤالء القراء ) نافع بن عبد الرٛتن( إماـ القراء با١تدينة كراكياه قالوف ككرش.    

 ثانيان: ابن كثَت كراكياه البزمُّ كقنبلي 

                                                      

 ( ْٔ، ْٓ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 .ّٕ( ابن اٞتزرم، منجد ا١تقرئُت، ص: ِ)
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 ثالثا: أبو عمرك البصرم كاكياه الدكرمُّ كالسوسيي. 
ـي رابعان   كابن ذكراف.  : ابن عامر الشامي كراكياه ىشا

 خامسان: عاصمي الكويف كراكياه شعبة كحفص. 
 كخبلد.  لكويف كراكياه خلفي سادسان: ٛتزة ا

 سابعان: الكسائي الكويف كراكياه أبو اٟتارث كحفص الدكرم. 
 ثامنان: أبو جعفر ا١تدٓف كراكياه ابن كرداف كابن ٚتٌاز. 

 كرٍكح. : يعقوبي البصرمي كراكياه ركيسي تاسعان 
 عاشران: خلف بن ىشاـ البغدادم كراكياه إسحاؽي كإدريس. 
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 قاؿ الشا ل يف كصف ىؤالء القراء كركا م: 
 َوقَىىىىىىاُلوُن ِعْيَسىىىىىىى ثُىىىىىىمَّ ُعْثمىىىىىىاُن َوْرُشىىىىىىُهمْ 
ىىىىىىىىىىىىىىُة َعْبىىىىىىىىىىىىىىُد اهلِل ِفيَهىىىىىىىىىىىىىىا ُمَقاُمىىىىىىىىىىىىىىوُ   َوَمكَّ
ىىىىىىىىىىىدٌ   َروى َأْحَمىىىىىىىىىىىُد اْلبَىىىىىىىىىىىىزِّْي لَىىىىىىىىىىىُو َوُمَحمَّ

 رِيُحُهمْ َوَأمَّىىىىىىىىىىىا اإْلَمىىىىىىىىىىىاُم الَمىىىىىىىىىىىازِِنيُّ َصىىىىىىىىىىى
 َأفَىىىىىىاَض َعلَىىىىىىىى َيْحيَىىىىىىى اْلَيزِيْىىىىىىىِديِّ َسىىىىىىىْيَبوُ 
 أَبُىىىىىىىو ُعَمىىىىىىىَر الىىىىىىىدُّوِري َوَصىىىىىىىاِلُحُهْم أَبُىىىىىىىو
ىىىىىىاِم َداُر ابْىىىىىىِن َعىىىىىىاِمرٍ   َوَأمَّىىىىىىا ِدَمْشىىىىىىُق الشَّ
 ِىَشىىىىىىىىىىىاٌم َوَعْبىىىىىىىىىىىُد اهلِل َوْىىىىىىىىىىىىَو اْنِتَسىىىىىىىىىىىابُوُ 
ُهْم َثالَتَىىىىىىىىىىىىةٌ   َوبِاْلُكوفَىىىىىىىىىىىىِة اْلغَىىىىىىىىىىىىرَّاِء ِمىىىىىىىىىىىىنىْ

 َوَعاِصىىىىىىىىىىٌم اْسىىىىىىىىىىُموُ  فََأمَّىىىىىىىىىىا أَبُىىىىىىىىىىو َبْكىىىىىىىىىىرٍ 
 َوَذاَك ابْىىىىىىىُن َعيَّىىىىىىىاٍش أَبُىىىىىىىو َبْكىىىىىىىٍر الرَِّضىىىىىىىا
 َوَحْمىىىىىىىىىىىَزُة َمىىىىىىىىىىىا َأزْكىىىىىىىىىىىاُه ِمىىىىىىىىىىىْن ُمتَىىىىىىىىىىىىَورِّعٍ 
 َرَوى َخلَىىىىىىىىىىٌف َعْنىىىىىىىىىىىُو َوَخىىىىىىىىىىىالٌَّد الَّىىىىىىىىىىىِذي
 َوَأمَّىىىىىىىىىىىىىىا َعِلىىىىىىىىىىىىىىي  فَاْلِكَسىىىىىىىىىىىىىىاِئيُّ نَىْعتُىىىىىىىىىىىىىىوُ 
 َرَوى لَْيىىىىثُىُهْم َعْنىىىىُو أَبُىىىىو اْلَحىىىىاِرِث الرِّضىىىىىاَ 

 ْليْحَصىىىىىىِبيُّ ابْىىىىىىُن َعىىىىىىاِمرٍ أَبُىىىىىىو َعْمىىىىىىرِِىْم وا
 

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

 ِبُصىىىىىىىىىىىىىْحَبِتِو الَمْجىىىىىىىىىىىىىَد الرَِّفيىىىىىىىىىىىىىَع تَىىىىىىىىىىىىىأَثَّاَل 
 ُىىىىىىىىىَو اُبْىىىىىىىىُن َكِثيىىىىىىىىٍر كىىىىىىىىاِثُر اْلَقىىىىىىىىْوِم ُمْعىىىىىىىىَتاَل 
 َعلَىىىىىىىىىى َسىىىىىىىىىَنٍد َوْىىىىىىىىىىَو الُمَلقَّىىىىىىىىىُب قُىْنىىىىىىىىىُباَل 

 اْلَعىىىىىىىىاَل أَبُىىىىىىىىو َعْمىىىىىىىىٍرو اْلَبْصىىىىىىىىِرْي فَىَوالِىىىىىىىىُدُه 
َْ بِاْلَعىىىىىىىىىىىْذِب اْلُفىىىىىىىىىىىَراِت ُمَعلَّىىىىىىىىىىىاَل   فََأْصىىىىىىىىىىىَب
 ُشىىىىىىىىىَعْيٍب ُىىىىىىىىىىَو السُّوِسىىىىىىىىىيُّ َعْنىىىىىىىىىُو تَىَقىىىىىىىىىبَّاَل 
 فَىْتِلىىىىىىىىىىىىَك ِبَعْبىىىىىىىىىىىىِد اهلِل طَابَىىىىىىىىىىىىْ  ُمَحلَّىىىىىىىىىىىىاَل 
 لِىىىىىىىىىىىىىىذَْكَواَن بِاإِلْسىىىىىىىىىىىىىىَناِد َعْنىىىىىىىىىىىىىىُو تَىىىىىىىىىىىىىىىنَىقَّاَل 
 َأَذاُعىىىىىىوا فَىَقىىىىىىْد َضىىىىىىاَعْ  َشىىىىىىذاً َوقَىىىىىىىَرنْىُفاَل 

 رُِّز َأْفَضىىىىىىىىىىىىىىاَل َفُشىىىىىىىىىىىىىىْعَبُة رَاِويىىىىىىىىىىىىىىِو الُمبَىىىىىىىىىىىىىىى
 َوَحْفىىىىىىىىىىىٌص َوبِْاإلتْىَقىىىىىىىىىىىاِن كىىىىىىىىىىىاَن ُمفضَّىىىىىىىىىىىاَل 
 ِإَمامىىىىىىىىىىىىىىىىاً َصىىىىىىىىىىىىىىىىُبوراً لِلُقىىىىىىىىىىىىىىىىراِن ُمىىىىىىىىىىىىىىىىَرتِّاَل 
 َرَواُه ُسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَلْيٌم ُمْتِقنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاً َوُمَحصَّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَل 
 ِلَمىىىىىىىا كىىىىىىىاَن فىىىىىىىي اإِلْحىىىىىىىَراِم ِفيىىىىىىىِو َتَسىىىىىىىْرَباَل 
 َوَحْفىىىىىٌص ُىىىىىىَو الىىىىىدُّوِرْي َوفىىىىىِي الىىىىىذِّْكِر قَىىىىىْد َخىىىىىاَل 

ٌْ َوبَىىىىىىىاِقيِهْم َأَحىىىىىىى  (ٔ)اَط بِىىىىىىىِو الْىىىىىىىَواَل َصىىىىىىىرِي
 

 : (ِ)كقاؿ ابن اٞتزرم يف الدرة يصف بقية العشرةً 
 أَبُو َجْعَفٍر َعْنُو اْبُن َوْرَداَن نَاِقىىىٌل *** َكَذاَك اْبُن َجمَّاٍز ُسَلْيَماُن ُذو اْلُعاَل 

                                                      

(  الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ُ)
 ُٗالقراءات السبع، ا١ترجع السابط، ص: 

بن يوسف، الدرة ا١تضية يف القراءات الثبلث ا١تتتمة للعشر، (  ابن اٞتزرم، مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد ِ)
 .ُٓص:
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 َخلَىىىىٍف َتاَل َويَىْعُقوُب ُقْل َعْنُو ُرَوْيٌس َوَرْوُحُهْم *** َوِإْسَحاُق َمْع ِإْدرِْيَس َعْن 
كقبػػل أف نشػػرع يف ذكػػر القػػراء كريكا م،ف نػػو مػػن الواجػػب أف نتعػػرؼ علػػى بعػػض الكلمػػات كاألصػػوؿ 

 كالفرش كالقراءة كالركاية كالطريط حىت يعلم ا١تراد كينجلي. 
 فأكالن: األصوؿ ٚتع أصل كىو يف اللغة: ٚتع أصل كىو ما ينىب عليو غَته. 

كيف االصطبلح: ىو اٟتكم ا١تطردي، أم اٟتيكم الكيلي اٞتارم يف كل ما ٖتقػط فيػو شػرط ذلػك اٟتكػم  
 كا١تد كالقصر، كاإلظهار كاإلدغاـ كالفتح كاإلمالة ك٨تو ذلك. 

 ثانيان: الفرش لغة النشر كالبسط . 
بػُت القػراء، كٝتػاه كالفرش اصطبلحان: ما يذكر يف السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية ٥تتلف فيهػا 

 بعضهم بالفركع مقابلة لؤلصوؿ. 
كٝتي  ىذه الكلمات بالفرش لوجودىا يف أماكنها مػن السػور فهػي كا١تفركشػة أك النتشػارىا    

 يف القرآف كتفرقها من خبلؿ سوره. 
 ثالثا: القراءة: ىي كػلي ًخػبلؼ نسػب إُف إمػاـ مػن أئمػة القػراءات ٦تػا أٚتػع عليػو الػركاة عنػو ٨تػو قولػو

يًن  تعػػاُف: َّمىالًػػًك يػىػػٍوـً الػػدِّ
، فكلمػػة مالػػك تقػػرأ ْتػػذؼ األلػػف كىػػي قػػراءة نػػافع كأ  جعفػػر كابػػن  (ُ)

كثَت كأ  عمرك كابن عامر كٛتزة، كقراءة مالك ب ثبات األلف ىػي قػراءة عاصػم كالكسػائي كيعقػوب 
 كخلف العاشر. 

 . (ِ)قاؿ الشا ل: كمالك يـو الدين راكيو ناصر 
صػػر الػػراء مػػن راكيػػة رمػػز للكسػػائي كالنػػوف مػػن ناصػػر رمػػز لعاصػػم. كمػػاداـ راكه ىػػؤالء كمعػػٌت راكيػػة نا

األئمة ا١تذكورين َف ٮتتلفػوا مػع بعضػهم يف نقػل قػراءة ىػذه الكلمػة نسػب  ىػذه القػراءة إُف شػيخ كػل 
  كاحد منهم كعيرٌب عن ا٠تبلؼ ا١تذكور بكلمة قراءة، فقيل قراءة اإلماـ نافع كقراءة اإلماـ الكسائي.

 رابعان: الركاية: 
                                                      

 (. ُ( سورة الفاٖتة، اآلية )ُ)
(  الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف القراءات السبع، ا١ترجع ِ)

 ِٕالسابط، ص: 
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كل خبلؼ نسب إُف اآلخذ عن إماـ من أئمة القػراءة كلػو بواسػطة ٨تػو: ركايػة الػدكرم عػن  
 أ  عمرك، بواسطة ٭تِت اليزيدم، ألف الدكرم تلميذ ٭تِت كَف يأخذ عنو. 

 كراكية حفص عن عاصم كراية ىشاـ عن ابن عامر.  
خامسػػان: الطريػػط: كػػل خػػبلؼ نسػػب إُف األخػػذ عػػن الػػراكم كإف سػػفيل ٨تػػو  ريػػط األصػػبهآف لركايػػة 

 كرش ك ريط عبيد بن الصٌباح لركاية حفص. 
 كإف من رٛتة اهلل لعباده أف أنزؿ ىذا القرآف على سبعة أحرؼ.  

صػلى –ؿ اهلل رسػو  أفركل البخارم كمسلم عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عتبػة أف ابػن عبػاس حدثػو، 
قاؿ: ) أقرأٓف جربيل على حرؼ، فراجعتو فلم أزؿ استزيده فيزيػدٓف حػىت انتهػى إُف  -اهلل عليو كسلم
، زاد مسػػلم قػػاؿ أبػػن شػػهاب بلغػػٍت أف تلػػك السػػبعة األحػػرؼ إ٪تػػا ىػػي األمػػر الػػذم (ُ)سػػبعة أحػػرؼ(

 يكوف كاحدان ال ٮتتلفي يف حبلؿ كال حراـ. 
 -رضػػي اهلل عنػػو–كأٛتػػد كاللفػػ  ١تسػػلم عػػن أ  بػػن كعػػب  كركل مسػػلم كالنسػػائي كأبػػو داكد 
كاف عند أضاة  بٍت غفار قػاؿ فأتػاه جربيػل فقػاؿ: إف اهلل يػأمرؾ   –صلى اهلل عليو كسلم  –أف النل 

أف تقرأ أمتيكى القػرآف علػى حػرؼ فقػاؿ: أسػأؿ اهلل معافاتػو كمغفرتػو، كإف أمػيت ال تطيػط ذلػك   أتػاه 
مرؾ أف تقرأ أمتػك القػرآف علػى حػرفُت فقػاؿ: أسػأؿ اهلل معافاتػو كمغفرتػو، كإف الثانية فقاؿ: إف اهلل يأ

أميت ال تطيط ذلك،   جاءكه الثالثة فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ أف تقرأ على ثبلثة أحرؼ، فقاؿ أسػأؿ اهلل 
ى معافاتػػو كمغفرتػػو كإف أمػػيت ال تطيػػط ذلػػك،   جػػاءه الرابعػػة فقػػاؿ: إف اهلل يػػأمرؾ أف تقػػرأ القػػرآف علػػ

 . (ِ)سبعة، أحرؼ فأٯتا حرؼو قرءكا عليو فقد أصابوا
 على عباده كرٛتتو  م. -عز كجل–ذلك ألف من تيسَت اهلل  

 كمن فوائد اختبلؼ القراءات أيضان:  
  .كماؿ اإلعجاز، كٚتاؿ اإل٬تاز كفيو أيضان غاية الببلغة إذ كل قراءة ٔتنزلة اآلية 
 ا١تختلفة كغَت ذلك من الفوائد.  معرفة معآف التفسَت كفط كجوه القراءات 

                                                      

 (.َْٕٓالقرآف، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، حديث رقم )( صحيح البخارم، كتاب فضائل ُ)
 (. َُّ/ُٓ( ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب صبلة ا١تسافرين، باب بياف القرآف على سبعة أحرؼ كبياف معناه )ِ)
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كاألحرؼ السبعة اليت نزؿ  ا القرآف ليس  ىي القراءات السبع الػيت اشػتهرت يف األمصػار، بػل ىػي 
 جزء من األحرؼ السبعة، كىذا باتفاؽ القراء.

 كاٟترؼ يف اللغة لو عدة معآف منها: 
َوِمىَن النَّىاِس }كحافتو، كحده كمنػو قولػو تعػاُف: الطرؼ كاٞتانب، فحرؼ كل شيء  رفو كشفَته  (ُ

 .(ُ)َمن يَىْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍف{
 كاٟترؼ أحد حركؼ ا٢تجاء.  (ِ
كيػػػأ  اٟتػػػرؼ ٔتعػػػٌت كجػػػو القػػػراءات، فكػػػل كلمػػػة تقػػػرأ علػػػى كجػػػوه القػػػراءات يف القػػػرآف يقػػػاؿ ٢تػػػا  (ّ

 حرؼ. 
 قاؿ ابن سيده: كاٟترؼ القراءة اليت تقرأ على أكجو. 

                                                      

 (. ُُ( سورة اٟتو، اآلية )ُ)
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كبعػػد ذكػػر القػػراء كركا ػػم علػػى سػػبيل اإلٚتػػاؿ سػػنذكره علػػى سػػبيل التفصػػيل فػػأك٢تم اإلمػػاـ نػػافع كلػػو 
 راكياف أك٢تما قالوف كسيأ  اٟتديث عنو الحقان بالتفصيل كثانيهما كرش. 

 اإلمام نافع رحمو اهلل تعالى:  
ُف جعونة، نسبة إُف نافع بن عبد الرٛتن بن نعيم موُف جعونو بن شعوب الليثي، مو اسمو ولقبو: 

 جعونو بٍت شجع.
 .كاهلل أعلم بالصواب، (ُ)أبو اٟتسن كقيل أبو عبد الرٛتن كقيل أبو ركٔف كنيتو:

كىو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة قرأ على  ائفة من تابعي أىل ا١تدينة ككاف اسود اللوف 
 حالكا كاصلو من إصبهاف كأهقرأ الناس دىران  ويبلن. 

 بعض شيوخو:
 أ  جعفر يزيد بن القعقاع  .ُ
 شيبو بن النصاح  .ِ
 عبد الرٛتن بن ىرمز األعرج  .ّ
 مسلم بن جندب ا٢تذِف  .ْ
 يزيد بن ركماف  .ٓ

أخذ ىؤالء عن أصحاب أ  بن كعب رضي اهلل عنو كعرض القراءة على اإلماـ األصبغ بن عبد 
 .(ِ)العزيز النحوم

                                                      

 ( .ُٔ/ِ(  اٞتعربم، كنز ا١تعآف شرح حرز األمآف )ُ)
 (.َّّ/ِ( كغاية النهاية )َّٖ/ َِوفيات )(  الصفدم، الوايف بالِ)
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 فضلو وبعض ما تميز بو ومكانتو 
عا١تان بوجوه القراءات، متبعان لآلثار،  ،ان يف القراءة، صدكقان يف اٟتديثاهلل إمامكاف اإلماـ نافع رٛتو 
 كقراءتو سنو متبعة. 

  .قاؿ موسى بن  ارؽ ٝتعتو يقوؿ قرأت على سبعُت من التابعُت طلبو العلم:
 قاؿ مالك: نافع أماـ الناس يف القراءة. 

س بو يأس  كقاؿ النسائي لي ،أبو حامت صدكؽكقاؿ  ،كقد كثقو  ٭تي بن معُت، كلينو أٛتد بن حنبل
 .يعنوف يف راكية اٟتديث

ن ذلك فقاؿ رأي  النل تفل كركل عن نافع أنو كاف يوجد يف فيو من ريح ا١تسك فسئل ع
 .(ُ)قاؿ ابن اٞتزرم ثقة صاٌف .يف

قاؿ ابن ٣تاىد ككاف اإلماـ الذم بعد التابعُت ٔتدينة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم نافع، 
 قاؿ ككاف عا١تا بوجوه القراءات متبعا لآلثار. 

كقاؿ سعيد بن منصور ٝتع  مالك بن انس يقوؿ قراءة أىل ا١تدينة سنة قيل لو قراءة نافع 
 ؟! قاؿ نعم.

 أ  أم القراءة أحب إليك قاؿ: قراءة أىل ا١تدينة. سأل  :اٛتد بن حنبلكقاؿ عبد اهلل بن 
: كاف نافع يسهل القراءة ١تن قرأ عليو إال أف يقوؿ لو إنساف أريد قراءتك. (ِ)قاؿ األعشى

 كقاؿ تلميذه قالوف: كاف نافع من أ هر الناس خلقان كمن أحسن الناس قراءة ككاف زاىدا جوادان.
 (ّ)صلى يف مسجد النل ستُت سنة

 .(ْ)مالك ١تا سئل عن البسملة: سلوا عن كل علم أىلو كنافع إماـ الناس يف القراءة كقاؿ 

                                                      

 ُ(،  بقات القراء، جػِّّ/ِ(، كغاية النهاية يف  بقات القراء )َُّ_ َّٖ/َِ(  الصفدم، الوايف بالوفيات )ُ)
 ، ٖتقيط د/ أٛتد خاف.ُ، طَُْص:
 (  الفقيو ٤تمد بن عيسى األعشى من فقهاء األندلس.ِ)
 .  (َِٗ/ِ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ّ)
 (. ُّّ/ِ(، كغاية النهاية )َّٗ/َِ( الصفدم، الوايف بالوفيات )ْ)
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َيْسأَُلوَنَك َعِن ُّٱ َّقاؿ ٤تمد بن إسحاؽ ١تا حضرت نافعا الوفاة قاؿ لو أبناؤه أكصنا: قاؿ تعاُف:
َذاَت بَىْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن   اأْلَنْىَفاِل ُقِل اأْلَنْىَفاُل لِلَِّو َوالرَُّسوِل فَاتىَُّقوا اللََّو َوَأْصِلُحوا

 .(ٔ){َُّكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 
 بعض تالمذتىو:

 ركل القراءة عنو عرضان كٝتاعاى 
 إٝتاعيل جعفر أخو إٝتاعيل  .ُ
 الزبَت بن عامر  .ِ
 سعد بن إبراىيم كأخوه يعقوب  .ّ
 عبد الرٛتن بن أ  الزناد  .ْ
 عيسى بن ميناء  .ٓ
 ( ِ)الوافدم٤تمد بن عمرك  .ٔ
 وفىاتىو:

مات سنة تسع كستُت كمائة كقيل سبعُت  كقيل سبع كستُت كقيل ٜتسُت كقيل سبع 
 .(ّ)كٜتسُت  تويف با١تدينة رٛتة اهلل

 وراويىاه:
 قالوف عيسى بن مينا. .ُ
 . (ْ)كرش عثماف بن سعيد .ِ

 كسنذكر ترٚتة للراكم قالوف بالتفصيل الحقان ب ذف اهلل
 ـ كرش.كالراكم الثآف ىو اإلما

                                                      

 (. ُ(  سورة األنفاؿ، اآلية ) ُ)
 (. ِٖٗ/ِ(، كانظر غاية النهاية يف  بقات القراء )َّٗ/َِ(  الصفدم، الوايف بالوفيات )ِ)
 (. ّّّ/ِ(  ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ّ)
 (.ُّّ/ِ(، كابن اٞتزرم، غاية النهاية )َّٗ/َِ)( الصفدم، الوايف الوفيات ْ)
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 ترجمة اإلمام ورش: 
 ىو اإلماـ كرش شيخي القراء احملققُت كإماـ أىل األداء ا١ترتلُت. 

أٝتو: عثماف بن سػعيد بػن عبػد اهلل بػن عمػرك بػن سػليماف ابػن إبػراىيم، كقيػل سػعيد بػن عػدم كقيػل 
 أبو القاسم كقيل أبو عمرك القرشي، موالىم القبطي ا١تصرم ا١تلقب بورش. 

انتهػػ  إليػػػو رئاسػػة اإلقػػػرار بالػػػديار ا١تصػػرية يف زمانػػػو كلػػد سػػػنة عشػػػر كمائػػة ٔتصػػػر، رحػػػل إُف  
ا١تدينة النبويػة كقػرأ علػى نػافع بػن أ  نعػيم يف سػنة ٜتػس كٜتسػُت كمائػة، كقػرأ عليػو أربػع ختمػات يف 

 شهر كاحد، كلو اختبار خالف فيو شيخو نافعان. 
مػػػز كٯتػػػد، كيشػػػدد كيبػػػُت اإلعػػػراب، ال ٯتلػػػو كػػػاف جيػػػد القػػػراءة، حسػػػن الصػػػوت، إذا قػػػرأ يه 

، أبػيض أشػقر، أزرؽ العينػُت ىػو إُف السػمن أقػرب منػو  -رٛتػو اهلل تعػاُف–سامعو، ككاف اإلمػاـ كرش 
إُف النحافػػة، كػػاف علػػى قصػػره يلػػبس ثيابػػان قصػػاران، ككػػاف إذا مشػػي بػػدت رجػػبله مػػع اخػػتبلؼ ألوانػػو، 

 ف، كأين الورشاف   خفف فيقل كرش. فكاف نافع يقوؿ ىات يا كرشاف، كاقرأ يا كرشا
كالورشػػاف  ػػائر معػػركؼ، كلزمػػو ذلػػك حػػىت صػػار ال يعػػرؼ إال بػػو، كَف يكػػن فيمػػا قيػػل أحػػب  

 إليو منو فيقوؿ: أستاذم ٝتٌآف بو.   اشتغل بالقرآف كالعربية فمهر فيهما ككاف ثقة حجة يف القراءة. 
ا تعمػط يف النحػو كأحكمػو اٗتػذ لنفسػو قاؿ النحاس: قاؿ ِف أبو يعقوب األزرؽ: إف كرشان ١تػ 

 مقران يسمى مقرأ كرش، قل : كالقائل ابن اٞتزرم، يعٍت ٦تا قرأ بو على نافع. 
 عرض عليو القرآف: 

أٛتػػد بػػػن صػػػاٌف، كداكد بػػن أ   يبػػػة، كأبػػػو الربيػػع سػػػليماف بػػػن داكد، كعػػامر بػػػن سػػػعيد أبػػػو  
بػن عبػد اهلل بػن يزيػد ا١تكػي، كيػونس بػن األشعث، كعبد الصمد بن عبد الػرٛتن بػن القاسػم، ك٤تمػد 

 عبد األعلى، كأبو يعقوب األزرؽ.
كلػػورشو قصػػة لطيفػػة يف قراءتػػو علػػى شػػيخو نػػافعو قػػاؿ اإلمػػاـ كرش رٛتػػو اهلل: خرجػػ  مػػن     

مصر ألقرأ على نافع فلما كصل  إُف ا١تدينػة صػرت إُف مسػجد نػافع فػ ذا ىػو ال تطػاؽ القػراءة عليػو 
،  مػػن كثػػر م، كإ٪تػػا يقػػرئ ثبلثػػُت، فجلسػػ  خلػػف اٟتلقػػة كقلػػ  إلنسػػاف مػػن أكػػرب النػػاس عنػػد نػػافعو

فقػػػاؿ ِف: كبػػػَتي اٞتعفػػػريُت، فقلػػػ : فكيػػػف بػػػو؟ قػػػاؿ: أنػػػا أجػػػيء معػػػك إُف منزلػػػو، كجئنػػػا إُف منزلػػػو، 
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فخرج شيخ، فقل : أنا من مصر، جئ  ألقرأ على نافع، فلم أصل إليو، كأخػربت أنػك مػن أصػدؽ 
، كمضػى معنػػا إُف (ُ)وف الوسػػيلة إليػو، فقػػاؿ: نعػم ككرامػػة، كأخػذ  يلسػػانوالنػاس لػػو، كأنػا أريػػد أف تكػ

نافع، ككاف لنافع كنيتاف أبو ركٔف كأبو عبػد اهلل، فبأيهمػا نػودم أجػاب، فقػاؿ اٞتعفػرم: ىػذا كسػيليت 
إليك، جاء من مصر، لػيس معػو ٕتػارة كال جػاء ٟتػو، إ٪تػا جػاء للقػراءة خاصػة، فقػاؿ: تػرل مػا ألقػى 

هاجرين كاألنصار، فقاؿ صديقو: ٖتتاؿ لو، فقاؿ ِف نافع: أٯتكنك أف تبي  يف ا١تسجد؟ من أبناء ا١ت
قل  نعم، فب ي يف ا١تسجد، فلما أف كاف الفجر جػاء نػافع، فقػاؿ: مػا فعػل الغريػب؟ فقلػ : ىػا أنػا 
رٛتػػك اهلل، قػػاؿ: أنػػ  أكُف بػػالقراءة، قػػاؿ: ككنػػ  مػػع ذلػػك حسػػن الصػػوت مػػدادان بػػو، فاسػػتفتح  

 مسػػجد رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم، فقػػرأت ثبلثػػُت آيػػة، فأشػػار بيػػده أف اسػػك ، فمػػؤل صػػو 
٨تػػن معػػك، كىػػذا رجػػل غريػػب  –أعػػزؾ اهلل  -فسػػك ، فقػػاـ إليػػو شػػاب مػػن اٟتلقػػة فقػػاؿ: يػػا معلػػم

كإ٪تػػا رحػػل للقػػراءة عليػػك، كقػػد جعلػػ  لػػو عشػػران كاقتصػػر علػػى عشػػرين، فقػػاؿ: نعػػم ككرامػػة، فقػػرأت 
، حىت َف يبط لو أحد ٦تن لو قػراءة، عشران، فقاـ فىت آ خر: فقاؿ كقوؿ صاحبو، فقرأت عشران كقعدتُّ

فقاؿ ِف: اقرأ، فأقرأٓف ٜتسُت آية، فما زل  أقرأ عليػو ٜتسػُت يف ٜتسػُت حػىت قػرأت عليػو ختمػات، 
 . (ِ)قبل أف أخرج من ا١تدينة

قهم، حػىت كنػ  كركل يونس بن عبد األعلى عن شيخو كرش أنو قاؿ: كػانوا يهبػوف ِف اوسػبا 
أقرأ عليو كل يـو سبعان، كختم  يف سبعة أياـ، فلػم أزؿ كػذلك حػىت ختمػ  عليػو أربػع ختمػات يف 

 شهر كخرج . 
تويف اإلماـ كرشي ي ٔتصر سنة سبع كتسعُت كمائة عن سػبع كٙتػانُت سػنة، رٛتػو اهلل كجػزاه عػن  

 . (ّ)اإلسبلـ كا١تسلمُت خَت اٞتزاء
 ١تدٓف: أصوؿ ركاية كرشي ي عن نافع ا

                                                      

 ( الطليساف ىو: ضرب من األكسية كىو فارسي معرب، أنظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة  لس. ُ)
 (. ِّٓ/ُ(  الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
 (ِّٔ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية، الذىل، معرفة القراء الكبار )ّ)
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لورشي ي عند اٞتمع بُت السورتُت ما عدا األنفاؿ كبراءة، كالناس كالفاٖتة كجهي السك  كالوصل مػن 
غػػَت بسػػملة أمػػا األنفػػاؿ كبػػراءة فلكػػل القػػراء بينهمػػا الوقػػفي كالسػػك ي كالوصػػلي مػػن دكف بسػػملة كأمػػا 

 الناس كالفاٖتة فكلي القراء يبسملوف بينهما كجهان كاحدان. 
نفصل كا١تتصل مدان مشبعان س  حركات، ككرد عنو يف البدًؿ كىو كلي حرؼ مد كركل مد ا١ت 

جاء بعد ٫تػز ثابػ  أك مغػَت بتسػهيل أك نقػل أك إبػداؿ ٨تػو: )ءامػن، إٯتانػان، أكتػى، ءآ٢تتنػا، اآلخػرة(.  
 كرد العصر فلو فيو القصر كالتوسط كا١تد )كنذكر البدؿ يف اآلخرة لعصر...( . 

كركل لو يف حريف اللُت كا١ترادي  ما الواك كالياء كالساكنتاف ا١تفتوح ما قبلهمػا كبعػدىا ٫تػزة يف  
 الكلمة مثل )شيء كىيئة ، كمثل السوء(. 
 ركل عنو كجهاًف ٫تا التوسط كا١تد الطويل.

يػػة فيهمػػا كإذا التقػػى ٫تزتػػا قطػػع يف كلمػػة ٨تػػو: ) ءأنػػذر م، أئػػنكم، أؤنبػػئكم( قػػرأ بتسػػهيل ا٢تمػػزة الثان
 كزاد يف ا١تفتوحة كجها ثانيان كىو إبدا٢تا مدان مشبعان إف أتى بعده ساكني ي كاأنذر م. 

كإذا التقػػى ٫تزتػػػا قطػػػع متفقتػػاًف يف الشػػػكل مػػػن كلمتػػُت كػػػػ : ) جػػػاء أمرنػػا مػػػن السػػػماء أف ،  
سػػاكني كػػػ) تلقػػاء  أكليػػاء أكلئػػك( قػػرأ بتسػػهيل ا٢تمػػزة الثانيػػة فيهمػػا كب بػػدا٢تا مػػدان مشػػبعان أف أتػػى بعػػدىا

 أصحاب( كقصره إف أتى بعدىا فتحرؾ ْتركة أصلية كػ) جاء أجلهم(. 
كأبدؿ كل ٫تز ساكن حرؼ مد ْتركة ما قبلو حيث كػاف فػاء الكلمػة ٨تػو )يؤمنػوف، كنػؤمن،  

 كمؤمنُت، كمأموف، فأتوا(. سواء ٚتلة األيواء ٨تو )مأكاىم، كا١تأكل، كتأكم(. 
بػػػواك لفظيػػػة بشػػػرط أف تقػػػع بعػػػدىا ٫تػػػزة قطػػػع مثػػػل: علػػػيكم  كقػػػرأ كرش بصػػػلتو مػػػيم اٞتمػػػع 
 أنفسكم. 
كنقل كرش حركة ا٢تمز إُف الساكن قبلو كحذؼ ا٢تمز ٨تػو )خلػوا إُف، قػد أفلػح، مػن آمػن ،  
 من أجر(.
 كمثل ذلك الـ التعريف، كإف اتصل  رٝتان ٨تو )اآلخرة، األرض، اإلنساف(.  

كركل )أرجئػػػػو كأخػػػػاه( يف األعػػػػراؼ كالشػػػػعراء )كفألقػػػػو إلػػػػيهم( يف النمػػػػل )كثيقػػػػة فأكلئػػػػك( يف النػػػػور  
 باشباع كسر ا٢تاء فألتهي إليهم )كما أنسانية( يف الكهف )عليو اهلل( يف الفتح بكسر ا٢تاء فيهما.
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 كأدغم داؿ قد يف الضاد كالظاء ا١تعجمتُت ٨تو )فقد ضل( )فقد ظلم(. 
 تأنيث الساكنة يف الظاء ا١تعجمة ٨تو )حرم  ظهويرىا( كأدغم تاء ال

 كأدغم الذاؿ م )أٗتذمت ك أخذمت( كيف أتيا. 
كاختلف عنو يف تقليػل ذكات اليػاء كىػي كػل ألػف انقلبػ  عػن اليػاء أكريٌدت إليهػا أك رٝتػ   ػا علػى 

 أم كزف كاف ٨تو ا٢تدل، كا٢تول، كأىدل، كأدْف، كاستول، كما أشبو ذلك. 
ألف متطرفة بعد راء كجهان كاحدان ٨تو )بشرم ككربل كأخرل( كقلػل أيضػان )كػافرين  كقلل كل 

 كالكافرين( حيث كقع  ببل خبلؼ.  
كرقػػط كػػل راء مفتوحػػة أك مضػػمومة إذا كػػاف قبلهػػا يػػاء سػػاكنة أك كسػػرة متصػػلة ٨تػػو ) بشػػَتان  

 كنذيران، كتعزركه كتوقركه ك٩تره كناضرة(.
  بعػػد صػػاد أك  ػػاء سػػاكنة أك مفتوحػػة ٨تػػو الصػػبلة كيوصػػل كغلػػ  الػػبلـ ا١تفتوحػػة إذا كقعػػ 

 كإصبلحا كالطبلؽ كظل...(. 
كفػتح يػاء اإلضػافة إذا كقعػ  قبػل ٫تػزة القطػع سػواء كانػ  مفتوحػة أك مضػمومة أك مكسػورة  

 إال ما استثٌت.
سػكاف كياء اإلضافة ىي ياء ا١تتكلم اليت تلحط األٝتػاء كاألفعػاؿ كاٟتػركؼ كىػي دائػرة بػُت الفػتح كاإل

 مثل: إٓف أعلم، فتقبل مٍت إنك، كإٓف أعيذىا، ك٨تو ذلك. 
كلو يف ياءات الزكائد اٟتذؼ كاإلثبػات فأثبػ  اليػاء كصػبلن كحػذفها كقفػان يف بعػض الكلمػات  

 مثل: الداعي إذا دعاف يـو يأ  كغَتىا.. 
 كأثب  الياء كقفان ككصبلن يف ٨تو: يا عبادم ال خوؼ عليكم.  

ىػػػػي: اليػػػػاءات ا١تتطرفػػػػة الزائػػػػدة يف الػػػػتبلكة علػػػػى رسػػػػم ا١تصػػػػحف تتصػػػػل باألٝتػػػػاء كيػػػػاءات الزكائػػػػد 
 كاألفعاؿ. 
ىذا ىو منهو كرش يف القراءة، كىػذه قواعػده العامػة كالضػوابط الكليػة ينػدرج ٖتتهػا جزئيػات   

 كثَتة كقلما ٗتلو قاعدة من استثناءات. 
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 قال الشاطبي: 
 .(ٔ)** َفُدوَنَك َما ِفيِو الرِّضاَ ُمَتَكفِّاَل َوَما ِلِقَياٍس ِفي اْلِقَراءة َمْدَخٌل *

 اإلمام ابن كثير: 
ىو عبد اهلل بن كثَت بن عمرك بن زاذاف بن فَتكزاف بن ىرمز أبو معبد الكنآف الدارم ا١تكػي ا١تقػرئ، 
 إماـ ا١تكيُت يف القراءة موُف عمرك بن علقمة الكنآف، كنانة بن خزٯتة بن مدركة كقيل كنيتو أك عباد،

 . (ِ)كقيل أبو بكر
أصػػلو فارسػػي، ككػػاف داريػػان ٔتكػػة، كالػػدارم ىػػو العطػػار مػػأخوذ مػػن عطػػر داريػػن كىػػي موضػػع  

فػ ف داريػن بػالبحرين كػاف ٬تلػب إليهػا ا١تسػك  -رٛتػو اهلل–بنواحي ا٢تند، كقيل ىو كىم من ا١تصنف 
قػػاؿ ابػػن أ  داكد مػػن ا٢تنػػد، كقيػػل يف نسػػبتو الػػدارم: إنػػو قرشػػي مػػن بػػٍت عبػػد الػػدار قالػػو البخػػارم ك 

 الدار بطن من ٠تم، كىو رىط ٘تيم الدارم. 
 كقاؿ األصمعي كاف عبد اهلل بن كثَت عطاران. 

قل : )كالقائل الذىل( ىذا ىو اٟتػط كال يبطلػو اشػًتاؾ األنسػاب، كابػن كثػَت مػن أبنػاء فػارس الػذين 
 بعثهم كسرل إُف صنعاء اليمن، ك ردكا عنها اٟتبشة. 

 . (ّ)أقواىا: أبو معبدكيف كنيتو أقواؿ  
قيػػل إنػػو: قػػرأ علػػى عبػػد اهلل بػػن السػػائب ا١تخزكمػػي، كذلػػك ٦تكػػن كاحملفػػوظ عنػػو قراءتػػو علػػى ٣تاىػػد، 

 كدرباس موُف ابن عباس.
 كحدث عبد اهلل بن الزبَت، كعبد اهلل بن مطعم كعمر بن عبد العزيز كغَتىم.  

                                                      

القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف (  الشا ل، ُ)
 . ّٗالقراءات السبع، مرجع سابط، ص: 

ـ، ََُِ-ىػُِِْ( الذىل، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف، سَت أعبلـ النببلء، الطبقة الثالثة، مؤسسة الرسالة للنشر، ِ)
(ٕ/ُّٖ .) 
 (. ُٕٗ/ُ(  الذىل، معرفة القراء الكبار )ّ)
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قرأ عليو خلط منهم شبل بن عباد كأبو عمرك بن العبلء كمعركؼ بػن مشػكاف كإٝتاعيػل بػن عبػد اهلل 
 بن قسطنطُت. 

، كا٠تليػل   كقيل قرأ عليو كلده صدقو، كابن جريو كإٝتاعيػل بػن مسػلم ا١تكػي كجريػر بػن حػاـز
 بن أٛتد، كقرة بن خالد، كركل عنو حرفو ٛتاد بن سلمة. 

ٓف، كابن جريو، كاٟتسػن بػن كاقػد، كعبػداهلل بػن أ  ٧تػيح، كٛتػاد كحدث عنو أيوب السختيا 
، كاٟتارث بن قدامة.   بن سلمة، كقرة بن خالد، كجرير بن حاـز

 قاؿ ابن عيينة: رأيتو ٮتضب بالصفرة.  
 كقاؿ ابن معُت: ثقة.  

أٝتػر أشػهل  قل : )كالقائل الذىل( بلغنا أف كاف فصيحان بليغان مفوىان أبػيض اللحيػة،  ػويبلن جسػميان 
العينُت، ٮتضب باٟتناء، عليو سكينة ككقار، كانته  إليو اإلمامة ٔتكة يف ٕتويػد األداء كعػاش ٜتسػان 

 . (ُ)كسبعُت سنة
ككاف رٛتو اهلل إماـ الناس يف القراءة ٔتكة َف ينازعػو فيهػا منػازع، قػاؿ ابػن ٣تاىػد: َف يػزؿ ىػو  

 اإلماـ اجملتمع عليو يف القراءة ٔتكة حىت مات.
 كقاؿ األصمعي: قل  أل  عمرك: قرأت على ابن كثَت؟  

قػػاؿ: نعػػم ختمػػ  علػػى ابػػن كثػػَت بعػػدما ختمػػ  علػػى ٣تاىػػد ككػػاف أعلػػم بالعربيػػة مػػن ٣تاىػػد ككػػاف 
فصيحان بليغان مفوىان، أبيض اللحية  ويبلن أٝتر جسيمان أشهل ٮتضب باٟتنػاء عليػو السػكينة كالوقػار، 

 .  (ِ)-رضي اهلل عنهم– كأبا أيوب األنصارم كأنس بن مالك لقي من الصحابة عبد اهلل بن الزبَت
عػػن ابػػن كثػػَت قػػاؿ: قػػدم ي العػػراؽ فخلطػػوا علػػي قػػراء ، فينمػػا أنػػا ذات ليلػػة أقػػرأ )أكمػػن كراء  

جدير( فنػادآف فػبلف: يػا عبػد اهلل، مػا ىػذه القػراءة قلػ : أصػلحك اهلل، قػدم  العػراؽ فخلطػوا علػي 
 .  (ِ()ُ)(قاؿ: أقرأ )أكمٍن كراء ًجدار

                                                      

 (.  ُٗٗ، ُٖٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 (.ُِٗ/ُ( ابن اٞتزرم، مشس الدين أبو ا٠تَت ابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف، النشر يف القراءات العشر )ِ)
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قاؿ ابػن عيينػة: رأيػ  ابػن كثػَت حسػن الشػيب، يصػفر ٟتيتػو باٟتنػاء، ككػاف إمػاـ أىػل بلػده كقػارئهم، 
 .(ّ)ككاف يكٌت أبا بكر كأبا معبد، كيعرؼ بالدارم، كاف يبيع العطر قدٯتان 

كلػػد ابػػن كثػػَت ٔتكػػة سػػنة ٜتػػس كأربعػػُت، كمػػات سػػنة عشػػرين كمائػػة ككػػاف كاعظػػان يقػػص علػػى 
أراد أف يقػػػرئ أصػػػحابو ٚتعهػػػم ككعظهػػػم،   أخػػػذ علػػػيهم كيقػػػوؿ: إ٪تػػػا أفعػػػل ىػػػذا حػػػىت  النػػػاس، كإذا

 تتقدموا إُف تبلكة القرآف بقلوب خاشعة، كنفوس خاضعة، كعيوف دامعة. 

                                                                                                                                                                   

ف الذىل، معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار، (   الذىل، اإلماـ مشس الدين أ  عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماُ)
 (. َُِ،ُٗٗ/ ُمرجع سابط )

(  قرأ ابن كثَت، كأبو عمرك )جدار( بكسر اٞتيم كألف بعد الداؿ كالباقوف )جيدير( بضم اٞتيم كالداؿ، القاضي عبد الفتاح، ِ)
 البدكر الزاىرة. 

بن أٛتد بن عثماف الذىل، معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار،  ( الذىل، اإلماـ مشس الدين أ  عبد اهلل ٤تمدّ)
 (.َُِ/ُمرجع سابط )
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 . (ُ)قاؿ ابن سعد: ابن كثَت ا١تقرئ ثقة، لو أحاديث صاٟتة مات سنة اثنتُت كعشرين كمائة
 كالبن كثَت راكياف كما سبط البزم كقنبل: 

 ترجمة البزي: 
ىو اإلماـ أبو اٟتسن أٛتد بن ٤تمد بن عبػد اهلل بػن القاسػم بػن نػافع بػن أ  بػزة ا١تكػٌي، مقػرئ أىػل 

 .  مكة كمؤذف ا١تسجد اٟتراـ، من مواِف بٍت ٥تزـك
كأبػػو بػػزة فارسػػي:  قػػاؿ البخػػارم: اسػػم أ  بػػزة بشػػار، مػػوُف عبػػد اهلل بػػن السػػائب ا١تخزكمػػي، 

 كقيل ٫تدآف أسلم على يد السائب بن صيفي ا١تخزكمي، مولده سنة سبعُت كمائة. 
كقرأ القرآف على عكرمة بن سليماف، كأ  اإلخريط كىب بن كاضح، كعبد اهلل بن زياد موُف  

 عبيد بن عمَت الليثي، عن أخذىم عن إٝتاعيل بن عبد اهلل القسط. 
اتفػط النػػاقلوف عػن البػزم علػػى أف إٝتاعيػل القسػط قػػرأ علػى ابػن كثػػَت  قػالو أبػو عمػػرك الػدآف: 

نفسو، إال ما كاف من االخػتبلؼ عػن أ  اإلخػريط، فػ ف البػزم حكػى عنػو ا١توافقػة للجماعػة مػن أف 
القسػػط قػػرأ علػػى ابػػن كثػػَت، كحكػػى عػػن القػػواس أنػػو قػػرأ علػػى القسػػط، كأنػػو قػػرأ علػػى شػػيل بػػن عبػػاد 

بػػػن كثػػػَت قػػػاؿ أبػػػو اإلخػػػريط: كلقيػػػ  شػػػيبلن كمعركفػػػان، فقػػػرأت عليهمػػػا كمعػػػركؼ، عػػػن قراء مػػػا علػػػى ا
 . (ِ)القراءة اليت قرأ ا على القسط

قػرأ علػى البػػزمَّ أبػو ربيعػػة ٤تمػد بػػن إسػحاؽ الربعػي كإسػػحاؽ ا٠تزاعػي، كاٟتسػػن بػن اٟتبػػاب،  
 كأٛتد بن فرح كأبو عبد الرٛتن اللهل، كأبو جعفر اللهل، كموسى بن ىاركف ك ائفة. 

كقد ٝتع البزمَّ من سفياف بن عيينة كمالك بن سعيد، كمؤمل بن إٝتاعيل، كأ  عبػد الػرٛتن  
 ا١تقرئ، كسليماف بن حرب، كعدة. 

ركل عنو البخارم يف تارٮتو، كاٟتسػن بػن اٟتبػاب بػن ٥تلػد، ك٤تمػد بػن يوسػف بػن موسػى،  
  خركف. كاٟتسن بن العباس الرازمَّ، ك٭تِت بن صاعد، كمضر بن ٤تمد األسدم كآ

                                                      

(  الذىل، اإلماـ مشس الدين أ  عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىل، معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار، ُ)
 (. ُٕٗ/ ُمرجع سابط )

 ( َّٔ/ْ( كأنظر الزركلي، اإلعبلـ، )ٕٕ/ُٖ( الذىل، سَت أعبلـ النببلء، )ِ)
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كأذف بػػػاٟتـر أربعػػػُت سػػػنة، كأقػػػرأ النػػػاس بػػػالتكبَت مػػػن )الضػػػحى( علػػػى خػػػبلؼو بػػػُت العلمػػػاء يف ذلػػػك 
 كاختبلفهم يف صحة اٟتديث. 

 كقاؿ اٟتسن بن اٟتيباب: سأل  البزم كيف التكبَت فقاؿ: )ال إلو إال اهلل كاهلل أكرب(.  
. قاؿ ٤تمد بن أ  بزة: قاؿ ٝتع ي مؤمل بن إٝتاعيل يقوؿ:  القرآف كبلـ اهلل، ليس ٔتخلوؽو

 -صػلى اهلل عليػو كسػلم–قاؿ ابن أ  بزة: فمن قاؿ ٥تلوؽ، فهو على غَت ديػن اهلل كديػن رسػوؿ اهلل 
 حىت يتوب. 

 سنة ٜتسُت كمائتُت.  -رٛتو اهلل–تويف  البزمُّ 
 . (ُ)اللهم أغفر لو كأرٛتو كأجزه عن اإلسبلـ ا١تسلمُت خَت اٞتزاء

 ني عن ابن كثير فهو قنبلأما الراوي الثا
ك ىػػو: ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػرٛتن بػػن ٤تمػػد بػػن خالػػد بػػن سػػعيد بػػن جرجػػة. اإلمػػاـ أبػػو عمػػر  

 ا٠تزرجي موالىم ا١تكي ا١تقرئ )شيخ ا١تقرئُت( 
 كلد سنة ٜتس كتسعُت كمائة، كجودا القرآف على أ  اٟتسن القواس كأخذ عن البزمُّ أيضان. 

جػاز، تػبل عليػو ابػن ٣تاىػد، كأبػو اٟتسػن بػن شػنبوذ الواسػيطي كانته  إليو رئاسػة اإلقػراء باٟت
 ك٤تمد بن عبد العزيز بن الٌصباح. قيل ىو من قـو يقاؿ ٢تم: القنابلة. 

ككػػاف قػػد كِف يف كسػػط عمػػره شػػر ة مكػػة، فحمػػدت سػػَتتو،   إنػػو  عػػن يف السػػن كشػػاخ،  
 كقطع اإلقراء قبل موتو بسبع سنُت. 

 . (ِ)، كاهلل أعلمتويف  سنة إحدل كسبعُت كمائتُت
 كسأتناكؿ فيما يلي ب ذف اهلل تعاُف أصوؿ ركاية ابن كثَت: 

١تا كاف ا٠تلف بُت البزم كقنبل يسَت عزكت إُف ابن كثَت  إال يف موضػع ا٠تػبلؼ فػأعزكه إُف  
 صاحبو. 

                                                      

 .ٓ( الدآف التيسَت، ص: ّٓٔ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار، )ُ)
 (. ِْٓ/ُك الذىل، معرفة القراء الكبار) ْ( كالدآف، التسَت، ص: ُُِ/ ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ِ)
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 كالبزم مقدـ على قنبل يف األداء كما ذكرت.  
 أثب  ابن كثَت البسملة بُت السورتُت إال بُت األنفاؿ كبراءة فلو ثبلثة أكجو: 

 الوقف:  إف اهلل بكل شيء عليم ) كقف( براءة من اهلل كرسولو.  (ُ
:  إف اهلل بكل شيء عليم ) سك ( براءة من اهلل كرسولو.  (ِ  السك ي
 الوصلي:  إف اهلل بكل شيء عليم براءة من اهلل كرسولو.  (ّ

  الوقف كالسك  أف الوقف مع أخذ النفس كالسك  بدكنو. كالفرؽ بُت
قػػرأ ابػػن كثػػَت بضػػم مػػيم اٞتمػػع كصػػلتها بػػواك حيػػث كقعػػ  قبػػل ٤تػػرؾ ٨تػػو: أنعمػػ  علػػيهم غػػَت 

 ا١تغضوب عليهم. 
 فيقرؤىا: أنعم  عليهميو غَت ا١تغضوب عليهم. 

ؾ ٔتقػدار حػركتُت كانفرد ابن كثَت بصلة ىا الضػمَت إذا كانػ  متحركػة ككقعػ  بػُت سػاكن كمتحػر 
 ٨تو )فيو ىدل( )إليو ترجعوف( )فيو ظلمات( )عليو إنو(. 

 فيقرؤىا: )فيهي ىيدل( )إليهي ترجعوف( ) فيهي ظلم ( )عليهي إنو(.  
 كقرأ )أرجو( يف األعراؼ كالشعراء بضم ا٢تاء مع الصلة كزاد ٫تزه بعد اٞتيم.  

القػػاؼ مػػع الصػػلة كقػػرأ )فألقػػو إلػػيهم( يف فيقرؤىػػا )أرجػػأىو كأخػػاه( كقػػرأ )يتقػػو( يف النػػور بكسػػر 
 النمل بكسر ا٢تاء مع الصلة فيقرؤ٫تا )يتقهي فأكلئك( )فألقهي إليهم(. 

كقػػرأ ) كمػػا أنسػػانية( يف الكهػػف ) كعليػػو اهلل( يف الفػػتح بكسػػر ا٢تػػاء فيهمػػا مػػع ترقيػػط لفػػ   
 اٞتبللة. 

 فيقرؤ٫تا: ) كما أنسانيهي إال الشيطاف( )عليو اهلل( 
كثػػَت بقصػػر ا١تػػد ا١تنفصػػل حركتػػاف كتوسػػط ا١تػػد ا١تتصػػل أربػػع حركػػات كركل عنػػو ثػػبلث   كقػػرأ ابػػن
 حركات. 
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قػػػرأ بتسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة مػػػن كػػػل ٫تػػػز  قطػػػع التقتػػػا يف كلمػػػة كاحػػػدة ٨تػػػو )أءنػػػذر م، أئػػػنكم، 
أءلقػػػي( فيقرؤىػػػػا ) أانػػػذر م( ) أإنكػػػػم( )أايلقػػػػي( كزاد يف )أئمػػػة( حيػػػػث جػػػػاء إبػػػداؿ الثانيػػػػة يػػػػاءن 

 لصة فيقرؤىا ) أإمة( )أٯتو(. خا
كقػػػػػرأ ) أف يػػػػػؤتى( يف آؿ عمػػػػػراف )إنكػػػػػم لتػػػػػأتوف( يف األعػػػػػراؼ )أذىبػػػػػتم( يف األحقػػػػػاؼ     

)آمنػػػتم( يف الشػػػعراء باالسػػػتفهاـ فيهػػػا ٚتيعهػػػا كسػػػهل الثانيػػػة عندئػػػذ. فيقرؤىػػػا ) أ إف يػػػؤتى( )أ 
 انكم( )أ اذىبتم( ) ءامنتم( كلها بدكف إدخاؿ التسهيل فقط. 

البػػزم كقنبػػل يف ا٢تمػػزتُت مػػن كلمتػػُت سػػواء كانػػ  مفتػػوحتُت ٨تػػو )جػػاء أمرنػػا( أك  كاختلػػف 
 مكسورتُت ٨تو )ىؤالءإ كنتم( أك مضمومتُت ٨تو)أكلياء أكلئك(. 

 فالبزم يسقط األكُف كقيل الثانية يف ا١تفتوحتُت فيفرذىا )جا أمرنا(  
ؤىا )ىؤالء إف كنتم( )أكليااي أكلئك( كيف ا١تكسورتُت كا١تضمومتُت يسهل األكُف ك٭تقط الثانية فيقر 

كزاد يف )بالسوء إال ( يف سورة يوسف إبػداؿ األكُف كاكان مػع إدغػاـ الػواك الػيت قبلهػا فيهػا فتقرؤىػا 
 )بالسٌو إال(. 

أمػػا قنبػػل فيحقػػط األكُف كيسػػهل الثانيػػة يف األنػػواع الثبلثػػة السػػابقة، فيقرؤىػػا )جػػاء آمرنػػا(     
دان ٥تضػػان كيشػػبعو قبػػل السػػاكن فيقرؤىػػا )جػػاء آمرنػػا( ٔتػػد ا٢تمػػزة الثانيػػة. كجػػاء عنػػو أيضػػان إبػػدا٢تا مػػ

 كيقصره قبل ا١تتحرؾ ٨تو )جاء آحد( ٔتد ا٢تمزة الثانية قصران. 
فػػػ ف اختلفػػػ  ا٢تمزتػػػاف يف الشػػػكل بػػػأف فتحػػػ  األكُف كضػػػم  الثانيػػػة مثػػػل )جػػػاء أمػػػة( أك  

فتح  األكُف ككسرت الثانية مثل )تفيء إُف( ف ف ابن كثَت بركاية يسهل الثانيػة، فيقرؤىػا: )جػاء 
أمػػػة( )تفػػػيء اُف(، فػػػ ف ضػػػم  األكُف كفتحػػػ  الثانيػػػة ٨تػػػو )السػػػفهاء أال( يف البقػػػرة فلػػػو إبػػػداؿ 

 كاكان خالصة فيقرؤىا )السفهاء كال ( بفتح الواك. الثانية 
كإف كسػػػرت األكُف كفتحػػػ  الثانيػػػة مثػػػل )السػػػماء أك( يف األنفػػػاؿ أبػػػدؿ الثانيػػػة يػػػاءن مفتوحػػػة  

 فيقرؤىا السماء يؤ( . 
كاختلف عنو يف ا١تكسورة بعػد ا١تضػمومة مثػل ) يشػاءي إُف( فلػو منهػا التسػهيل كاإلبػداؿ كاكان.  

  ( ) يشاء كُف(. فيقرؤىا يشاءي إُف
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 كىذا كلو يف الوصل أما إذا ابتدأت بالثانية فبل بد من ٖتقيط ا٢تمزة، كاهلل أعلم. 
 . فيهما فيقرؤ٫تا )ىزؤان( )كفؤان( كقرأ ىزكان حيث كقع ككفوا يف اإلخبلص  مز الواك   

  كقرأ )مناة( يف النجم  مزة مفتوحة بعد األلف مع مدىا لبلتصاؿ فيقرؤىا )مناءة(.
 كقرأ )ضيزل( يف النجم أيضان  مزة ساكنة بعد الضاد فيقرؤىا )ضئزل(. 

 كقرأ )يأجوج كمأجوج( يف الكهف كاألنبياء ب بداؿ ا٢تمزة ألفان فيقرؤىا )ياجوج كماجوج(. 
 كقرأ )مؤصدة( يف البلد كا٢تمزة ب بداؿ ا٢تمزة كاكان فيقرؤىا )موصدة(. 

بعد اٞتيم )كمرجوف( يف التوبة  مػزة مضػمومة بعػد كقرأ )ترجى( يف األحزاب  مزة مضمومة 
 اٞتيم أيضان فيقرؤىا )ترجر( )مرجئوف(. 

 كقرأ )يضاىئوف( يف التوبة بضم ا٢تاء من غَت ٫تز فيقرؤىا ) يضاىوف(. 
 كقرأ قنبل لف  صراط كالصراط بالسُت فيقرؤىا سراط كالسراط. 

 كقرأ قنبل )ضياء( يف يونس كاألنبياء كالقصص  مزة مفتوحة مكاف الياء فيقرؤىا )ضئاء( 
كقػػرأ البػػزم يف أحػػد كجهيػػو )استيئسػػوا منػػو(، )كال تيئسػػوا( )إنػػو ال يػػايئس( بتقػػدٔف ا٢تمػػزة إُف موضػػع 

ييػػأيس ( يف اليػاء مػػع إبػػدا٢تا ألفػػان فيقرؤىػا )استايسػػوا( )كال تايسػػوا( )ال يػػايس مػن( ككػػذلك يف )أفلػػم 
الرعد قرأىا )أفلم يػايس الػذين( كقػرأ ابػن كثػَت )األيكػة( يف الشػعراء كص بنقػل حركػة ا٢تمػزة إُف الػبلـ 
كفػػتح التػػاء فيقرؤىػػا )ليكػػة( كقػػرأ فعػػل األمػػر )كاسػػئل( إذا كػػاف قبػػل سػػينو كاكا أك فػػاء مثػػل )كاسػػئلوا( 

ط ا٢تمزة فيقرؤىا )كسل( )كسػلوا ( )كاسئل( )فسألوا( )فسألوىن( بنقل حركة ا٢تمزة إُف السُت كإسقا
)فسػػلوا( )فسػػػلوىن( كقػػػرأ )القػػػرأف( ك )قػػػرأف( كيػػػف أتيػػػا بنقػػػل حركػػػة ا٢تمػػػزة إُف الػػػراء كإسػػػقاط ا٢تمػػػزة 

 فيقرؤىا )القرآف( )قرآف(. 
كترؾ السك  يف ا١تواضع اليت سك  فيها حفص كىي: )عوجان قيما( يف الكهف، )كمرقدنا  

امػة ك )بػل راف( يف ا١تطففػُت مػع إدغػاـ نػوف مػن كالـ بػل يف الػراء ىذا ( يف يػس ك )مػن راؽ( يف القي
 بعد٫تا. 

 كقرأ البزم يف أحد كجهيو ) ال أقسم ( األكُف يف سورة القيامة ب سقاط األلف فيقرؤىا )ال قسم(. 
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 كقرأ البزم أيضان )ألعنتكم( بتسهيل ا٢تمزة ٓتلف عنو فيقرؤىا )العنتكم(. 
كمػػػم(  ػػػاء  –كَف  –كمب  –كفػػػيم  –مػػػس السػػػتفهامية كىػػػي )عػػػٌم ككقػػػف البػػػزم علػػػى الكلمػػػات ا٠ت

 السك . 
 قال الشاطبي: 

 (ٔ)وفيمو وممو قف وعمو لمو يمو *** بخلف عن البزي وأدفع مجهال
كقػػرأ ابػػن كثػػَت باإلدغػػاـ ا٠تفػػي )يلهػػث ذلػػك( يف األعػػراؼ باإلظهػػار )كيعػػذب مػػن( يف آخػػر 

 البقر ة باإلظهار أيضان. 
 فيقرؤىا )يلهٍث ذلك( )يعذٍب من( 

 كللبزم يف )اركب معنا( يف ىود اإلظهار كاإلدغاـ فيقرؤىا )اركب معنا( )اركبمعنا(. 
 .كقرأ لف  أٗتذمت كمشتقا ا باإلظهار، اٗتذت أٗتذمت كىكذا

كشػػػدد البػػػزم التػػػاء الواقعػػػة يف أكؿ الفعػػػل ا١تضػػػارع كصػػػبلن مثػػػل: )كال تيممػػػوا( بػػػالبقرة )ىػػػي  
تلقػػف( بػػاألعراؼ )كال ٕتسسػػوا( )كال تنػػابزكا( بػػاٟتجرات ك٨توىػػا فيقرؤىػػا )كال تيممػػوا( )ىػػي تٌلقػػف( 

 )كال ٌٕتسسوا( )كال تٌنابزكا(. 
و )إْف أعلم( )إٓف أخلط( ما عػدا مػا كفتح ياء اإلضافة إذا كقع  قبل ٫تزة القطع ا١تفتوحة ٨ت 
  .استثٌت

 فيقرؤىا )إٓفى أعلم( )إٓفى أخلط(.
كإذا كقعػػ  يػػاء اإلضػػافة قبػػل ٫تػػزة القطػػع ا١تكسػػورة سػػكن  مثػػل )يػػدم إليػػك( )أمػػي إ٢تػػُت( )أجػػرم 

 إال( إال ما استنثٌت فيقرؤىا )يدم إليك( )أمي إ٢تُت( أجرم إال( 
 قاؿ الشا ل:

                                                      

 ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ( الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشاُ)
 .ِْالقراءات السبع، مرجع سابط، ص: 
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  صحبةوأمي وأجري سكنا دين 
 كالداؿ من دين رمز البن كثَت.

كفتح الياء قبل ٫تزة الوصل يف ٨تو ) عهدم الظا١تُت ( ) أخي اشدد(، )ذكرم اذىبا(  
ك٨توىا إال ما استثٌت فيقرؤىا )عهدمى الظا١تُت( )أخيى اشدد( )ذكرل اذىبا( كأثب  ابن كثَت ياءات 

تعاِف سواء( يف الرعد كيف  )تؤتوف موثقان( الزكائد يف الوصل كالوقف يف )يـو يأت( يف ىود كيف )ا١ت
 يف يوسف كغَتىا. 

 فيقرؤىا )يـو يأ ( )ا١تتعاِف سواء( )تؤتوٓف موثقان( . 
كأثب  البزم الياء يف اٟتالُت أيضان يف ) ربنا كتقبل دعاء ربنا( يف إبراىيم كيف )يـو يدع الػداع 

 إُف( يف القمر كيف ) أكرمن ك أىانن( يف الفجر. 
 ىا )دعائي ربنا( )يـو يدع الداعي إُف( )أكرمٍت، أىانٍت( فيقرؤ 

كأثب  قنبل ياء )إنو يتط كيصرب( يف يوسف فيقرؤىا )إنو من يتقي كيصرب( كأثب  قنبل أيضان 
اليػػػػاء ٓتلػػػػف عنػػػػو يف )بػػػػالواد كفرعػػػػوف( يف الفجػػػػر فيقرؤىػػػػا )بػػػػالوادم كفرعػػػػوف( كيف الوقػػػػف )بػػػػالواد( 

 )بالوادم( كجهاف. 
  .فظان كصبلن ككقفان يف )فما أتآف اهلل ( يف سورة النحلكحذؼ الياء ل

 .(ُ)فيقرؤىا )فما أتاًف اهلل( كصبلن )فما أتاٍف( كقفان كاهلل تعاُف أجل كأعلم

                                                      

كما بعدىا، ك الضباع،  ُٔ( كما بعدىا، كالدآف، التيسَت، ص:ُِْ/ِ( أنظر: ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 )بتصرؼ(. كمابعدىا  ّٕكما بعدىا، كالقاضي، البدكر الزاىرة، ص: ُِٖاإلضاءة، ص: 
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 أبو عمرو البصري: 
 –رحمو اهلل  –ترجمة اإلمام أبي عمرو البصري 

ىو أبو عمرك بن العبلء بن عمار بػن العريػاف، كقيػل بػدؿ العربػاف:  عبػد اهلل بػن اٟتصػُت بػن اٟتػارث 
بػن جلهػم بػػن خزاعػي، كقيػػل جلهمػة بػن حجػػر بػن مػػازف بػن مالػك بػػن  عمػرك بػػن ٘تػيم التميمػػي،   

 ا١تازٓف. 
 قال الشاطبي: 

 .(ٔ)أبو عمرو ىم واليحصبي ابن عامر *** صريْ وباقيهم أحاط بو الوال
 كقاؿ ٤تمد بن عبد اهلل العتل كاف اسم أ  عمرك عندم جزءان فأخربٓف بعض كلده أف أٝتو زباف. 

قاؿ ابن اٞتزرم: يف غايػة النهايػة يف  بقػات القػراء زبػاف بػن العػبلء بػن عمػار بػن العربػاف بػن 
عبد اهلل بن اٟتسُت ابػن اٟتػارث بػن جلهمػة بػن حجػر بػن خزاعػي بػن مػازف بػن مالػك بػن عمػرك بػن 
٘تيم بن مر ابن أد بن  ا٧تة بن إلياس بن مضر بػن معػد بػن عػدناف اإلمػاـ السػيد أبػو عمػر التميمػي 

١تازٓف البصرم أحد القراء السبعة قاؿ اٟتػاف  أك العػبلء ا٢تمػذآف: ىػذا الصػحيح الػذم عليػو اٟتػذاؽ ا
 من النساب. 

كقد قيل: إنو من بٍت العنرب، كقيل من بٍت حنيفة كحكى القاضي أسػعد اليزيػدم أنػو قيػل إنػو  
ف يف اٝتػو علػى من فارس من موضع يقاؿ لو: كازركف، قل : ىي بلدة معركفة من فارس كقػد اختلػ

أكثر من عشرين قوالن، ال ريب أف يف بعضػها تصػحيف مػن بعػض كأكثػر النػاس مػن اٟتفػاظ كغػَتىم 
 . (ِ)أنو زباف كما ذكرنا

 كقاؿ الذىل كالذم ال أشك فيو أنو زباف بالزام. 
 كقيل كلد سنة سبعُت. -رضي اهلل عنو–كلد أبو عمرك سنة ٙتاف كستُت، عاـ كفاة ابن عباس  

                                                      

(  الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ُ)
 .ُٗالقراءات السبع، ص: 

 (.  ُِٕ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية يف  بقات القراء )ِ)
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لقػػراءة عػػن أىػػل اٟتجػػاز كأىػػل البصػػرة. عػػرض ٔتكػػة علػػى ٣تاىػػد، كسػػعيد بػػن جبػػَت، كعطػػاء كأخػػذ ا
 كعكرمة بن خالد كابن كثَت، كغَتىم. 

كقيػػل: إنػػو عػػرض علػػى أ  العاليػػة الربػػاحي كَف يصػػح ذلػػك مػػع كونػػو ٦تكنػػان، ف نػػو كػػاف ببلػػده 
 كأدرؾ من حياتو نيفان كعشرين سنة. 
جعفػػر، كيزيػد بػػن ركمػػاف كشػيبة بػػن نصػػاح، كعػرض بالبصػػرة علػػى كقيػل: إنػػو عػػرض با١تدينػة علػػى أ  

 . (ُ)٭تِت بن يعمر كنصر بن عاصم، كاٟتسن كغَتىم
قاؿ ابن اٞتػزرم: كتوجػو مػع أبيػو ١تػا ىػرب مػن اٟتجػاج فقػرأ ٔتكػة كا١تدينػة كقػرأ أيضػان بالكوفػة 

 . (ِ)ن مالك كغَتهكالبصرة على ٚتاعة كثَتة فليس يف القراء السبعة أكثر شيوخان منو ٝتع أنس ب
كركل القػػراءة عنػػو عرضػػان كٝتاعػػان خلػػط كثػػَت مػػنهم: ٭تػػِت بػػن ا١تبػػارؾ اليزيػػدم، كعبػػد الػػوارث 
التنورم، كشجاع البلحي، كابن ا١تبارؾ كعبد الوىاب بن عطاء ا٠تفاؼ، كحسُت اٞتعفي، كسهل بن 

 يوسف كيونس بن حبيب النحوم، كأبو زيد األنصارم النحوم كغَتىم. 
القػػراءة كاٟتػػديث كاآلداب أبػػو عبيػػدة، كاألصػػمعي كشػػبابة بػػن سػػوار، كيعلػػى بػػن  كأخػػذ عنػػو

 عبيد، كالعباس بن الفضل األنصارم، كمعاذ بن معاذ كسبلـ أبو ا١تنذر، ك ائفة . 
 قاؿ األىوازم: ركل عنو القراءة عبد الوارث، كاليزيدم   سرد ٜتسة كسبعُت إنسانان. 

قػػاؿ أبػػو عمػػر الػػدآف: يقػػاؿ: إنػػو كلػػد ٔتكػػة يف سػػنة ٙتػػاف كسػػتُت كنشػػأ بالبصػػرة، ككػػاف موتػػو 
 بالكوفة كإليو انته  اإلمامة يف القراءة بالبصرة. 

 . (ّ)قاؿ األصمعي: ٝتع  أبا عمرك يقوؿ: كن  رأسان كاٟتسن البصرم حي
أحسػػنها كٔتػػا ٮتتػػار قػػاؿ اليزيػػدم: كػػاف أبػػو عمػػرك قػػد عػػرؼ القػػراءات، فقػػرأ مػػن كػػل قػػراءة ب

 كجاء تصديقو يف كتاب اهلل عز كجل.  -صلى اهلل عليو كسلم –العرب كٔتا بلغو من لغة الٍت 
 قاؿ اليزيدم: عن أ  عمرك، قاؿ: ٝتع سعيد بن جبَت قرآ  يف فقاؿ: الـز قراءتك ىذه. 

 . قيل لئلماـ أٛتد بن حنبل: أم القراءات ٗتتار ِف قاؿ: قراءة أ  عمرك بن العبل
 أعلم الناس بالقرآف كالعربية مع الصدؽ كالثقة كالزىد.  –رٛتو اهلل –كاف 

                                                      

 (. ِِّ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار)ُ)
 (. ُِٕ/ُغاية النهاية يف  بقات القراء )( ابن اٞتزرم، ِ)
 (. ِِٗ/ُ(  الذىل، معرفة القراء الكبار )ّ)
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قػػػاؿ األصػػػػمعي: قػػػػاؿ ِف أبػػػػو عمػػػػرك: لػػػػو  يػػػأ ِف أف أفػػػػرغ مػػػػا يف صػػػػدرم يف صػػػػدرؾ لفعلػػػػ ، لقػػػػد 
حفظ  يف علم القرآف أشياء لو كتب  ما قدر األعمش على ٛتلها كلوال أف لػيس ِف أف أقػرأ إال ٔتػا 

 قرئ لقرأت كذا ككذا ككذا ككذا كذكر حركفان. 
ُف السػػقف   تنسػػك فأحرقهػػا كتفػػرد للعبػػادة كقػػاؿ أبػػو عبيػػدة: كانػػ  دفػػاتر أ  عمػػرك مػػلء بيػػ  إ

 كجعل على نفسو أف ٮتتم يف كل ثبلث. 
كقاؿ األصمعي: أنا َف أر بعد أ  عمرك أعلم منػو، ككػاف إذا دخػل شػهر رمضػاف َف يػتم فيػو 

 بي  شعر كٝتتو يقوؿ: أشهد أف اهلل يضل كيهدم كهلل مع ىذه اٟتجة على عباده.
 عمرك كحلقتو متػوافرة كالنػاس عكػوؼ فقػاؿ: مػن ىػذا؟ كعن األخفش قاؿ: مر اٟتسن بأ  

فقػػالوا: أبػػو عمػػرك، فقػػاؿ: ال إلػػو إال اهلل كػػادت العلمػػاء أف تكػػوف أربابػػان، كػػل عػػز َف يؤكػػد بعلػػم فػػ ُف 
 . (ُ)ذؿ يؤكؿ

يف ا١تناـ، فقلػ :  -صلى اهلل عليو كسلم–كركم عن سفياف بن عيينة قاؿ: رأي  رسوؿ اهلل 
فػػ  علػػى القػػراءات فبقػػراءة مػػن تػػأمرٓف أف أقػػرا فقػػاؿ: أقػػرأ بقػػراءة أ  عمػػرك بػػن يػػا رسػػوؿ اهلل قػػد اختل

 العبلء. 
 كعن كىب ابن جرير قاؿ: قاؿ ِف شعبة ٘تسك بقراءة أ  عمرك ف هنا ستصَت أسنادان. 

كقػػاؿ نصػػر بػػن علػػي: قػػاؿ ِف أ  قػػاؿ شػػعبة: أنظػػر مػػا يقػػرأ أبػػو عمػػرك ٦تػػا ٮتتػػار لنفسػػو ف نػػو 
ان قاؿ نصػر: قلػ  أل  كيػف تقػرأ قػاؿ: علػى قػراءة أ  عمػرك كقلػ  لؤلصػمعي:  سيصَت للناس اسناد

فػالقراءة الػيت عليهػػا -رٛتػو اهلل–كيػف تقػرأ قػاؿ: علػػى قػراءة أ  عمػرك قلػ  كقػػد صػح مػا قالػو شػػعبة 
الناس اليـو بالشاـ كاٟتجاز كالػيمن كمصػر ىػي قػراءة أ  عمػرك فػبل تكػاد ٕتػد أحػدان يلقػن القػرآف إال 

 . على حرفو
 كعن األصمعي: قاؿ كاف نقش خامت أ  عمرك 

 وإن امرءاً ديناه أكبر ىمو *** لمستمسك منها بحبل غرور
 قاؿ ٭تِت بن معُت: أبو عمرك ثقة. 

                                                      

 (.َِّ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار)ُ)
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 قاؿ أبو حامت: ال بأس بو 
 فأنشد:  (ُ)كعن أٛتد بن األسود أف أبا عمرك بن العبلء كاف متواريان فدخل عليو الفرزدؽ

 ىا *** حتى أتي  أبا عمرو بن عمارىىىىىىىوأغلقهىىىىىىما زل  أفتْ أبوابا 
 ىىرارىىىىىىىىىىحتى أتي  فتى ضخما دسيعتو *** مر المريرة حر وابن أحىىى

 ىوارىىىىىىىىىىىىىىىىا *** جد كريم وعود غير خىىىىىىىتنميهم مازن في فرع نبعتهىىىى
مات أبو عمرك بالكوفة سنة أربع كٜتسُت كمائػة كقيػل سػنة ٜتػس كٜتسػُت كقيػل سػنة سػبع كٜتسػُت 

 كقيل سنة ٙتاف كأربعُت كمائة. 
قػػاؿ أبػػو عمػػرك األسػػدم ١تػػا أتػػى نعػػي أ  عمػػرك أتيػػ  أكالده فعػػزيتهم عنػػو، فػػ ٓف لعنػػدىم إذ  

ر الزمػاف، كاهلل لػو قسػم علػم أقبػل يػونس بػن حبيػب فقػاؿ: نعػزيكم كأنفسػنا ٔتػن ال نػرم شػبهان لػو آخػ
صػلى اهلل عليػو –أ  عمرك كزىده على مائة إنساف لكانوا كلهػم علمػاء زىػادان كاهلل لػو رآه رسػوؿ اهلل 

 . (ِ)لسره ما ىو عليو -كسلم
 رحم اهلل اإلماـ أبا عمرك رٛتة كاسعة كجزاه عن اإلسبلـ كا١تسلمُت خَت اٞتزاء.  

                                                      

( الفرزدؽ ىو: ٫تاـ بن غالب بن صعصعة كلد يف خبلفة عمر شاعر أموم اشتهر ّتودة شعره يف ا١تدح كا٢تجاء، أنظر سَت ُ)
 (. َٗٓ/ْأعبلـ النببلء )

 .ٔ( الدآف، التيسَت، ص: ّٖٔ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
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 ترجمة الدوري: ىىىى
الدكرم ىو: حفص بػن عمػر بػن عبػد العزيػز بػن صػهباف، يقػاؿ صػهيب بػدؿ صػهباف، اإلمػاـ مقػرئ 
اإلسػػبلـ أبػػو عمػػر الػػدكرم األزدم ا١تقػػرئ النحػػوم البغػػدادم الضػػرير، نزيػػل سػػامراء قػػرأ القػػرآف علػػى 
إٝتاعيل بن جعفر، كعلى الكسائي، ك٭تِت اليزيػدم، كسػليم كشػجاع بػن أ  نصػر، كأ  عمػارة ٛتػزة 

 القاسم األحوؿ صاحب ٛتزة الزيات. كٝتع اٟتركؼ من أ  بكر بن عياش. بن 
 كيقاؿ إنو كاف أكؿ من ٚتع القراءات.

كألفها حدث عن أ  إٝتاعيل بن عياش، كسفياف بن عيينة كأ  معاكية الضرير، ك٤تمد بػن  
 مركاف السدم كعثماف بن عبد الرٛتن الرقاصي، كيزيد بن ىاركف، كعدة . 

كل عػن أٛتػد بػن حنبػل كركل أٛتػد عنػو ك ػاؿ عمػره كقصػد مػن األفػاؽ، كازدحػم حىت أنػو ر 
 عليو اٟتذاؽ لعلو سنده كسعة علمو. 

قرأ عليو أٛتد بن يزيد اٟتلوآف، كأبو الزعراء عبد الرٛتن بن عبدكس، كأٛتػد بػن فػرح ا١تفسػر، 
أركػُت، ك٤تمػد كاٟتسن بن بشار بن العبٌلؼ، كعمر بن ٤تمد الكاندم، كخلػط سػواىم كحاجػب بػن 

 بن حامد كخلط كثَت. 
قػػاؿ ابػػن النفػػاح: ٝتعػػ  الػػدكرم يقػػوؿ: قػػرأت علػػى إٝتاعيػػل بػػن جعفػػر بقػػراءة أىػػل ا١تدينػػة 
 ختمة، كأدرك  حياة نافع، كلو كاف عندم عشرة دراىم لرحل  إليو: قاؿ أبو حامت: ىو صدكؽ. 

اٟتػػػركؼ السػػػبعة كقػػػاؿ أبػػػو علػػػي األىػػػوازم: رحػػػل الػػػدكرم يف  لػػػب القػػػراءات كقػػػرأ بسػػػائر 
كبالشواذ، كٝتع من ذلك شيئان كثَتان، كىو ثقة يف ٚتيع ما يركيو، كعاش دىران، كذىػب بصػره يف آخػر 

 عمره، ككاف ذا دين كخَت. 
 قاؿ أبو داكد: رأي  أٛتد بن حنبل يكتب عن أ  عمر الدكرم.

 غَت ٥تلػوؼ، كقاؿ أٛتد بن فرح الضرير: سأل  الدكرم ما تقوؿ يف القرآف؟ قاؿ: كبلـ اهلل 
 قل  الدكر ا١تنسوب إليها أبو عمر ىي ٤تلة معركفة باٞتانب الشرقي من بغداد. 
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رٛتػو –تويف الدكرم: يف شواؿ سنة س  كأربعُت كمائتُت كقد غلط من قاؿ: تويف سػنة ٙتػاف كأربعػُت 
 . (ُ)-اهلل كغفر لو

 ترجمة السوسي: 
يم بػن اٞتػاركد بػن مسػرح اإلمػاـ شػعيب ىو صاٌف بن زيػاد بػن عبػد اهلل بػن إٝتاعيػل بػن إبػراى 

 الرستل الرقي السوسي ا١تقرئ.
قػػػرأ القػػػرآف علػػػى ٭تػػػِت اليزيػػػدم. كٝتػػػع بالكوفػػػة مػػػن عبػػػد اهلل بػػػن ٪تػػػَت، كأسػػػياط بػػػن ٤تمػػػد  

 ك ائفة، كٔتكة من سفياف بن عيينة. 
، كموسػى بػن جريػر النحػوم، كعلػى بػن اٟتسػن، كأبػو اٟتػارث ٤تمػد   قرأ عليو ابنو أبو معصػـو

بػػػن أٛتػػػد، كأبػػػو عثمػػػاف النحػػػوم كأبػػػو علػػػي ٤تمػػػد بػػػن سػػػعيد اٟتػػػرآف اٟتػػػاف ، ك٤تمػػػد بػػػن إٝتاعيػػػل 
 القرشي، كأخذ عنو اٟتركؼ أبو عبد الرٛتن النسائي، كجعفر بن سليماف ا١تشحبلئي اٟتلل. 

و بكػػر بػػن عاصػػم، كأبػػو عركبػػة اٟتػػرآف، كأبػػو علػػي ٤تمػػد بػػن سػػعيد اٟتػػاف  كحػػدث عنػػو أبػػ 
 . (ِ)كآخركف
 قاؿ أبو حامت صدكؽ.  
كقػػػاؿ أبػػػو بكػػػر ا١تػػػركزم: أخػػػربت أبػػػا عبػػػد اهلل بػػػن حنبػػػل أف أبػػػا شػػػعيب السوسػػػي زكج أبنتػػػو  

ره أف يفػػرؽ رجػبلن، فلمػا كقػف يف القػرآف، فػرؽ بينػو كبػُت بنتػو، كقػد كػاف شػاكر أبػا جعفػر النفيلػي فػأم
 بينهما، فقاؿ أٛتد: أحسن السوسي عفاه اهلل. 

 كقف يف القرآف يعٍت يف مسألة خلط القرآف.  
 . (ّ)رٛتو اهلل رٛتة كاسعة–تويف أبو شعيب يف أكؿ سنة إحدل كستُت كمائتُت كقد قارب التسعُت 

سػأذكر مػا اتفقػا أصوؿ قراءة أ  عمرك كراكياه الدكرم كالسوسي كالػدكرم مقػدـ يف األداء، ك     
 عليو، كإف اختلفا ذكرت ذلك يف موضع ا٠تبلؼ، كاهلل ا١تعُت كا١تيسر.

                                                      

 ٔ( الدآف، التيسَت، ص: ُّْ/ُ) النشر في القراءات العشر(  ابن اٞتزرم، ُ)
 (. َّٗ/ُ، )معرفة القراء الكبار( الذىل، ِ)
 ٔ( الدآف، التيسَت، ص: ّّّ/ُ) غاية النهاية( ابن اٞتزرم، ّ)
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 لو بُت السورتُت ثبلثة أكجو:  
 البسلمة.  (ُ
 السك .  (ِ
 الوصل ببل بسملة.  (ّ

كيػػػأ  بالبسػػػملة بػػػُت األربػػػع الزىػػػر حػػػاؿ اختيػػػار السػػػك  بػػػُت السػػػورتُت كحػػػاؿ اختبػػػار الوصػػػل يػػػأ  
 بالسك ، كاألربع الزىر ىي. 

 بُت ا١تدثر كالقيامة.  (ُ
 بُت االنفطار كا١تطففُت.  (ِ
 بُت الفجر كالبلد.  (ّ
 بُت العصر كا٢تمزة.  (ْ

 كَف يسك  أبو عمرك يف ا١تواضع اليت سك  فيها حفص كىي: 
 )عوجان قيمان( يف الكهف )مرقدنا ىذا( يف يس ك ) من راف( يف القيامة )بل راف( يف ا١تطففُت. 

 كقرأ السوسي كحده باإلدغاـ الكبَت الذم قاؿ فيو الشا ل:  
 .(ُ)كدكنك االدغاـ الكبَت كقطبو *** أبو عمرك البصرم فيو ٖتفبل

كىػػو إدغػػاـ األكؿ يف الثػػآف مػػن كػػل حػػرفُت متمػػاثلُت متحػػركُت التقيػػا يف ا٠تػػط مػػن كلمتػػُت  
 بشرط: 

 أف ال يكوف أك٢تا تاء متكلم مثل )كن ي ترابان(. 
 أك تاء ٥تا ب مثل ) أفأن  تكره(. 

 )  أك منونان مثل: ) كاسعي ي عليمي ي
 أك مشددان مثل: )مٌت ميقات( 

                                                      

بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف (  الشا ل، القاسم ُ)
 .ِّالقراءات السبع، ص:
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 أك مسبوقان ْترؼ اإلخفاء مثل )٭تزنك كفره(. 
فػ ف انتفػػ  ىػذه ا١توانػػع جػاز اإلدغػػاـ مثػػل: )الػرحيم ملػػك يػـو الػػدين( )أعلػم مػػا( )آدـ مػػن( 

ـ ٌمػػػػػن( كأدغػػػػػم السوسػػػػي ا١تتمػػػػػاثلُت يف كلمػػػػػة يف موضػػػػػعُت فيقرؤىػػػػا )الرحٌيملػػػػػك( )أعلػػػػػم ٌمػػػػا( ) كآد
 )مناسككم( يف البقرة ) كما سلككم( يف ا١تدثر فقط دكف غَت٫تا. 

 فيقرأ٫تا )مناسٌكم( )ما سلٌكم(  
كأدغػػم السوسػػي ا١تتقػػاربُت مػػن كلمػػة إذا كػػاف األكؿ قافػػان ك الثػػآف كافػػان بشػػرط: أف يكػػوف مػػا  

 الكاؼ ميم ٚتع مثل )يرزقكم( فيقرؤىا )يرزكم(.  قبل القاؼ متحركان كأف يكوف بعد
 كأدغم ا١تتقاربُت من كلمتُت مثل )قاؿ رىب(  

بشرط أف ال يكوف أكؿ اٟتػرفُت منونػان ٨تػو )نػذيري ي لكػم( أك مشػددان ٨تػو )أشػٌد ذكػرا( أك تػاء ٥تا ػب 
إلدغػػاـ مثػػل )قػػاؿ ٨تػػو )كنػػ  ثاكيػػان( أك ٣تزكمػػان ٨تػػو )كٍَف يػػؤت سػػعةن( فػػ ف انتفػػ  ىػػذه ا١توانػػع جػػاز ا

 ر ( كما مر. 
كقػػرأ السوسػػي بقصػػر ا١تنفصػػل حركتػػاف كتوسػػط ا١تتصػػل كقػػرأ الػػدكرم بقصػػر ا١تنفصػػل كتوسػػطو كلػػو يف 

 ا١تتصل التوسط.
كقرأ أبو عمرك ب سكاف ا٢تاء يف )يؤده، كنؤتػو، كنولػو، كنصػلو، كيتقػو(. فيقرؤىػا يػؤدٍه، نؤتػٍو،  

كمػن ياتػٍو مؤمنػان( بطػو مػع إبػداؿ ا٢تمػزة فيقرؤىػا )كمػن يأتػو نولٍو، نصلٍو، يتقٍو، كسكن السوسي ىػاء )
 مومنا(. 

كقرأ أبػو عمػرك بتسػهيل ا٢تمػزة الثانيػة مػع إدخػاؿ ألػف بينهمػا يف كػل ٫تػز  قطػع اجتمعتػا يف  
 كلمة مثل )ءأنذر م، أإنا، أءيلقي( فيقرؤىا ءإنذر م، أااًنا، أءيلقي(. 

قطع التقتا من كلمتُت كاتفقتا يف الشػكل ٨تػو )جػاء كقرأ ب سقاط ا٢تمزة األكُف من كل ٫تز  
 أمرنا، من السماء إف، أكلياء أكلئك(. 

ك٬توز لو يف حرؼ ا١تد الواقع قبل ا٢تمز الساقط القصر كا١تػد عنػد قصػر ا١تنفصػل، كا١تػد فقػط 
 عند مده. 
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فػػ ف اختلفػػ  ا٢تمزتػػاف يف الشػػكل بػػأف فتحػػ  األكُف ككسػػرت الثانيػػة أكضػػم  ٨تػػو: )تفػػيءى 
 ُف ( )أك جاءى أيمة( فلو لتسهيل الثانية بُت بُت. إً 

 كإف ضم  األكُف كفتح  الثانية ٨تو السفاءي أىال( فلو إبداؿ الثانية كاكان خالصة. 
 فيقرؤىا )السفهاء كال ( 

كإف كسػػػرت األكُف كفتحػػػ  الثانيػػػة ٨تػػػو )النسػػػاًء أىك( فلػػػو إبػػػداؿ الثانيػػػة يػػػاءن خالصػػػة فيقرؤىػػػا 
)النساء يىو( كاختلف  عنو يف ا١تكسورة بعػد الضػم ٨تػو )يشػاءي ًإُف( فلػو فيهػا التسػهيل كاإلبػداؿ كاكان، 

 فيقرؤىا )يشاءي ًاُف( )يشاء ًكال(. 
حركػة مػا قبلهػػا ٨تػو )يؤمنػوف( )يػػؤ ،  كأبػدؿ السوسػي كػل ٫تػػزة سػاكنة حػرؼ مػد مػػن جػنس
 حيث شئتما( كىكذا فيقرؤىا )يومنوف( )يو (. )حيثشيتما(. 

 إال ما سكن للجـز كىو ستة ألفاظ: 
)ننسأىا( بالبقرة )تسؤىم( بآؿ عمراف كالتوبػة )تسػؤكم( با١تائػدة )إف يشػأ( بالنسػاء كاألنعػاـ كإبػراىيم 

 كفا ر كالشورل كموضعي اإلسراء. 
شأ( معان باألنعاـ ك )ف ف يشٍأ( بالشورل ك )نشأ( يف الشعراء كسبأ كيس )كييهيء( بالكهف ك )من ي

 )ينبأ( بالنجم. 
أك مػػػا سػػػكن للبنػػػاء مثػػػل )أنبػػػأىم( بػػػالبقرة )نبئنػػػا( بيوسػػػف )نبػػػر( بػػػاٟتجر )نبػػػئهم( بػػػاٟتجر  

مػا ثقػل باإلبػداؿ كالقمر )أرجئو( باألعراؼ كالشعراء ك )ىيء( بالكهف ك )اقرأ( باإلسراء كالعلػط أك 
 مثل )تؤكم( باألحزاب )كتؤكيو( با١تعارج. 

 أك ما يلتبس بغَت ا١تقصود كىو يف )رءيا( ٔترٔف 
 أك ينتقل باإلبداؿ  إُف لغة أخرل مثل )مؤصدة( بالبلد كا٢تمزة 

كقػػرأ أبػػو عمػػرك ٓتلػػفو عػػن الػػدكرم )بػػارئكم( معػػان بػػالبقرة بسػػكوف ا٢تمػػز، كَف يبػػد٢تا السوسػػي 
 رٍئكم(. فيقرؤىا )با

 ككافط الدكرم السوسي يف إبداؿ )يأجوج كمأجوج( فيقرؤىا )ياجوج كماجوج(.
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 كأماؿ أبو عمرك كل ألف رٝت  يف ا١تصحف ياءن ككاف قبلها راء ٨تو )اشًتل، بشرل، النصارل(.  
 كأماؿ كل ألف بعدىا راءن متطرفة مكسورة ٨تو )الدار كالغار(.

. كػل (ِ)لف  التوارة حيث كقع كأماؿ لف  الكافرين ككافرين حيث كقػع باليػاء كقلػل (ُ)كأماؿ
 ألف تأنيث مقصورة على كزف فعلى كيف جاءت ٨تو الدنيا، عيسى ٭تِت.

كقلػػػػل أيضػػػػان الفػػػػات فواصػػػػل السػػػػور اإلحػػػػدل عشػػػػر كىػػػػي  ػػػػو كالػػػػنجم كا١تعػػػػارج كالقيامػػػػة، 
 لعلط. كالنازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى، ا
 كأماؿ الدكرم لف  )الناس( اجملركر حيث كقع.

 كقرأ ىو كىي باالسكاف.  
 قال الشاطبي: 

 (ٖ)وىا ىو بعد الواو الفا والمها ***  وىا ىي أسكن راضياً بارداً حال
كا١تعػػٌت أف ا١ترمػػوز ٢تػػم بػػالراء مػػن راضػػيان كىػػو الكسػػائي كبالبػػاء مػػن بػػاردان كىػػو قػػالوف كباٟتػػاء مػػن حػػبل 
كىػػو أبػػو عمػػرك كيسػػكنوف ا٢تػػاء يف ىػػذه األلفػػاظ كمػػا أكثػػر مػػا نسػػمع ىػػذا ا٠تطػػأ الشػػائع يف صػػبلة 

ي، كىػػذا ٥تػػالف الػػًتاكيح فكثػػَت مػػن القػػراء كفقهػػم اهلل يسػػكنوف ا٢تػػاء عنػػد القػػراءة فيقػػرؤكف كٍىػػو كٍىػػ
لركاية حفص كىػو ٟتػن يف القػراءة فحفػص يقػرأ كىػو كىػي كىكػذا كقػرأ أبػو عمػرك بكسػر ا١تػيم كصػبلن 
إذا كقع ميم اٞتمع بعدىا مكسورة كبعده ٫تػز كصػل مثػل قبلػتهم الػيت، علػيهم القتػاؿ فيقرؤىػا قبلػتهم 

 اليت عليهم القتاؿ. 
إٓف إذا فيقرؤىػػا إٓفى أعلػػم إٓفى أخلػػط إٓفى  كقػػرأ بفػػتح يػػاء باإلضػػافة مثػػل: إْف أعلػػم، إٓف أخلػػط،

 إذا.
 كقرأ ب ثبات الياء الواقعة قبل ٫تزة الوصل مثل )عهدٍم الظا١تُت( فيقرؤىا )عهدمى الظا١تُت(. 

                                                      

 ( اإلمالة ىي أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة كباأللف ٨تو الياء. ُ)
 ُت. ( التقليل ىو النطط باأللف بُت الفتح كاإلمالة الكربل كتسمى اإلمالة الصغرل أك بُت بِ)
(  الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ّ)

 .ّٕالقراءات السبع، ص: 
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كقرأ ب ثبات اليػاء الزائػدة لفظػان احملذكفػة خطػان يف ٨تػو الػداع، دعػاف كمػن اتػبعن فيقرؤىػا كصػبلن الػداعي 
 م. إذا كىكذا كاهلل أجل كأعل

 اإلمام عبد اهلل بن عامر الشامي:
 ترجمة القارئ عبد اهلل بن عامر. 

ىو عبػد اهلل بػن عػامر بػن يزيػد بػن ٘تػيم بػن ربيعػة بػن عػامر بػن عبػد اهلل بػن عمػراف اليحصػل  
 بضم الصاد ككسرىا. 

كاختلػػف يف كنيتػػو كثػػَتان كاألشػػهر أنػػو أبػػو عمػػراف، إمػػاـ أىػػل الشػػاـ يف القػػراءة كالػػذم انتهػػ   
ليػػػػو مشػػػػيخة اإلقػػػػراء  ػػػػا كىػػػػو ثابػػػػ  النسػػػػب إُف ٭تصػػػػب بػػػػن د٫تػػػػاف، بطػػػػن مػػػػن ٛتػػػػَت كٛتػػػػَت مػػػػن إ

 . (ُ)قحطاف
 قال الشاطبي: 

 أبو عمرو ىم و اليحصبي ابن عامر *** صريْ وباقيهم أحاط بو الوال
 –صػلى اهلل عليػو كسػلم –قاؿ خالدبن يزيد ا١ترم: ٝتع  عبد اهلل بن عامر يقوؿ: قػبض رسػوؿ اهلل 

 نتاف، كانتقل  إُف دمشط كِف تسع سنُت كقد كثط أبو حامت خالد ىذا. كِف س
قػػػػاؿ اٟتػػػػاف  أبػػػػو عمػػػػرك أخػػػػذ القػػػػراءة عرضػػػػان عػػػػن أ  الػػػػدرداء كعػػػػن ا١تغػػػػَتة بػػػػن أ  شػػػػهاب  

 صاحب عثماف بن عفاف، كقيل عرض على عثماف نفسو. 
اثلػو بػن األسػقع كركل عبداهلل بن العبلء بػن زبػر، عػن ابػن عػامر قػاؿ: قػرأت علػى معاكيػة، كك  

 -صلى اهلل عليو كسلم–قاؿ: كقرءا على النل 
 . (ِ)كعن ٭تِت بن اٟتارث الذمارم: أف ابن عامر كلد سنة إحدل كعشرين من ا٢تجرة 

قػػػاؿ الػػػذىل: كِف قضػػػاء دمشػػػط بعػػػد أ  إدريػػػس ا٠تػػػوالٓف كحػػػدث عػػػن معاكيػػػة كفضػػػالة بػػػن عبيػػػد، 
 كالنعماف بن بشر ككاثلة، كغَتىم كقرأ أيضان على فضالة. 

                                                      

 (. ٗٓ/ُ(، الذىل، معرفة القراء )ْٗ/ُْ( الصفدم، الوايف بالوفيات )ُّٕ/ ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية،)ُ)
 (.ُّٖ/ُاية النهاية )( ابن اٞتزرم، غِ)
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حػػػدث عنػػػو ٤تمػػػد بػػػن الوليػػػد الزبيػػػدم، كربيعػػػة بػػػن يزيػػػد، كعبػػػد الػػػرٛتن بػػػن يزيػػػد جػػػابر، كابػػػن زبػػػر، 
 كآخركف. 

ى نظػػػر عمػػػارة دمشػػػط زمػػػن الوليػػػد ذكػػػر أبػػػو علػػػي لػػػو حػػػديث يف صػػػحيح مسػػػلم، ككػػػاف علػػػ
 األىوازم يف كتاب اإليضاح لو ستة كأربعُت نفسان أخذكا عن ابن عامر القراءة. 

مػػنهم ٭تػػِت بػػن اٟتػػارث الػػذِّمارم كىػػو الػػذم خلفػػو يف القيػػاـ  ػػا كقػػرأ عليػػو أخػػوه عبػػدالرٛتن بػػن عػػامر 
 بػن أ  ا١تهػاجر، كأبػو عبيػد اهلل مسػلم بػن كربيعة بػن يزيػد، كجعفػر بػن ربيعػة، كإٝتاعيػل بػن عبيػد اهلل

 شكم، كسعيد بن عبدالعزيز، كخبلد بن يزيد بن صبيح ا١تٌرم، كيزيد بن أ  مالك. كآخركف. 
 كثقو النسائي كغَته. 

 كقاؿ أٛتد بن عبد اهلل العجلي: ابن عامر شامي ثقة. 
 كذكره ابن حباب يف الثقات. 

صػػػلى اهلل عليػػػو –الػػػرازم عنػػػو فقػػػاؿ: مػػػديٍت قػػػد أدرؾ النػػػل قػػػاؿ أبػػػو حػػػامت: سيػػػئل أبػػػو زرعػػػة 
 .(ُ)كىو ثقة صغَت -كسلم

 قاؿ ابن حجر: ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقات يف نفر ثقات.  
، ىكػذا (ِ)عن ٭تِت بن اٟتارث، عن ابن عامر أنو قػاؿ لػو عنػد قراءتػو )إال مػن اغػًتؼ غرفػة(

 ة( يعٍت بالضم.  ٝتع  عثماف بن عفاف يقرأ ىذا اٟترؼ )غرف
ككاف أبو الدرداء إذا صلى الصبح يف جامع دمشط اجتمع الناس للقراءة عليػو فكػاف ٬تعلهػم 
عشػػػرة عشػػػػرة ك٬تعػػػػل علػػػى كػػػػل عشػػػػرة مػػػػنهم عريفػػػان، كيقػػػػف ىػػػػو قائمػػػان يف احملػػػػراب يػػػػرمقهم ببصػػػػره، 

أبػو الػدرداء  كبعضهم يقرأ على بعض، ككاف ابن عامر عريفان على عشرة، ككاف كبَتان فػيهم فلمػا مػات

                                                      

 (. ُٖٔ/ُ(  الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
( قرأ ا١تدنياف كا١تكي كالبصرم بفتح الغُت )غىرفة( كا١تديناف ٫تا نافع كأبو جعفر، كا١تكي ابن كثَت كالبصرم أبو عمرك.  كقرأ ِ)

 ىرة. الباقوف كمنهم إبن عامر )غيرفة( بالضم مثل قراءة حفص. القاضي، البدكر الزا
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خلفػػو ابػػن عػػامر، كقػػاـ مقامػػو ك ال زاؿ أىػػل الشػػاـ قا بػػة علػػى قػػراءة ابػػن عػػامر تػػبلكة كصػػبلة كتلقينػػان 
 . (ُ)إُف قريب ا٠تمسمائة

كقاؿ أبو علػي األىػوازم: كػاف عبػد اهلل بػن عػامر إمامػان عا١تػان ثقػة فيمػا آتػاه، حافظػان ١تػا ركاه، 
ا جػػػاء بػػػو، صػػػادقان فيمػػػا نقلػػػو، مػػػن أفاضػػػل ا١تسػػػلمُت، كخيػػػار متقنػػػان ١تػػػا كعػػػاه، عارفػػػان فهمػػػا قيمػػػان فيمػػػ

التابعُت كأجلة الراكين، ال يتهم يف دينو، كال يشك يف يقينو، كال ييرتاب يف أمانتو، كال يطعن عليو يف 
ركايتػػو، صػػحيح نقلػػو، فصػػيح قولػػو، عاليػػان يف قػػدره، مصػػيبان يف أمػػره، مشػػهوران يف علمػػو، مرجوعػػان إُف 

 فهمو. 
 فيما ذىب إليو األثر، كَف يقل قوالن ٮتالف فيو ا٠ترب.  َف يتعدَّ 

 تويف اإلماـ ابن عامر بدمشط يـو عاشوراء سنة ٙتاف عشرة كمائة. 
كجػزاه  -رٛتو اهلل كغفػر لػو كأجػزؿ مثوبتػو– (ِ)كىو قوؿ خليفتو، ك٤تمد بن سعد، كابن جرير

 عن اإلسبلـ كا١تسلمُت خَت اٞتزاء. 
 ترجمة الراوي ىشام: 

ىشػػاـ بػػن عمػػار بػػن نضػػَت بػػن ميسػػرة اإلمػػاـ أبػػو الوليػػد السػػلمي كيقػػاؿ الظفػػرم الدمشػػقي، أمػػاـ ىػػو 
 . (ّ)أىل دمشط كخطيبهم كمقرئهم ك٤تدثهم كمفتيهم. كلد سنة ثبلث كٜتسُت كمائة

قػرأ القػرآف علػى عػػراؾ بػن خالػد، كأيػوب بػػن ٘تػيم، كسػويد بػن عبػػدالعزيز، كالوليػد بػن مسػػلم،  
 كغَتىم. 
الػػك بػػػن أنػػس، كمسػػلم بػػن خالػػػد الز٧تػػي كإٝتاعيػػل بػػن عيػػػاش، ك٭تػػِت بػػن ٛتػػػزة كٝتػػع مػػن م 

 ، القاضػػي، كا٢تيػػػثم بػػػن ٛتيػػػد، كا٢تقػػل بػػػن زيػػػاد، كاٟتكػػػم بػػػن ىشػػاـ الثقفػػػي كعبػػػدالعزيز بػػػن أ  حػػػاـز
كصػػدقو بػػن خالػػد، كعبػػدالرٛتن ابػػن أ  الرجػػاؿ، كعبػػد اهلل بػػن اٟتػػارث اٞتمعػػي، كسػػفياف بػػن عيينػػة، 

 كخلفو كثَت. 

                                                      

 (. َِّ/ِ(. الذىل، سَت أعبلـ النببلء )ُّٗ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُ)
 . ٔ(. الدآف، التيسَت، ص: ُٔٓ/ُ(. الذىل، معرفة القراء الكبار )ُْٖ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ِ)
 . ٔ( الدآف، التيسَت، ص: ّ)
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عليػػػو أبػػػو عبيػػػد مػػػع تقدمػػػو، كأٛتػػػد بػػػن يزيػػػد اٟتلػػػوآف كىػػػاركف بػػػن موسػػػى األخفػػػش، كأبػػػو علػػػي قػػػرأ 
 إٝتاعيل بن اٟتويرس كأٛتد بن ٤تمد، كآخركف. 

كحدث عنو الوليد بن مسلم، ك٤تمد بن شعيب ك٫تا من شػيوخو ك٭تػى بػن معػُت، كالبخػارم  
لًتمػػػذم عػػػن رجػػػل عنػػػو، ك٦تػػػن يف صػػػحيحو، كأبػػػو داكد، كالنسػػػائي كابػػػن ماجػػػة يف سػػػننهم، كأخػػػرج ا

حدث عنو ٤تمد بن سعد كأبو حامت، كأبو زرعة، كبقي من ٥تلد، كأبو بكر بن أ  عاصم كابن قتيبة 
 العسقبلٓف، كأمم ال ٭تصوف ف نو رحل إليو من اآلفاؽ.

 كثقة بن معُت.  
 . (ُ)كقاؿ النسائي ال بأس بو كقاؿ الدار قطٍت صدكؽ

ازة، ككػػاف  بلبػػو للعلػػم منػػذ بلػػغ اٟتلػػم، كاسػػع الركايػػة مػػن كقػػد ركل ىشػػاـ عػػن ابػػن ٢تيعػػة إجػػ 
 أكعية العلم ككاف فصيحان عبلمة كاسع الركاية.. 

قػػاؿ عبػػداف األىػػوازم: ٝتعتػػو يقػػوؿ مػػا أعػػدت خطبػػة منػػذ عشػػرين سػػنة كقػػاؿ ٤تمػػد بػػن حػػرٔف ٝتعتػػو 
 يقوؿ يف خطبتو: قولوا اٟتط، يريكم اٟتط منازؿ أىل اٟتط يـو اليقضى إال باٟتط. 

قػػػاؿ صػػػاٌف جػػػزرة: ٝتعػػػ  ىشػػػاـ بػػػن عمػػػار يقػػػوؿ: دخلػػػ  علػػػى مالػػػك فقلػػػ : حػػػدثٍت فقػػػاؿ: أقػػػرأ 
: ال بل حدثٍت، فقاؿ: اقرأ، فلما راددتو قاؿ للغػبلـ: اضػربو، فضػربٍت ٜتػس عشػرة درة، فقلػ   فقل ي
ظلمتػػٍت، ال أجعلػػك يف حػػل، فقػػاؿ: مػػا كفارتػػو، فقلػػ : أف ٖتػػدثٍت ٓتمسػػة عشػػر حػػديثان، فحػػدثٍت، 

 . (ِ)د من الضرب كزدٓف يف اٟتديث، فضحك كقاؿ: اذىبفقل : ز 
قاؿ اٟتاف  أبو عبد اهلل اٟتميدم: اخربٓف بعػض أىػل اٟتػديث أف ىشػاـ بػن عمػار قػاؿ: سػأل  اهلل 
تعاُف سبع حوائو، سألتو أف يغفر ِف كلوالدم، فما أدرم ما صنع يف ىػذه، كسػألتو السػتة فقضػاىن 

صػػلى اهلل عليػػو –، كأف ٬تعلػػٍت مصػدقان علػػى حػػديث رسػوؿ اهلل ِف كىػي اٟتػػو، كأف يعمػػرٓف ٨تػو ا١تائػػة

                                                      

 (. ّٔٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 (.ّٖٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ّْٓ/ُاٞتزرم، غاية النهاية يف  بقات القراء ) ( ابنِ)
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، كأف أخطب على منرب دمشط كأف يرزقٍت ألف دينار حبلالن، كأف يغػدكا النػاس إٌِف يف  لػب -كسلم
 . (ُ)العلم

قػػاؿ أبػػو علػػي أٛتػػد بػػن ٤تمػػد األصػػبهآف ا١تقػػرئ، ١تػػا تػػويف أيػػوب بػػن ٘تػػيم رجعػػ  اإلمامػػة يف 
ذكواف كىشاـ ككاف ىشاـ مشتهران بالنقػل كالفصػاحة كالعلػم كالركايػة كالدرايػة، القراءة إُف رجلُت، ابن 

رزؽ كرب السن كصحتو العقل كالرأم فارٖتل إليو الناس يف القػراءات كاٟتػديث، كزاد علػى ابػن ذكػواف 
بأخذ القراءة عن الوليد بن مسلم، كسويد بن عبدالعزيز، كصدقو بن ٭تِت، كعراؾ بن خالد، كمػدرؾ 

سػػعد، كعمػػر بػػن عبػػد الواحػػد،   قػػاؿ: ككػػل ىػػؤالء أئمػػة قػػرؤكا علػػى ٭تػػِت بػػن اٟتػػارث، فلمػػا  بػػن أ 
مػػات ابػػن ذكػػواف اجتمػػع النػػاس علػػى إمامػػة ىشػػاـ بػػن عمػػار يف القػػراءة كالنقػػل، عػػاش بعػػده ثػػبلث 

 سنُت. 
مػػػات سػػػنة ٜتػػػس كأربعػػػُت كمػػػائتُت، كقيػػػل سػػػنة أربػػػع كأربعػػػُت رٛتػػػو اهلل رٛتػػػة كاسػػػعة كأجػػػزؿ 

 . (ِ)مثوبتو
 ترجمة ابن ذكوان: 

ىػػو  عبػػػد اهلل بػػػن أٛتػػد بػػػن بشػػػَت بػػػن ذكػػواف اإلمػػػاـ أبػػػو عمػػػرك كأبػػو ٤تمػػػد البهػػػرآف مػػػوالىم 
 الدمشقي، مقرئ دمشط كإماـ جامعها. 

كقاؿ ابن اٞتزرم يف ترٚتتو: عبد اهلل بن أٛتد بن بشػر كيقػاؿ بشػَت بػن ذكػواف بػن عمػرك بػن 
حساف بن دكاد بن حسنوف بن  سعد بن غالػب بػن فهػر بػن مالػك بػن النضػر أبػو عمػرك كأبػو ٤تمػد 
القرشػػػي الفهػػػرم الدمشػػػقي اإلمػػػاـ االسػػػناد الشػػػهَت الػػػراكم كالثقػػػة شػػػيخ اإلقػػػراء بالشػػػاـ كإمػػػاـ جػػػامع 

   دمشط.
قاؿ ابن ذكواف: كلدت يـو عاشوراء سنة ثبلث كسبعُت كمائة أخذ القراءة عرضان عػن أيػوب 

 . (ّ)بن ٘تيم كىو الذم خلفو يف القياـ بالقراءة بدمشط

                                                      

 (.  ّٔٓ/ِ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية يف  بقات القراء )ُ)
 (. َّْ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
 (. َْْ/ ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ّ)
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قػػاؿ أبػػو عمػػرك اٟتػػاف  كقػػرأ علػػى الكسػػائي حػػُت قػػدـ الشػػاـ كركل اٟتػػركؼ ٝتاعػػان عػػن إسػػحاؽ ابػػن 
ٛتػػد كأٛتػػد بػػن أنػػس كاٛتػػد بػػن ا١تعلػػى كإسػػحاؽ بػػن داكد ا١تسػػيل عػػن نػػافع كركل القػػراءة عنػػو ابنػػو أ

كعبػػػػد اهلل بػػػػن الفرخػػػػاف الزاىػػػػد كأبػػػػو زرعػػػػة عبػػػػد الػػػػرٛتن بػػػػن عمػػػػرك الدمشػػػػقي كعبػػػػد اهلل بػػػػن عيسػػػػى 
األصػػػفهآف كعبػػػد اهلل بػػػن ٥تلػػػد الػػػرازم كعثمػػػاف بػػػن خػػػرزاد كعلػػػى بػػػن اٟتسػػػن بػػػن اٞتنيػػػد ك٤تمػػػد بػػػن 

 . (ُ)إٝتاعيل الًتمذم كآخركف
 ـ القرآف كجوا ا كما ٬تب على قارئ القرآف عند حركة لسانو. ألف كتاب أقسا

قػػاؿ أبػػو زرعػػة الدمشػػقي َف يكػػن بػػالعراؽ كال باٟتجػػاز كال بالشػػاـ كال ٔتصػػر كال ٧تراسػػاف يف 
 زماف ابن ذكواف أقرأ عندم منو. 

كقاؿ الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراؽ أقرأ مػن ابػن ذكػواف كقػاؿ النقػاش قػاؿ ابػن ذكػواف: 
 أقم  على الكسائي سبعة أشهر كقرأت عليو القرآف غَت مرة. 

قلػػ : كالقائػػل ابػػن اٞتػػزرم: إف كػػاف رحػػل إليػػو للعػػراؽ فمحتمػػل كإال فمػػا نعلػػم أف الكسػػائي 
 دخل الشاـ،   كقف  على ما يدؿ أف الكسائي دخل الشاـ كأقرأ ّتامع دمشط. 

يػػدة أٛتػد بػػن عبػػد اهلل، كإٝتاعيػػل حػٌدث عنػػو: أبػػو داكد كابػن ماجػػة يف سػػننها، ككلػده أبػػو عب
 بن قَتاط، كعبد اهلل بن ٤تمد ا١تقدسي ك٤تمد بن إسحاؽ، كخلط سواىم. 

 قاؿ أبو حامت: صدكؽ، كقاؿ ٭تِت بن معُت: ليس بو بأس كذكره ابن حباف يف الثقات. 
قاؿ الذىل: بلغنا أف ابن ذكواف كاف أقرأ من ىشاـ بكثَت كلكن كاف ىشاـ أكسع علمان مػن 

 .(ِ)بن ذكواف بكثَتا
كحػػٌدث عػػن بقيػػة بػػن الوليػػد، كالوليػػد بػػن مسػػلم، كسػػويد ابػػن عبػػد العزيػػز كعػػراؾ بػػن خالػػد،  

 كككيع بن اٞتراح، ك ائفة. 
قػػاؿ غػػَت كاحػػد: تػػويف ابػػن ذكػػواف يف يػػـو االثنػػُت لليلتػػُت بقينػػا مػػن شػػواؿ سػػتة اثنتػػُت كأربعػػُت 

 . (ُ)كمائتُت كغلط من قاؿ سنة ثبلث
                                                      

 (. َْٓ/ُ(، ابن اٞتزرم، غاية النهاية )َْْ/ُالذىل، معرفة القراء الكبار ) ،ٔ( الدآف، أبو عمر، التيسَت، ص: ُ)
 (َْْ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار، مرجع سابط)ِ)
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 رٛتو اهلل كغفر لو كأجزؿ مثوبتو. 
 أصول رواية ابن عامر: 

أصػػوؿ قػػراءة ابػػن عػػامر كراكيػػاه ىشػػاـ كابػػن ذكػػواف كىشػػاـ مقػػدـ يف األداء كسػػنذكر مػػا اتفقػػا  
 عليو كإف اختلفا عزكت ا٠تبلؼ لصاحبو. 

 البن عامر بُت السورتُت: 
 البسلمة:

 اس. السك  كمن شر حاسد إذا حسد )سك ( قل أعوذ برب الن 
 كالوصل: كمن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس. 

 كلو بُت األنفاؿ كبراءة
 الوصل كالوقف، كالسك . 

 )إف اهلل بكل شيء عليم براءة من اهلل كرسولو(
 )إف اهلل بكل شيء عليم( كقف ) براءة من اهلل كرسولو(
 )إف اهلل بكل شيء عليم( سك  ) براءة من اهلل كرسولو(

 إال أنو ال سك  كال كصل  ألحد بُت الناس كالفاٖتة، كال بسملة ألحد أيضان بُت األنفاؿ كبراءة. 
كلو بُت األربع الزىر البسملة كذلك يف حالة اختياره السك  بُت السورتُت كيف حالة اختياره الوصػل 

 يأ  بالسك  كىي: 
 كالبلد ك بُت العصر كا٢تمزة.  بُت ا١تدثر كالقيامة كبُت االنفطار كا١تطففُت ك بُت الفجر

 قرأ ابن عامر بتوسط ا١تنفصل كا١تتصل قوالن كاحدان. 
ذكر العلماء عن ىشاـ أنػو كػاف يقػف بتغيػَت ا٢تمػز الواقػع يف آخػر حػركؼ الكلمػة كذلػك يف  

 ثبلثُت نوعان. 

                                                                                                                                                                   

 ( . َْٓ/ُ، ابن اٞتزرم، غاية النهاية، )ٔ( ك الدآف، التيسَت، ص: َْٗ/ُ( ا١ترجع السابط، )ُ)
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كا١تػػراد مػػن ذكػػر ىػػذه القػػراءات إعطػػاء القػػارئ نبػػذة عػػن القػػراء كمنػػاىجهم علػػى سػػبيل اإلٚتػػاؿ، حػػىت 
يستطيع أف يفرؽ بُت الركايات كيعلم شيئان مػن اختبلفهػا أمػا مػن أراد االسػتزادة فػ ف ذلػك، كال شػك 

 ال بد أف يتلقى من أفواه ا١تشائخ العلماء أىل ىذا الفن، كالرجوع إليو يف مضانو. 
فلػػو مػػثبلن يف حػػاؿ الوقػػف علػػى ا٢تمػػز ا١تتطػػرؼ إذا كانػػ  ا٢تمػػزة ا١تتطرفػػة مفتوحػػة فلػػو ثبلثػػة  

إلبػػػداؿ مثػػػل السػػػماء فيقػػػف عليهػػػا ب شػػػباع األلػػػف مػػػع حػػػذؼ ا٢تمػػػزة )السػػػما( كتوسػػػط األلػػػف مػػػع 
 حذؼ ا٢تمزة )السما( كقصر األلف مع حذؼ ا٢تمزة )السما(.

يػػػػاءي، أك ىػػػػؤالًء فلػػػػو فيهػػػػا ثبلثػػػػة اإلبػػػػداؿ كإف كانػػػػ  ا٢تمػػػػزة مضػػػػمومة أك مكسػػػػورة مثػػػػل أكل 
السػػابقة مػػع توسػػط األلػػف مػػع تسػػهيل ا٢تمػػزة بػػالرـك أكليػػاءي، كقصػػر األلػػف مػػع تسػػهيل ا٢تمػػزة بػػالرـك 

 أكلياءي. 
 قرأ ابن ىشاـ لف  إبراىيم يف سورة البقرة بفتح ا٢تاء كألف بعدىا إبراىاـ. 
 كسر ا٢تاء كياء بعدىا كقراءة الباقُت. كركم عن ابن ذكواف كجهاف األكؿ كهشاـ، كالثآف ب 
 كىذا اٟتكم ليس مطردان يف ٚتيع سور القرآف، كىو مصداؽ قوؿ الشا ل رٛتو اهلل:  

 (ٔ)وما لقياس في القراءة مدخل *** فدونك ما فيو الرضا متكفال
 كقرأ ىشاـ أيضان باإلمشاـ يف لف  قيل، كغيض كجآئى . 

 سيئ  باإلمشاـ. كقرأ ابن عامر حيل، كسبط، كسيء ك 
ـي الكسر صوت الضم.   كاإلمشاـ ىو: امشا

 كقرأ ابن عامر ىزكا ككفوا  مز الواك ىزؤان كفؤان. 
كقرأ لف  بيوت حيث كرد بكسر الباء فيقرؤىا بًيوت كزكريا  مزة بعد األلف فيكوف ا١تد من 

 قبيل ا١تد ا١تتصل.
 أ لو يا أبو. ككقف ابن عامر با٢تاء على كلمة يا أب  حيث كقع  فتقر  

                                                      

يٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ( الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعُ)
 ِّالقراءات السبع، ص: 
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أمػػاؿ ابػػػن عػػامر الػػػراء يف فػػواتح السػػػور كا٢تػػاء مػػػن فاٖتػػة مػػػرٔف، كأمػػاؿ ذكػػػواف جػػاء كشػػػاء كيػػف كقعػػػا 
 فيقرأىا جير كشيء، كأماؿ أيضان احملراب ك االكراـ كعمراف كالتوراة. 

فيقرأىػا احملػػراب، اإلكػػراـ، عمػػراف، التػػوراة كأمػػاؿ أيضػػان ٛتػػارؾ كاٟتمػػار يف قولػػو تعػػاُف ) كأنظػػر 
إُف ٛتارؾ( كأماؿ )فزادىم( من قولو تعاُف )فزادىم اهلل مرضا( بالبقرة فيقرأىا فزادىم اهلل مرضػا. كاهلل 

 أجل كأعلم. 
 أثب  الياء كصبلن ككقفان يف قولو تعاُف )يا عباد ال خوؼ(. 

 يقرأىا ) يا عبادم ال خوؼ(  يف الوصل كيف الوقف يا عبادم.
 كحذؼ الياء يف اٟتالُت يف قولو تعاُف: )فما آتاف اهلل( يف سورة النمل.  

كَف يسػػػػك  ابػػػػن عػػػػامر يف مواضػػػػع السػػػػكتات الػػػػيت ٟتفػػػػص كىػػػػي: )عوجػػػػان قيمػػػػا( يف سػػػػورة  
بػػل راف( يف سػػورة ا١تطففػػُت كاهلل الكهػػف )مػػن راؽ( يف سػػورة القيامػػة، )مرقػػدنا ىػػذا( يف سػػورة يػػس )

 . (ُ)أجل كأعلم
 ترجمة اإلمام عاصم: 

 -قالػو ابػن اٞتػزرم–عاصم بن  دلة بن أ  النجود بفتح النوف كضم اٞتيم كقد غلط من ضم النوف 
 أبو بكر األسدم موالىم الكويف ا٠تياط. 

شيخ اإلقراء بالكوفة كأحد القراء السبعة، كيقاؿ: أبو النجود اسم أبيو ال يعرؼ لو أسػم غػَت  
 ذلك ، ك دلة اسم أمو كقيل اسم أ  النجود، عبد اهلل. 

كىو اإلماـ الذم انته  إليو رئاسػة اإلقػراء بالكوفػة بعػد أ  عبػدالرٛتن السػلمي يف موضػعو،  
 ر كالتجويد، ككاف أحسن الناس صوتان بالقرآف. ٚتع بُت الفصاحة كاإلتقاف كالتحري

قرأ القرآف على أ  عبد الرٛتن السلمي كزربن حبيش األسدم كحدث عنهما كعن أ  كائل  
 كمصعب بن سعد ك ائفة. 

                                                      

كما بعدىا، كالضباع اإلضاءة،  ُِْكما بعدىا، كابن اٞتزرم النشر، ص: ّٕ( أنظر: الدآف، أبو عمر، التيسَت، ص: ُ)
 رؼ(. ( كما بعدىا )بتصِّ/ُكما بعدىا، كالقاضي، البدكر الزاىرة، ) ُّْص:
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قاؿ أبو بكر بن عياش ال أحصي ما ٝتعػ  أبػا إسػحاؽ السػبيعي يقػوؿ: مػا رأيػ  أحػدان أقػرأ للقػرآف 
اؿ ابن عياش: قػاؿ ِف عاصػم: مرضػ  سػنتُت فلمػا قمػ  قػرأت القػرآف من عاصم بن أ  النجود كق

 فما أخطأت حرفان. 
 ككاف من التابعُت ركل عن أ  رمثو رفاعة بن يثر  التميمي كاٟتارث بن حساف البكرم. 

 . (ُ)أخذ القراءة عرضان عن زر بن حبيش كأ  عبد الرٛتن السلمي كأ  عمرك الشيبآف
ف بن تغلب كأباف بن يزيد العطار كإٝتاعيل بن ٣تالد كاٟتسن بػن صػاٌف كركل القراءة عنو أبا

كحفص بن سليماف كاٟتكم بن ظهَت كٛتاد بن سػلمة كسػليماف بػن مهػراف كسػبلـ بػن سػليماف كأبػو 
 بكر بن عياش كشيباف بن معاكية كالضحاؾ بن ميموف كعمرك بن خالد كخلط ال ٭تصوف. 

بن العػبلء كا٠تليػل بػن أٛتػد كاٟتػارث بػن نبهػاف كٛتػزة  كركل عنو حركفان من القرآف أبو عمرك
 الزيات كاٟتماداف كا١تغَته الضل ك٤تمد بن عبداهلل العزرمي كىاركف بن موسى. 

قػػػاؿ أبػػػو بكػػػر بػػػن عيػػػاش قػػػاؿ ِف عاصػػػم: مػػػا أقػػػرأٓف احػػػد حرفػػػان إال أبػػػو عبػػػدالرٛتن السػػػلمي 
 ككن  أرجع من عنده فأعرض على زر. 
مػا كػاف مػن القػراءة الػيت أقرأتػك  ػا فهػي القػراءة الػيت قػرأت  ػا  كقاؿ حفص قػاؿ ِف عاصػم:

على أ  عبد الرٛتن السلمي عن علي، كما كاف من القراءة الػيت أقرأ ػا أبػا بكػر بػن عيػاش فهػي الػيت  
 كن  أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود. 

رجػل صػاٌف خػَت كقاؿ عبد اهلل بػن أٛتػد بػن حنبػل: سػأل  أ  عػن عاصػم بػن  دلػة فقػاؿ: 
 . (ِ)ثقة. فسألتو: أم القراءة أحب أليك؟ قاؿ: قراءة أىل ا١تدينة ف ف َف تكن فقراءة عاصم

 كثقة أبو زرعة كٚتاعة. 
كقػاؿ أبػو حػامت: ٤تلػة الصػػدؽ كحديثػو ٥تػرج يف الكتػب السػتة كقػػاؿ أبػو بكػر بػن عيػاش كػػاف 

عاصػمان فوقػع كقعػة شػديدة  األعمش كعاصم كأبػو حسػُت سػواء كلهػم ال يبصػركف، كجػاء رجػل يقػود
 فما كهره كال قاؿ لو شيئان. 

                                                      

 (.ّْٔ/ُ( كابن اٞتزرم، غاية النهاية )ٕٓ/ُ(  الذىل،  بقات القراء )ُ)
 (. َِٓ/ُ(  الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
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قػػػاؿ أٛتػػػد بػػػن عبػػػد اهلل العجلػػػي: عاصػػػم صػػػاحب سػػػنة كقػػػراءة كػػػاف رأسػػػان يف القػػػرآف، قػػػدـ البصػػػرة 
 فأقرأىم. 

 قاؿ سلمة بن عاصم: كاف عاصم بو أ  النجود ذا نسكو كأدب كفصاحةو كصوتو حسنو. 
قػػاؿ أبػػو بكػػر: كػػاف عاصػػػم إذا صػػلى ينتصػػب كأنػػو عػػػود ككػػاف يػػـو اٞتمعػػة يف ا١تسػػػجد إُف 
العصر، ككاف عابدان خَتان أبدان يصلي، رٔتا أتى حاجػة فػ ذا رأل مسػجدان قػاؿ: صػل بنػا: فػ ف حاجتنػا 

 ال تفوت   يدخل فيصلي. 
  قػرأ    قاؿ أبو بكػر بػن عيػاش: دخلػ  علػى عاصػم كىػو يف ا١تػوت فػأغمى عليػو، فأفػاؽ،

 ردكا إُف اهلل موالىم اٟتط أال لو اٟتكم كىو أسرع اٟتاسبُت(. فهمز، فعلم  أف القراءة منو سجية. 
تويف عاصم أخر سنة سبع كعشرين كمائة، كقيػل سػنة ٙتػاف كعشػرين، فلعلػو يف أك٢تػا بالكوفػة 

 . (ُ)كقاؿ األىوازم: بالسماكة كىو يريد الشاـ كدفن  ا
 كأجزؿ مثوبتو كجزاه عن اإلسبلـ كا١تسلمُت خَت اٞتزاء. غفر اهلل لو كرٛتو 

 كلعاصم راكياف حفص بن سليماف كشعبة بن عياش
 ترجمة حفص: 

حفص بن سليماف بن ا١تغَتة اإلماـ أبو عمر الكويف األسدم موالىم ا١تقرئ الغاضرم البػزاز  
 تلميذ عاصم كابن زكجتو. 
 كلد سنة تسعُت للهجرة. 

لذم أخذ قراءة عاصم على الناس تبلكة كنزؿ بغداد فأقرأ  ا، كجاكر ٔتكة قاؿ الدآف: كىو ا 
 فأقرأ أيضان  ا . 

كقػػػاؿ ٭تػػػي بػػػن معػػػُت: الركايػػػة الصػػػحيحة الػػػيت ركيػػػ  عػػػن قػػػراءة عاصػػػم ركايػػػة أ  عمػػػر حفػػػص بػػػن 
 سليماف. 

                                                      

( ابن َِٕ/ُكالذىل،معرفة القراء الكبار ) ٔ(، الدآف التيسَت، ص: ُِِ/ُ(  ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 (. ّْْ/ُ، الصفدم، الوايف بالوفيات )(ّْٕ/ُاٞتزرم، غاية النهاية )
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 . (ُ)كقاؿ أبو ىشاـ الرفاعي: كاف حفص أعلمهم بقراءة عاصم
 . (ِ)ف كاف مفضبلن قاؿ الشا ل: كحفص كباإلتقا

 قاؿ الذىل: أما القراءة ثب  ضابط ٢تا ٓتبلؼ حالو يف اٟتديث. 
قػػاؿ ابػػن ا١تنػػادم: قػػرأ علػػى عاصػػم مػػراران، ككػػاف األكلػػوف يعدكنػػو يف اٟتفػػ  فػػوؽ أ  بكػػر بػػن عيػػاش، 

 كيصفونو بضبط اٟتركؼ اليت قرأ على عاصم. 
 . (ّ)-رضي اهلل عنو–ترتفع إُف علي  أقرأ الناس دىران، ككان  القراءة اليت أخذىا عن عاصم

قاؿ ابن اٞتزرم: عن حفػصو أنػو قػاؿ: قلػ  لعاصػم أبػوبكر ٮتػالفٍت فقػاؿ: أقرأتػك ٔتػا أقػرأٓف 
أبػػو عبػػد الػػرٛتن السػػلمي عػػن علػػي بػػن أ   الػػب، كأقرأتػػو ٔتػػا أقػػرأٓف زر بػػن حبػػيش عػػن عبػػد اهلل بػػن 

 مسعود. 
اٟتػػػركؼ ٜتسػػػمائة كعشػػػرين حرفػػػان يف  قػػػاؿ ابػػػن ٣تاىػػػد: بينػػػو كبػػػُت أ  بكػػػر مػػػن ا٠تلػػػف يف

ا١تشػػهور عنهمػػػا. كذكػػػر حفػػص أنػػػو َف ٮتػػػالف عاصػػمان يف شػػػيء مػػػن قراءتػػو إال يف حػػػرؼ الػػػرـك )اهلل 
 الذم خلقكم من ضعف ....( اآلية قرأه بالضم كقرأه عاصم بالفتح. 

كمػػػن ا١تعلػػػـو أف الػػػوجهُت صػػػحيحاف عػػػن حفػػػص، كسػػػيأ  تفصػػػيلو عنػػػد ذكػػػر أصػػػوؿ قػػػراءة 
 ف اهلل تعاُف. عاصم ب ذ

ركل القػػػػراءة عنػػػػو عرضػػػػان كٝتاعػػػػان: حسػػػػُت بػػػػن ٤تمػػػػد ا١تػػػػركذم كٛتػػػػزة بػػػػن القاسػػػػم األحػػػػوؿ، 
كسػػليماف بػػن داكد، كٛتػػداف بػػن أ  عثمػػاف الػػدقاؽ كالعبػػاس بػػن الفضػػل كخلػػف اٟتػػداد كعمػػرك بػػن 

شػاىي الٌصباح كعبيػد بػن الصَّػباح كىبػَتة بػن ٤تمػد النمػار كأبػو شػعيب القػواس كالفضػل بػن ٭تػِت بػن 
 بن فراس األنبارم كحسُت بن علي اٞتعفي كأٛتد بن األنطاكي كآخركف. 

 كعن ٭تِت بن معُت قاؿ: القراءة قراءة حفص. 

                                                      

 (. ِٕٖ/ُ(، كالذىل، معرفة القراء الكبار )ِْٓ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُ)
(   الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ِ)

 . ُٗالقراءات السبع. ص: 
 (. ِٖٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ّ)
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. رٛتػػو اهلل (ُ)قػػاؿ الػػذىل: عػػاش تسػػعُت عامػػان كتػػويف سػػنة ٙتػػانُت كمائػػة كقيػػل بػػُت الثمػػانُت كالتسػػعُت
 ٞتزاء. كغفر لو كأجزؿ مثوبتو كجزاه عن اإلسبلـ كا١تسلمُت خَت ا

 ترجمة الراوي شعبة بن عياش: 
 شبعة بن عياش بن ساَف أبو بكر ا٠تياط األسدم النهشلي الكويف اإلماـ العلم راكم عاصم. 

 اختلف يف اٝتو على ثبلثة عشر قوالن كأصحها شعبة.  
فذكر أبو ىشاـ الرفاعي كحسُت بن عبد األكؿ أهنما سأاله عن أٝتو فقاؿ: شعبة. كلد سػنة 
 ٜتس كتسعُت. كعرض القرآف على عاصم ثبلث مرات كعلى عطاء بن السائب كأسلم ا١تنقرم. 

عػػرض عليػػو أبػػو يوسػػف يعقػػوب بػػن خليفػػة األعشػػى، كعبػػدالرٛتن ابػػن أ  ٛتػػاد، كعػػركة بػػن  
 ن ٤تمد العليمي كسهل بن شعيب. ٤تمد األسدم، ك٭تِت ب

 . (ِ)قاؿ الدآف: كال يعلم أحد عرض عليو القرآف غَت ىؤالء ا٠تمسة
كركل عنو اٟتركؼ ٝتاعان من غػَت عػرض إسػحاؽ بػن عيسػى، كإسػحاؽ بػن يوسػف األزرؽ، 
كأٛتد بن جبَت، كيزيد ابن عبد الواحد، كحسُت بن عبد الػرٛتن، كعلػي بػن ٛتػزة الكسػائي كغػَتىم، 

دىران إال أنو قطع اإلقػراء قبػل موتػو بسػبع سػنُت، ككػاف إمامػان كبػَتان عا١تػان عامبلن،ككػاف يقػوؿ: انػا  كعمر
 نصف اإلسبلـ، ككاف من أئمة السنة. 

قاؿ أبو داكد حدثنا ٛتزة بػن سػعيد ا١تػركزم، ككػاف ثقػة قػاؿ سػأل : أبػا بكػر بػن عيػاش كقػد  
بلغك مػا كػاف مػن أمػر ابػن عليػة يف القػرآف، قػاؿ: كيلػك مػن زعػم أف القػرآف ٥تلػوؽ فهػو عنػدنا كػافر 

 زنديط عدك اهلل ال ٧تالسو كال نكلمو. 
رش أل  بكػػػر بػػػن عيػػػاش فػػػراش كركل ٭تػػػِت بػػػن أيػػػوب عػػػن أ  عبػػػد اهلل النخعػػػي قػػػاؿ: َف يفػػػ 

 ٜتسُت سنة، ككذا قاؿ: ٭تِت بن معُت. 
كقاؿ أٛتد بن حنبل: ثقة، رٔتا غلط، صاحب قرآف كخػَت كقػاؿ ابػن ا١تبػارؾ: مػا رأيػ  أحػدان  

 . (ُ)أسرع إُف السنة من أ  بكر بن  عياش
                                                      

 . ٔ( كالدآف، التيسَت، ص:ِّٔ/ُ( ك ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ِٖٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار)ُ)
 (. ِّٕ/ُ(، كابن اٞتزرم، غاية النهاية )َِٖ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
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أىػدل لػو رجػل قاؿ ٭تِت بن سعيد: زاملػ  أبػا بكػر بػن عيػاش إُف مكػة فمػا رأيػ  أكرع منػو، كلقػد  
ر بان فبلغو أف من بسػتاف أخػذ مػن خالػد بػن سػلمة ا١تخزكمػي، فػأتى آؿ خالػد، فاسػتحلهم كتصػدؽ 

 بثمنو. 
كقػاؿ أبػػو عبػد اهلل ا١تعيطػػي: رأيػ  أبػػا بكػر بػػن عيػػاش ٔتكػة فػػأتى سػفياف بػػن عيينػة فػػربؾ بػػُت  

 دان. يديو فجاء رجل يسأؿ سفياف عن حديث، فقاؿ: ال تسألٍت ما داـ ىذا الشيخ قاع
قاؿ أبو ىشاـ الرفاعي: قاؿ أبو بكر للحسن بػن اٟتسػن با١تدينػة: مػا أبقػ  الفتنػة منػك؟ قػاؿ: كأم 

 فتنة رأيتٍت فيها؟ قاؿ: رأيتهم يقبلوف يدؾ فبل ٘تنعهم. 
كقاؿ: أبو بكػر: أدْف نفػع السػكوت السػبلمة، ككفػى  ػا عافيػة، كأدْف ضػرر ا١تنطػط الشػهرة،  

آدـ: قػػاؿ ِف أبػػوبكر: تعلمػػ  مػػن عاصػػم القػػرآف كمػػا يػػتعلم الصػػل مػػن ككفػػى  ػػا بليػػة قػػاؿ ٭تػػِت بػػن 
ا١تعلم، فلقي مٍت شدة، فما أحسػن غػَت قراءتػو. كىػذا الػذم أخربتػك بػو مػن القػرآف، إ٪تػا تعلمتػو مػن 

 عاصم تعلمان.
كقاؿ ٭تِت بن آدـ: عن أ  بكر قاؿ: تعلم  من عاصم ٜتسان ٜتسػان، كَف أتعلػم مػن غػَته،  

غَته، كاختلف  إليو ٨توان من ثبلث سنُت يف اٟتر كالشتاء كا١تطر، حىت رٔتا استحيي  كال قرأت على 
 من أىل مسجد بٍت كاىل.

كقػػاؿ ِف: عاصػػم حػػُت ٝتػػع قػػراء  أٛتػػد اهلل تعػػاُف، ف نػػك جئػػ  كمػػا ٖتسػػن شػػيئان، فقلػػ :  
 إ٪تا خرج  من الكتاب   جئ  إليك. 

 رفان.قاؿ: فلقد فارق  عاصمان كما أسقط من القرآف ح
قاؿ عبيد بن يعيش: ٝتع  أبا بكر يقوؿ: ما رأي  أقرأ من عاصم فقرأت عليو، كما رأي   

 أفقو من مغَتة فلزمتو. 
كقد ركم من غَت كجو عن أ  بكر أنو مكث أربعػُت سػنة أك ٨توىػا ٮتػتم القػرآف يف كػل يػـو  
 كليلة. 

                                                                                                                                                                   

 (. ُِٖ/ُ( الذىل، ا١ترجع سابط )ُ)
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كيك؟ أنظرم إُف تلك الزاكية فقد ١تا حضرت الوفاة أبا بكر بن عياش، بك  أختو، فقاؿ ٢تا: ما يب
ختم  فيها ٙتاف عشرة ألف ختمة. تويف يف ٚتادم األكؿ سنة ثبلث كتسعُت كمائة كقيل سنة أربػع 

 . رٛتو اهلل كغفر لو كأجزؿ مثوبتو. (ُ)كتسعُت
  ضاً من أصول رواية اإلمام عاصم: وسأذكر بإذن اهلل تعالى بع

 كشعبة.أصوؿ ركاية اإلماـ عاصم كراكياه حفص 
كركاية حفص ىي أشهر الراكيات اآلف يف العاَف اإلسػبلمي ك بعػ   ػا ا١تصػاحف يف إ٨تػاء  

ب نشػػػاء ٣تمػػػع لطباعػػػة ا١تصػػػحف  –رٛتػػػو اهلل –العػػػاَف كقػػػد قػػػاـ خػػػادـ اٟتػػػرمُت الشػػػريفُت ا١تلػػػك فهػػػد 
الشػػريف يف ا١تدينػػة ا١تنػػورة فبػػدأ بطباعػػة ا١تصػػحف الشػػريف بركايػػة حفػػص عػػن عاصػػم كاسػػتمرت ىػػذه 
الدكلة ا١تباركة كقاد ا يف ىذا ا١تشركع كأكلتو اىتمامان كبػَتان كَف تػزؿ كمت ْتمػد اهلل تعػاُف كتوفيقػو  باعػة 

 ا١تصحف الشريف على عدة ركايات. 
فػػػاللهم كفػػػط قاد ػػػػا كأحفػػػ  أىلهػػػا مػػػػن كيػػػد الكائػػػدين كحسػػػػد اٟتاسػػػدين، كأحفظهػػػا قبلػػػػة  

 لئلسبلـ كا١تسلمُت، اللهم آمُت. 
 ت البسلمة بُت السورتُت قرأ حفص ب ثبا 

 كلو بُت األنفاؿ كبراءة ثبلثة أكجو: 
 الوقف، السك  ، الوصل 

 فيقرؤىا بالوقف إف اهلل بكل شيء عليم )كقف( براءة من اهلل كرسولو. 
 كيقرؤىا بالسك  إف اهلل بكل شيء عليم )سك ( براءة من اهلل كرسولو. 

 اهلل كرسولو.  كيقرؤىا بالوصل إف اهلل بكل شيء عليم براءة من
 كالفرؽ ببُت الوقف كالسك  أف الوقف مع اخذ النفس كالسك  بدكنو.  

كلو يف ىاء )ماليو( بسورة اٟتاقة كجهاف: أحد٫تا السك  إظهار ىا مػع السػك ، ثانيهمػا: 
 إدغامها يف ا٢تاء اليت بعدىا ) ماليو ىلك(.

                                                      

 . ٔ( كالدآف التفسَت، ص:ِٖٔ/ُ( ك الذىل، معرفة القراء الكبار )ِِٖ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُ)
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ية أمػػا قصػػر ا١تنفصػػل حركتػػاف كمػػا قػػرأ بتوسػػط ا١تػػد ا١تنفصػػل كا١تتصػػل أربػػع حركػػات مػػن  ريػػط الشػػا ب
 نسمع اآلف يف صبلة الًتاكيح كغَتىا فهو من  ريط الطيبة كلو قواعد كأصوؿ يقرأ  ا. 

سػػهل حفػػص ا٢تمػػزة الثانيػػة يف كلمػػة )أءعجمػػي( فقرأىػػا )أاعجمػػي( كلػػو يف كلمػػة )اآلف( يف  
 رؼ كجهاف: سورة يونس )ءاهلل( يف سورة يونس كالنمل )ء الذكرين( يف سورة األنعاـ ح

 إبداؿ ٫تزة الوصل ألف مد مع اإلشباع.  (ُ
 يسهل ا٢تمزة الثانية مع القصر.  (ِ

أمػػاؿ حفػػص كلمػػة كاحػػدة يف القػػرآف الكػػرٔف كىػػي كلمػػة )٣تراىػػا( يف سػػورة ىػػود )بسػػم اهلل      
 ٣تريها كمرساىا(.

 كسك  حفص كجوبان لوحده خبلفان ٞتميع القراء يف أربعة مواضع:        
 قاؿ الشا ل: 

 وسكتة حفص دون قطع لطيفة *** على ألف التنوين في عوجاً بال
 (ٔ)وفي نوين من راٍق ومرقدنا وال *** م بل ران والباقون ال سك  موصال

كمعٌت البي  أف حفصان سك  سكتة لطيفة على ىػذه ا١تواضػع يف قولػو تعػاُف: ) اٟتمػد هلل  
الػػذم أنػػزؿ علػػى عبػػده الكتػػاب كَف ٬تعػػل لػػو عوجػػا قيمػػا( يف سػػورة الكهػػف ) مػػن يبعثنػػا مػػن مرقػػدنا 

 ىذا(، يف سورة يس )كقيل من راؽ( يف سورة القيامة ) ككبل بل راف( يف سورة ا١تطففُت. 
.كقرأ حفص ك  لمة ) ال تأمٌنا( يف سورة يوسف باإلمشاـ باإلدغاـ مع اإلمشاـ أك الرـك

كاإلمشػػاـ ىنػػا ىػػو اإلرشػػارة إُف حركػػة الضػػم بعػػد إسػػكاف اٟتػػرؼ فَتاىػػا ا١تبصػػر كال ٭تػػس  ػػا  
 األعمى. 

 كقد كصفو اإلماـ الشا ل يف الشا بية بقولو: 
ـي إ باؽي الشفاه بعيد ما *** تسكن ال صوت ىناؾ  .(ُ)فيصحبل كاإلمشا

                                                      

(  الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ُ)
 .ّٕالقراءات السبع، ص: 
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، كالرـك ىو اآليتاف ّتزء من حركة الضم.   كلو كجو آخر كىو الرـك
 فيقرؤىا ) ال تأمٌنا( ياالمشاـ. كبالرـك ) ال تأمنينا( 

كقػرأ حفػػص ىػػزكان ككفػػوان بػػدكف ٫تػػز مػػع ضػػم الػزام كالفػػاء خبلفػػان لغػػَته مػػن القػػراء، كقػػرأ يػػا بػػٍتَّ  
 بالتشديد الباء مع الفتح. 

كقرأ إنسانية يف الكهف بضػم ا٢تػاء خبلفػان لغػَته مػن القػراء، كمػا قػرأ عليػو اهلل يف الفػتح بضػم  
 ا٢تاء كقرأ )فيو، مهانان( يف الفرقاف بصلة ا٢تاء. 

 أدغم حفص الثاء يف الذاؿ يف )يلهث ذلك( يف األعراؼ. 
 كصح عنو يف )فرؽ( يف الشعراء كجهاف التفخيم كالًتقيط.  

  

                                                                                                                                                                   

ه بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف (  الشا ل، القاسم بن فَت ُ)
 .ّٕالقراءات السبع، ص: 
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}اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكىم مِّىن َضىْعٍف يف ضعف، كضعفان يف سورة الرـك يف قولو تعاُف:  ككذلك صح عنو
ٍة َضىْعًفا َوَشىْيَبًة َيْخلُىُق َمىا َيَشىاُء َوُىىَو اْلَعِلى ًة ثُىمَّ َجَعىَل ِمىن بَىْعىِد قُىىوَّ يُم ثُمَّ َجَعَل ِمن بَىْعىِد َضىْعٍف قُىىوَّ

ثُىمَّ  ُضْعفٍ }اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن اضع الثبلثة فيقرؤىا  ، صح عنو الفتح كالضم يف ا١تو (ُ) اْلَقِديُر{
ةٍ ُضىىْعٍف َجَعىىَل ِمىىن بَىْعىىِد  ًة ثُىىمَّ َجَعىىَل ِمىىن بَىْعىىِد قُىىىوَّ َوَشىىْيَبًة َيْخلُىىُق َمىىا َيَشىىاُء َوُىىىَو اْلَعِلىىيُم ُضىىْعًفا  قُىىىوَّ

 . بضم حرؼ الضاد. (ٕ)اْلَقِديُر{
 كجهاف كقفان كلو يف لف  )سبلسبل( يف اإلنساف  

 أحد٫تا: إثبات األلف األخَتة فيقرؤىا سبلسبل. 
 كثانيهما: حذفها كالوقف على البلـ ساكنة فيقرؤىا سبلسٍل 

 كٖتذؼ األلف يف حاؿ الوصل. 
 كلو يف كلمة )آتاف( يف سورة النمل كجهاف: 

 أحد٫تا: إثبات ياء ساكنة بعد النوف فيقرؤىا آتآٍف. 
 . (ّ)فيقرؤىا آتاف كاهلل أجل كأعلمكثانيها: الوقف على النوف 

                                                      

، اآلية )ُ)  (. ْٓ( سورة الرـك
، اآلية )ِ)  (.ْٓ(  سورة الرـك
( كما بعدىا، ُْْ/ِكما بعدىا،  كابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر) َّ( أنظر: الدآف، أبو عمر، التيسَت، ص: ّ)

 ( كما بعدىا)بتصرؼ(. ِّ/ُكما بعدىا، كالقاضي، البدكر الزاىرة ) َٔكالضباع، اإلضاءة، ص: 
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 أصوؿ ركاية شعبة بن عياش الراكم الثآف لعاصم: 
 قرأ شعبة ب ثبات البسملة بُت السورتُت إال بُت األنفاؿ كبراءة  

 فلو فيها: الوقف كالسك  كالوصل. 
 فيقرؤىا بالوقف: إف اهلل بكل شيء عليم ) كقف( براءة من اهلل كرسولو. 

 كيقرؤىا بالسك : إف اهلل بكل شيء عليم ) سك ( براءة من اهلل كرسولو. 
 كيقرؤىا بالوصل: إف اهلل بكل شيء عليم براءة من اهلل كرسولو. 

 كالفرؽ بُت الوقف كالسك  أف الوقف مع أخذ النفس كالسك  بدكنو.
مرقػػدنا كَف يسػػك  يف ا١تواضػػع الػػيت سػػك  فيهػػا حفػػص كىػػي: )عوجػػان مرقػػدان( يف الكهػػف ) 

 ىذا( يف يس )من راؽ( يف القيامة )بل راف( يف ا١تطففُت كقرأ شعبة بتوسط ا١تنفصل كا١تتصل. 
كقػػرأ شػػعبة )نػػؤده إليػػك( )نؤتػػو منهػػا(، )نولػػو( ، )كنصػػلو( )كيتقػػو( ب سػػكاف ا٢تػػاء. فيقرؤىػػا:  

 يودٍه إليك، نؤتٍو منها، نولٍو كنصلٍو يتقٍو. 
و ميهانػػػػا( كقػػػػرأ )آمنػػػػتم( يف األعػػػػراؼ ك ػػػػو كالشػػػػعراء ك كقػػػػرأ )فيػػػػو، مهانػػػػا( بقصػػػػر ا٢تػػػػاء ) فيػػػػ 

 )ءأعجي( بفصلٍ  )إنا ١تغرموف( بالواقعة. باالستفهاـ فيها ٚتيعان مع ٖتقيط الثانية. 
 كقرأ ىزكان، ككفوان با٢تمز فيهما، فيقرؤىا ىزؤان، ككفؤان. 

وف( )ترجػػيء( كقػػرأ )مرجػػوف( يف التوبػػة ك)ترجػػي( يف األحػػزاب بػػا٢تمز فيهمػػا )فيقرؤىػػا )مرجئػػ
 كقرأ )لولوان( حيث جاء ب بداؿ ا٢تمزة األكُف كاكان فيقرؤىا لويلؤان. 

 كأبدؿ ا٢تمزة يف )مؤصدة( يف البلد كا٢تمزة فيقرؤىا )موصدة(. 
 كقرأ )اٗتذمت( )كأخذمت( كيف جاءت ب دغاـ الذاؿ يف التاء فيقرؤىا )اٗتتم( )أختم(. 
فيقرؤىػػػػػا )أدراؾ( )أدراكػػػػػم( كأمػػػػػاؿ )رمػػػػػى( يف  كأمػػػػػاؿ شػػػػػعبة الػػػػػراء يف )أدراؾ( ك )أدراكػػػػػم( 

األنفػػػػػاؿ ك )ىػػػػػار( يف التوبػػػػػة. ك)أعمػػػػػى( يف موضػػػػػعي اإلسػػػػػراء )كنػػػػػأل( يف اإلسػػػػػراء أيضػػػػػان ك )رأل( 
 ك)سيول( ك )سيدل(. 

 كقرأ  بل راف باإلدغاـ إدغاـ البلـ يف الراء كإمالة الراء.  
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 كأماؿ حركؼ )حي  هر( يف خواتيم السور.
راىا(. كقرأ )٣تريها(    ود بدكف إمالة مع ضم ا١تيم فيقرؤىا )٣تي

كقػػرأ خطػػوات ب سػػكاف الطػػاء فيقرؤىػػا خطػػوات. ك )رضػػواف( قرأىػػا بضػػم الػػراء حيػػث جػػاءت إال يف 
 موضع كاحد بسورة ا١تائدة. 

 .(ٔ)قال الشاطبي: ورضوان اضم غير ثاني العقود كسره صْ
كا١تعٌت: أف شعبة ا١ترموز لو بالصاد يف قولو صح ضم كلمة رضواف حيث جػاءت إال يف ىػذا ا١توضػع 

 من سورة ا١تائدة كىذا مصداؽ قوؿ الشا ل: 
 .(ٕ)وما لقياس القراءة مدخل *** فدونك ما فيو الرضا متكفال

 فمدار القراءة على التلقي كا١تشافهة . 
 كقرأ )جربيل( بفتح اٞتيم كالراء كزيادة ٫تزة كحذؼ الياء فيقرؤىا جربئل. 

كقرأ لف  )بيوت( بكسر البػاء فيقرؤىػا بًيػوت )بًيػو م(، كقػرأ )رءكؼ( ْتػذؼ الػواك فيقرؤىػا )رءؼ(. 
 كقرأ زكريا بزيادة ٫تزة بعد األلف فتصبح من قبيل ا١تد ا١تنفصل فيقرؤىا زكرياء كقػرأ )مكػانتكم( بزيػادة
ألف بعد النوف علػى اٞتمػع فيقرؤىػا )مكانػاتكم(. كقػرأ بئػيس( يف سػورة األعػراؼ بيػاء سػاكنة مكػاف 

 ا٢تمزة كبعدىا ٫تزة مفتوحة فيقرؤىا )بيئس(. كقرأ كلمة )ا١تٌي ( بالتخفيف فيقرؤىا )ا١تٍي (. 
دة كقػػػرأ ()بيػػػيت( بػػػالبقرة كاٟتػػػو كنػػػوح ك )كجهػػػى( بػػػآؿ عمػػػراف كاألنعػػػاـ ك)يػػػدم إليػػػك( با١تائػػػ 

)كأمي إ٢تُت( با١تائػدة أيضػان ك )أجػرم إال( )كمعػي( حيػث جػاء ك )مػا كػاف ِف( بػ براىيم كص ك )ِف 
 فيها( بطو ك)كِف نعجة( بػ ص ك )ِف دين( بالكافركف ب سكاف الياء فيها ٚتيعان. 

فيقرؤىا بييت، )يدٍم، إليك( )كأمٍي، إ٢تُت( )أجػرٍم، إال( ك)ٍِف فيهػا( )كٍِف نعجػة، كٍِف ديػن(  
كىكػػذا. كقػػرأ )عهػػدٍم الظػػا١تُت( يف البقػػرة )كبعػػدم أٝتػػة( بفػػتح اليػػاء فيهمػػا كصػػبلن فقرؤىػػا )عهػػدمى 

  الظا١تُت( )بعدمى اٝتو(. 
                                                      

(  الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ُ)
 ِّالقراءات السبع، ص: 

 ِٕ (  ا١ترجع السابط، ص:ِ)
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( ب ثبات الياء مفتوحة كصبلن ك ساكنة كقفان.   كقرأ )يا عباد ال خوؼي ي
 فيقرؤىا )يا عبادم ال خوؼ عليكم( كصبلن )يا عبادٍم( كقفان. 

ككقفان يف )فما آتاف اهلل( يف النمل فيقرؤىا )فما آتاًف اهلل( )فمػا آتػاٍف( كاهلل أجػل  كحذؼ الياء كصبلن 
 . (ُ)كأعلم

 اإلمام حمزة الزيات: 
ىو: ٛتزة بن حبيب بن عمارة بن إٝتاعيل اإلماـ أبو عمػارة الػدؤِف التيمػي مػوالىم القػارئ العبلمػة، 

 موُف آؿ عكرمة بن ربعي التيمي الزيات أحد القراء السبعة. 
 . (ِ)كلد سنة ٙتانُت، كأدرؾ الصحابة بالسن ال باألخذ فلعلو رأل ابن أ  أكىف كأنسان 

كٛتػػراف بػن أعػػُت، كابػن أ  ليلػػى، كمنصػور، كأ  إسػػحاؽ،  قػرأ القػػرآف عرضػان علػػى األعمػش،
كغَتىم. كقرأ أيضان على  لحة بن مصرِّؼ، كجعفػر بػن ٤تمػد كتصػدر لئلقػراء مػدة، كأخػذ عنػو عػدد  

 كثَت .
كقد حٌدث عن  لحة بن مصرَّؼ، كحبيب بن أ  ثاب ، كاٟتكم، كعمػرك بػن مػرة، كعػدم 

 بن ثاب ، كمنصور، كعدة. 
ائي كسليم بن عيسى ك٫تا أجل أصحابو كعبد الرٛتن بن أ  ٛتاد، كعابدين كقرأ عليو الكس

أ  عابد، كاٟتسن بن عطية كإسحاؽ األزرؽ، كعبيػداهلل بػن موسػى، كحجػاج بػن ٤تمػد كإبػراىيم بػن 
 عمػػػة، كعلػػػي ك٭تػػػِت بػػػن أ  علػػػي ا٠تػػػزاز، كحسػػػُت اٞتعفػػػي، كصػػػباح بػػػن دينػػػار، ك٤تمػػػد بػػػن كاصػػػل 

صػػػبٍت، ك٤تمػػػد بػػػن حفػػػص اٟتنفػػػي، ك٤تمػػػد بػػػن عبػػػد الػػػرٛتن النحػػػوم، ا١تػػػؤدب، ك٤تمػػػد بػػػن فضػػػيل ال
ك٤تمد بن ا٢تيثم النخعي، كمن القدماء، سفياف الثورم كشػريك، كمنػدؿ، كأبػو األحػوص، كجريػر بػن 
عبد اٟتميد كزائدة بن قدامة، كيوسف بن أسباط كإبراىيم بن أدىم كسعيد بن أ  اٞتهم، ك٭تِت بػن 

 اليماف. كغَتىم 

                                                      

كما بعدىا،  ُّ( كما بعدىا، كالدآف، أبو عمر، التيسَت، ص:ُْْ/ِ(  أنظر ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر)ُ)
 ( كما بعدىا )بتصرؼ(. ِّ/ُكما بعدىا، كالقاضي البدكر الزاىرة ) ُٔكالضباع اإلضاءة، ص: 

 (. ُِٓ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
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شػػعيب بػػن حػػرب، ك٭تػػِت بػػن آدـ، كككيػػع، كقبيصػػة بػػن عقيػػة، كابػػن قضػػيل، كبكػػر بػػن كحػػٌدث عنػػو 
 بكار، كخبلئط. 
إمامػػػان حجػػػة قيمػػػا ٭تفػػػ  كتػػػاب اهلل حافظػػػان للحػػػديث، بصػػػَتان للفػػػرائض  -رٛتػػػو اهلل–ككػػػاف 

 . (ُ)كالعربية، عابدان خاشعان متبتبلن قانتان هلل، ثخُت الورع، عدٔف النظَت
حبيب الزيات موُف بٍت تيم اهلل بػو ربيعػة كقػاؿ سػليم: ىػو ٛتػزة مػوُف قاؿ البخارم: ٛتزة بن 

بٍت تيم اهلل بن ثعلبة بن عكابة. كقاؿ ٤تمد بػن اٟتسػن النقػاش: مػوُف بػٍت عجػل، مػن كلػد أكػثم بػن 
 صيفي. 

كقاؿ غَته، كاف ٛتزة ٬تلب الزي  من العراؽ إُف حلواف ك٬تلب من حلواف اٞتػوز كاٞتػإ إُف 
 الكوفة. 

أبػػو عبيػػد: ٛتػػزة ىػػو الػػذم صػػار عظػػم أىػػل الكوفػػة إُف قراءتػػو مػػن غػػَت أف يطبػػط عليػػو قػػاؿ 
 ٚتاعتهم، يشَت أبو عبيد إُف أف بعض األئمة َف يرض قراءتو.

كعػػن شػػعيب بػػن حػػرب، قػػاؿ: أـ ٛتػػزة النػػاس إُف سػػنة مائػػة، قػػاؿ: كدرس سػػفياف علػػى ٛتػػزة القػػرآف 
 أربع درسات. 

ذا رأل ٛتػػزة أقبػػل قػػاؿ: "كبشػػر ا١تخبتػػُت" ىػػذا حػػرب قػػاؿ أبػػو عمػػر الػػدكرم: كػػاف األعمػػش إ
 القرآف .

 كعن مندؿ، قاؿ: إذا ذكر القراء فحسبك ْتمزة يف القراءة كالفرائض. 
كقاؿ أٛتد بن عبد اهلل العجلي: قاؿ: ٛتزة كاف سنة بالكوفة كسنة ْتلواف، فختم عليو رجل 

نو: قد كن  أظن لك عقبلن، أفآخذ من أىل حلواف من مشاىَتىم، فبعث إليو بألف درىم فقاؿ الب
 . (ِ)على القرآف أجران، أرجو على ىذا الفردكس

قػػاؿ عبػػداهلل: قػػاؿ ٛتػػزة: نظػػرت يف ا١تصػػحف حػػىت خشػػي  أف يػػذىب بصػػرم، قػػاؿ: ككػػاف 
 مصحفو على ىجاء مصحف ابن الزبَت. 

                                                      

 (. ِّٔ/ُ( كابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُِٓ/ُ)(  ا١ترجع السابط ُ)
 (. ِّٓ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
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كقاؿ: إ٪تا تعلم  جودة القراءة علػى ابػن أ  ليلػى، قػاؿ: كقػرأت علػى ابػن أ  ليلػى فأخطػأ فلػم يػرد 
 عليو فقاؿ: مالك ال تأخذ علي، قاؿ: خف  اهلل أف تكوف أن  ا١تصيب كأنا ا١تخطر. 

 كقاؿ الثورم: غلب ٛتزة الناس على القرآف كالفرائض.
 أ من ٛتزة. كقاؿ عبد اهلل بن موسى: ما رأي  أحدان أقر  

 عن شعيب بن حرب، ٝتع  ٛتزة يقوؿ ما قرأت حرفان إال بأثر. 
 كقاؿ أبو حنيفة ٟتمزة: شيئاف غلبتنا عليهما لسنا تنازعك فيهما القرآف كالفرائض. 

كقاؿ عبيد اهلل بن موسػى: كػاف ٛتػزة يقػرئ القػرآف حػىت يتفػرؽ النػاس   يػنهض فيصػلي أربػع 
 . (ُ)العصر كما بُت ا١تغرب كالعشاء ركعات   يصلي ما بُت الظهر إُف

كأما ما ذكر عن عبد اهلل بن إدريس كأٛتد بن حنبل من كراىة قراءة ٛتزة، ف ف ذلك ٤تمػوؿ 
 على قراءة من ٝتعا منو ناقبلن عن ٛتزة، كما آفة األخبار إال ركا ا. 

س فقػرأ قاؿ ابن ٣تاىد: كالسبب يف ذلك أف رجبلن ٦تن قرأ على سليم حضر ٣تلػس ابػن إدريػ
فسمع ابن إدريػس ألفاظػان فيهػا إفػراط يف ا١تػد كا٢تمػز كغػَت ذلػك مػن التكلػف فكػره ذلػك ابػن إدريػس 

 ك عن فيو. 
 . (ِ)قاؿ ٤تمد ابن ا٢تيثم: كقد كاف ٛتزة يكره ىذا كينهي عنو

قاؿ ٭تِت بػن معػُت: ٝتعػ  ٤تمػد بػن فضػيل يقػوؿ: مػا احسػب أف اهلل يػدفع الػببلء عػن أىػل الكوفػة 
 . إال ْتمزة

تويف رٛتو اهلل سنة س  كٜتسُت كمائة، كقيل سنة أربع كقيل سنة ٙتاف كٜتسُت، قاؿ الذىل 
 .(ّ)كىو كىم
 رٛتو اهلل كغفر لو كأجزؿ مثوبتو، كجزاه عن اإلسبلـ كا١تسلمُت خَت اٞتزاء.  

                                                      

 (. ِِٔ/ُ( كابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُٔٔ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 (. ِّٔ/ُ( ا١ترجع السابط )ِ)
 (. ْٕ/ُٕكالصفدم، الوايف بالوفيات ) ٕص: ( كالدآف، التيسَت، ِٓٔ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ّ)
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 كٟتمزة راكياف خلف كخبلد، كخلف مقدـ
 ترجمة الراوي خلف بن ىشام: 

خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن خلف بن ثعلب أبػو ٤تمػد األسػدم كيقػاؿ: خلػف بػن ىشػاـ  
بػػن  الػػب بػػن غػػراب اإلمػػاـ العلػػم أبػػو ٤تمػػد البػػزار ا١تقػػرئ أحػػد األعػػبلـ، كأحػػد القػػراء العشػػرة كأحػػد 

 الركاة عن سليم عن ٛتزة . 
كلد سنة ٜتسُت كمائة، كحف  القرآف كىو ابن عشر سنُت كابتدأ يف الطلب كىو ابن ثػبلث  

 عشرة ككاف ثقة كبَتان زاىدان عابدان عا١تان. 
 لو اختيار حسن، خالف فيو، ٛتزة يف أماكن، كأقرأ بو.

كٝتع من مالك، كأ  عوانة، كٛتاد بػن زيػد، كأ  شػهاب عبػد ربػو اٟتنػاط، كأ  األحػوص،  
 يك، كٛتاد بن ٭تِت ك ائفة. كشر 

كقػػػرأ أيضػػػان لعاصػػػم علػػػى أ  يوسػػػف األعشػػػى، كأخػػػذ حػػػركؼ نػػػافع عػػػن إسػػػحاؽ ا١تسػػػيل، 
 كحركؼ عاصم عن ٭تِت بن آدـ عن أ  بكر. 

قػػرأ عليػػػو، أٛتػػد بػػػن يزيػػد اٟتلػػػوآف، كأٛتػػد بػػػن إبػػراىيم، ك٤تمػػػد ابػػن ٭تػػػِت الكسػػائي الصػػػغَت، 
اٟتداد، كسلمة بن عاصم، ك٤تمد بن إسػحاؽ شػيخ البػن ك٤تمد بن اٞتهم، كإدريس بن عبد الكرٔف 

 شنيوذ، كعبد اهلل بن ىاشم الزعفرآف، كخلط سواىم. 
ركم عنو أنو قاؿ: أشكل علي باب من النحو فأنفق  فيو ٙتػانُت ألػف درىػم حػىت حفظتػو، 

 أك قاؿ عرفتو. 
   .(ُ)كركم عنو أف قاؿ: كاف يكره أف يقاؿ لو البزار، كيقوؿ أدعوٓف ا١تقرئ

حػػػٌدث عنػػػو مسػػػلم يف صػػػحيحو، كأبػػػو داكد يف سػػػننو، كأٛتػػػد بػػػن حنبػػػل كأبػػػو زرعػػػة الػػػرازم، 
كأٛتػػد بػػن خيثمػػة، ك٤تمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن أبػػاف السػػراج، كأبػػو يعلػػى ا١توصػػلي، كأبػػو القاسػػم البغػػوم، 

 كعدد كثَت.

                                                      

 (. ِّٕ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُ)
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 كثقو ٭تِت بن معُت كالنسائي.  
 كقاؿ الدار قطٍت: كاف عابدان فاضبلن . 

 بن فهم: ما رأي  أنبل من خلف بن ىشاـ. قاؿ اٟتسُت 
كػػاف يبػػدأ بأىػػل القػػرآف،   يػػأذف للمحػػدثُت.ككاف يقػػرأ علينػػا مػػن حػػديث أ  عوانػػو ٜتسػػُت 

 حديثان.
 كركم أف خلفان كاف يصـو الدىر.  

قػػاؿ إدريػػس اٟتػػداد: ٝتعػػ  خلفػػان يقػػوؿ: قػػرأت القػػرآف علػػى سػػليم مػػراران، ككنػػ  أسػػألو عنػػد 
 أركم عنك ىذه القراءة اليت قرأت عليك عن ٛتزة الزيات فيقوؿ: نعم.  الفراغ من آخر القرآف

 . (ُ)مات رٛتو اهلل يف ٚتادم اآلخرة سنة تسع كعشرين كمائتُت
 ترجمة خالد: 

ىػػػو خػػػبلد بػػػن خالػػػد أبػػػو عيسػػػى، كقيػػػل أبػػػو عبػػػد اهلل الشػػػيبآف مػػػوالىم الصػػػَتيف يف الكػػػويف ا١تقػػػرئ، 
 كأجلهم تصدر اإلقراء الناس مدة.صاحب سليم، كىو من أضبط أصحابو 

 كحدث عن زىَت معاكية، كاٟتسن بن صاٌف بن حٌي.  
قرأ عليػو ا٠تتمػة ٤تمػد بػن شػاذاف اٞتػوىرم، ك٤تمػد بػن ا٢تيػثم قاضػي عكػربا، ك٤تمػد بػن ٭تػِت  

 ا٠تنيسي، كالقاسم بن يزيد الوزاف كٛتداف بن منصور، ك ائفة، كالوزاف ىو أنبل أصحابو.
 عة، كأبو حامت. كحدث عنو أبو زر  

 . (ِ)ككاف صدكقان يف اٟتديث كالقراءة
ركل القراءة عػن سػليم كعػن حسػُت بػن علػي اٞتعفػي عػن أ  بكػر كعػن أ  بكػر نفسػو عػن  

 عاصم كعن أ  جعفر ٤تمد بن اٟتسن.

                                                      

( كالذىل، معرفة القراء الكبار ِّٕ/ُ( كابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُُٗ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
(ُ/ُْٗ .) 
 (. ِِْ/ُ( كالذىل، معرفة القراء الكبار )ِْٕ/ُ(  ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ِ)
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كركل القراءة عنو عرضان أٛتد بن يزيد اٟتلوآف، كإبراىيم بن علي القصار، كإبراىيم الرازم، كٛتػدكف  
ن منصػػػور كسػػػليماف بػػػن عبػػػد الػػػرٛتن الطلحػػػي، كعلػػػي بػػػن حسػػػُت الطػػػربم، كعلػػػي بػػػن ٤تمػػػد بػػػن بػػػ

 الفضل، كعنبسة بن النضر األٛترم كالقاسم يزيد الوزاف كآخركف. 
كتبػػػػ  إُف ا١تسػػػػلم بػػػػن عػػػػبلف كأٛتػػػػد بػػػػن بكػػػػر الػػػػواع ، كا١تؤمػػػػل بػػػػن ٤تمػػػػد  قاؿ الذىل: 

الصيدِف، أنبأنا أبو بكر ٤تمد بن ٛتػاد قػاؿ: أتيػ  خػبلدان فسػلم  عليػو، فأخػذ بيػدم كأقعػدٓف إُف 
جنبػػو فقػػاؿ: علػػى مػػن قػػرأت، فقلػػ : أنػػا رجػػل مػػتعلم قػػاؿ: لسػػ  أنػػ  متعلمػػان، السػػاعة إذا قػػرأت 

 علم  على من قرأت. 
رغ الغبلـ الذم يقرأ عليو قاؿ: ىات، فلمػا ابتػدأت فقلػ : )بسػم اهلل الػرٛتن الػرحيم( فلما ف

كشددت الراء ضحك   قاؿ: أنك مػن غلمػاف خلػف فقلػ : يػا أبػا عيسػى سػاحر أنػ ؟ قػاؿ: ال، 
كلكػػػن إذا جػػػاء غلمػػػاف خلػػػف عػػػرفتهم، كإذا جػػػاء غلمػػػاف ركٔف عػػػرفتهم، كإذا جػػػاء غلمػػػاف إٝتاعيػػػل 

 عرفتهم. 
 .(ُ)عشرين كمائتُت )كرخو البخارم(تويف سنة 

 رٛتو اهلل كغفر لو كأجزؿ مثوبتو.  
 أصول قراءة حمزة وراوياه خلف وخالد: 

١تػػا كػػاف ا٠تلػػف بينهمػػا يسػػَت عػػزكت إُف اإلمػػاـ ٛتػػزة، كإف اختلػػف الراكيػػاف ذكػػرت ا١تخػػالف باٝتػػو، 
 كخلف مقدـ يف األداء. 

تثٌت مػن ذلػك سػورة الفاٖتػة فلػو البسػلمة ٟتمزة بُت السػورتُت الوصػل فقػط بػدكف بسػلمة كيسػ 
يف أد٢تػػا ابتػػداء كإف قػػرأ النػػاس   قػػرأ الفاٖتػػة فلػػو فيهػػا البسػػملة أيضػػان فيقػػوؿ مػػثبلن: يػػاليتٍت كنػػ  ترابػػا، 

 كالنازعات غرقان بالوصل بدكف بسملة. 
 كلو يف األربع الزىر السك  بينها كىي:  
 بُت ا١تدثر كالقيامة.  (ُ
 بُت االنفطار كا١تطففُت.  (ِ

                                                      

 . ٕ( كالدآف، التيسَت، ص: ُٔٔ/ُ( كابن اٞتزرم، النشر )ِّْ/ُ(  الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
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 بُت الفجر كالبلد.  (ّ
 بُت العصر كا٢تمزة.  (ْ

كٟتمزة يف ا١تد سواء ا١تتصل أك ا١تنفصل اإلشباع ٔتقدار س  حركات فيقوؿ مثبلن يآ أيها الػذين أمنػوا 
 يف ا١تنفصل با١تد س  حركات. 

 كيقوؿ مثبلن: كالسماء رفعها يف ا١تتصل با١تد س  حركات. 
 ساكنة بعد داؿ مثل: أصدؽ، يصدفوف، كتصدية، ك٨توىا باإلمشاـ. قرأ ٛتزة كل صاد 

 كاإلمشاـ ىو: خلط حرؼ ْترؼ كىو ىنا إمشاـ الصاد صوت الزام. 
قاؿ اٞتوىرم: كإمشاـ اٟترؼ أف تشمو كالضمة أك الكسرة، كىو أقل من رـك اٟتركة، ألنػو ال 

 يسمع، كإ٪تا يتبُت ْتركة الشفة.
ضػعفها، كاٟتػرؼ الػذم فيػو اإلمشػاـ سػاكن أك كالسػاكن مثػل قػوؿ قاؿ: كال يعتد  ا حركػة ل 
 الشاعر: 

 حتى أنام ال يؤرقني الكرى *** ليالً وال أسمع أجراس المطي.
قػػاؿ سػػيبويو: العػػرب تشػػم القػػاؼ شػػيئان مػػن الضػػمة كلػػو اعتػػٌدت ْتركػػة اإلمشػػاـ النكسػػر البيػػ  كصػػار 

 . (ُ)امل كىذا البي  من الرجزتقطيع: رقٍت الكرل متفاعلن كال يكوف ذلك إال يف الك
 كاألقواؿ السابقة كما مر ذكرت بعضان من معآف اإلمشاـ كاإلمشاـ يف عرؼ القراء:       
 خلط حرؼ ْترؼ ٨تو إمشاـ الصاد صوت الزام كما مر معنا يف قراءة ٛتزة الصراط.  (ُ
خلط حركة ْتركة ٨تو قيل كما مر معنا يف قػراءة ابػن عػامر حيػث ٗتلػط الضػمة بالكسػرة  (ِ

 كجزء الضمة ىو ا١تقدـ، كجزء الكسرة ىو ا١تؤخر فتقرأ )قويل(. 
ضم الشفتُت بعيد تسكُت اٟترؼ، فهو ىنا ٣تػرد إشػارة إُف اٟتركػة مػن غػَت صػوت كىػذا  (ّ

 ا١ترفوع مثل نستعُت أك ا١تضمـويكوف يف باب الوقف كاإلدغاـ ففي الوقف يكوف يف 

                                                      

 (. ُِٕ/ٖ(  ابن منظور، لساف العرب )ُ)
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مثػػل يػػا إبػػراىيم. كيف اإلدغػػاـ كاإلشػػارة بالضػػمة يف كلمػػة تأمننػػا يف يوسػػف حيػػث يشػػار  (ْ
 باإلمشاـ إُف النوف ا١تضمومة ا١تدغمة يف مثلها. 

 . (ُ)كيطلط اإلمشاـ على اإلمالة، قاؿ أبو اٟتسن بن غلبوف: قرأ ٛتزة باإلمالة إمشامان  (ٓ
يهم، إليهم، لديهم، يف كل القرآف بضم ا٢تاء فيها ٚتيعها فيقرؤىػا علػيهيم، قرأ ٛتزة كلمة عل     

 إليهيم، لديهيم، كصبلن ككقفان. 
كقػػرأ ٛتػػزة أيضػػان  ػػم األسػػباب، كعلػػيهم القتػػاؿ بضػػم ا٢تػػاء تبعػػان ١تػػيم اٞتمػػع بشػػرط أف تسػػبط  

لػػف، علػػيهمي ىػػذه ا٢تػػاء حػػرؼ مكسػػور أك يػػاء سػػاكنة فيقرأىػػا كصػػبلن  ػػمي األسػػباب كسػػك  علػػى األ
 القتاؿ.
كيسك  ٛتزة على الساكن ا١توصوؿ يف اؿ التعريف مثل األرض، األنفاؿ، فيقرؤىػا األرض  

 األنفاؿ بالكس  كصبلن، ك٠تبلد كجو آخر عدـ السك  حاؿ الوصل. 
أمػػػا خلػػػف فلػػػو السػػػك  قػػػوالن كاحػػػدان حػػػاؿ الوصػػػل كلػػػو يف الوقػػػف السػػػك  كالنقػػػل فيقرؤىػػػا  

 االرض، ككافقو خبلد. 
يسك  يف شيء كشػيئان، ك٠تػبلد السػك  كعدمػو يف حػاؿ الوصػل فيقرؤىػا )إف اهلل علػى كػل شػيء ك 

 قدير( بالكس  على ا٢تمز. 
كقرأ ٛتزة بًتؾ السك  على الساكن ا١تفصوؿ مثل خلوا إُف ك٠تلف السك  كصبلن فيقرؤىػا  

 خلو إُف بالسك  على الساكن ا١تفصوؿ. 
 قل كالسك .كلو يف عذاب أليم مثبلن يف الوقف الن

كٟتمزة يف الوقف على ا٢تمزة ا١تتطرفة اليت سبق  بألف إف كان  مفتوحة مثل شاء فلو فيهػا  
 ثبلثة اإلبداؿ ا١تد مع حذؼ ا٢تمزة، كالتوسط مع حذؼ ا٢تمزة كالقصر مع حذؼ ا٢تمزة. 

كإف كان  مضمومة مثػل يشػاءي أك مكسػورة مثػل السػماًء فلػو ثبلثػة اإلبػداؿ كالتسػهيل بػالرـك 
 مع القصر، كالتسهيل بالرـك مع ا١تد.

                                                      

 (ْْٔ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
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 كقرأ خلف بدكف غنة يف الياء كالواك قاؿ الشا ل: 
 (ٔ)وكل بينمو أدغموا مع غنة *** وفي الواو والياء دونها خلف تال

 فيقرأ مثبلن حدائط كأعنابان ككاسان دىاقان بدكف غنةو.
 ككذلك القوؿ يف الياء مثل: من يعمل مثقاؿ ذرة يقرؤىا من يعمل بدكف غنة. 

 كقلل ٫تزة كلميت: البوار، كالقهار اجملركرتُت. 
 كاأللف الواقعة بُت راءين أكال٫تا مفتوحة كالثانية ٣تركرة مثل: األبرار كمن قرار، كمن األشرار. 

م أك فعػل كصػبلن ككقفػان مثػل: ىػدل، كأماؿ ٛتزة كل ألف منقلبة عن ياء حيث كقع  يف اس 
 كسعى.

 كأماؿ ذكات الراء مثل: اشًتل. 
قػػػػاؿ الػػػػدآف يف التيسػػػػَت: كتفػػػػرد ٛتػػػػزة ب مالػػػػة عشػػػػرة أفعػػػػاؿ كىػػػػي جػػػػاء، كشػػػػاء، كزاد، كراف،  

 كخاؼ، ك اب، كخاب، كحاؽ، كضاؽ، كزاغ، يف النجم كزاغوا يف الصف، ال غَت . 
 . (ِ)تتصل إذا كان  ثلثية ماضيةكسواء اتصل  ىذه األفعاؿ بضمَت أك َف  

 كقرأ ٛتزة ا٢تمزتاف من كلمة بالتحقيط مثل أءنذر م .
 كلو يف ا٢تمزتُت من كلمتُت التحقيط أيضان كصبلن مثل جاء أحد منكم        

 قرأ ٛتزة البيوت بيوت بكسر الباء. فيقرؤىا البيوت، كبيوت
 كقرأ )بشران بُت يدم رٛتتو ( قرأىا نشران بالنوف ا١تفتوحة 

كقػػرأ رءكؼ رحػػيم قرأىػػا رؤؼ رحػػيم بػػالواك ا١تهمػػوزة كقػػرأ ) كبشػػر ا١تػػؤمنُت (قرأىػػا كييشػػر بفػػتح البػػاء 
 كإسكاف الباء كضم الشُت. 

                                                      

الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف   (ُ)
 ُٕالقراءات السبع، ص: 

 . ِٗ(  الدآف، أبو عمر، التيسَت، ص: ِ)
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كَف يسػػػك  ٛتػػػزة يف ا١تواضػػػع الػػػيت سػػػك  فيهػػػا حفػػػص كىػػػي: )عوجػػػان قيمػػػان( يف الكهػػػف )كمرقػػػدنا 
 (يف يس ك)من راؽ(يف القيامة ك )بل راف( يف ا١تطففُت. ىذا

كأسػػػكن ٛتػػػزة يػػػاءات اإلضػػػافة قبػػػل آؿ التعريػػػف مثػػػل: عهػػػدم الظػػػا١تُت قػػػرأ ٛتػػػزة عهػػػدم الظػػػا١تُت 
 باإلسكاف كقل لعبادٍم الذين أمنوا. 

 كقرأ دعاء يف إبراىيم ب ثبات الياء كصبلن فقرأىا كتقبٍل دعائي ربنا. 
 ُت يف )أ٘تدكف ٔتاؿ( يف الوصل كالوقف فقرأىا أ٘تدكنٍت ٔتاؿ .كأثب  الياء يف اٟتال

 . (ُ)كيف سورة النمل قرأ )ءآتن اهلل( باٟتذؼ يف الوصل كالوقف. كاهلل أجل كأعلم       
 ترجمة الكسائي: 

ىو اإلماـ أبو اٟتسن علي بػن ٛتػزة بػن عبػد اهلل بػن  مػن بػن فػَتكز األسػدم مػوالىم الكػويف ا١تقػرئ 
 ١تشهور بالكسائي أحد األعبلـ. النحوم، ا

 كلد يف حدكد العشرين كمائة. 
انته  إليػو رئاسػة اإلقػراء بالكوفػة بعػد ٛتػزة الزيػات أخػذ القػراءة عرضػان عػن ٛتػزة أربػع مػرات  

 . (ِ)كعليو اعتماده كعن ٤تمد بن أ  ليلى كعيسى بن عمر ا٢تمدآف
عقػوب ابػٍت جعفػر عػن نػافع، كال كركل اٟتركؼ عن أ  عػن أ  بكػر بػن عيػاش كإٝتاعيػل كي 

 يصح قراءتو على نافع كما ذكره ا٢تذِف بل كال رآه. 
 كعن عبد الرٛتن بن أ  ٛتاد كعن أ  حيوة شريح بن يزيد كغَتىم . 

 كرحل إُف البصرة فأخذ اللغة عن ا٠تليل. 
كثػػَتان مػػن قػػاؿ الػػذىل: كخػػرج إُف البػػوادم يف  لػػب لغػػات العػػرب، فغػػاب مػػدة  ويلػػة، ككتػػب شػػيئان  
  . (ُ)اللغات كالغريب عن األعراب بنجد ك امة،   قدـ كقد أنفذ ٜتس عشر قنينة من اٟترب

                                                      

كما  ُٕكما بعدىا، كالضباع، اإلضاءة، ص:  ِٔكما بعدىا(، كالدآف التيسَت، ص: ُٔٔ/ُ( أنظر: ابن اٞتزرم، النشر )ُ)
 ( كما بعدىا )بتصرؼ(. ِّ/ُبعدىا كالقاضي البدكر الزاىرة )

 (. ّٓٓ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية يف  بقات القراء )ِ)
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قػػػػرأ عليػػػػو أبػػػػو عمػػػػر الػػػػدكرم، كأبػػػػو اٟتػػػػارث الليػػػػث، كنصػػػػَت بػػػػن يوسػػػػف الػػػػرازم، كقتيبػػػػة بػػػػن مهػػػػراف 
األصػبهآف، كأٛتػػد بػن سػػريو النهشػلي، كأبػػو ٛتػػدكف الطيػب بػػن إٝتاعيػل كأٛتػػد بػن جبػػَت األنطػػاكي 

 كأبو عبيد القاسم بن سبلـ ك٤تمد بن سفياف، كخلط سواىم. 
فاظو بتبلكتو عليهم كقاؿ أبو عبيد يف كتاب القراءات قاؿ ابن ٣تاىد: كاف الناس يأخذكف أل 

لو، كاف أبو اٟتسن يتخَت القراءات، فأخذ من قراءة ٛتزة ببعض، كترؾ بعضان ككاف من أىل القراءة، 
 . (ِ)كىي كان  علمو كصناعتو، كَف ٧تالس أحدان كاف أضبط كال أقـو  ا منو

مػػػا رأيػػػ  بعيػػػٍت أصػػػدؽ ٢تجػػػة مػػػن قػػػاؿ أبػػػو عمػػػر الػػػدكرم: ٝتعػػػ  ٭تػػػِت بػػػن معػػػُت يقػػػوؿ:  
 .(ّ)الكسائي

 كقاؿ إسحاؽ بن إبراىيم: ٝتع  الكسائي كىو يقرأ على الناس القرآف مرتُت. 
كقاؿ خلف بن ىشاـ: كن  أحضػر بػُت يػدم الكسػائي كىػو يقػرأ علػى النػاس كينقطػوف مصػاحفهم 

 بقراءتو عليهم. 
 عربوف بالنقط. قاؿ الذىل: كَف يكن ظهر بعد للناس الشكل، إ٪تا كانوا ي

 . (ْ)قاؿ عبد الرحيم بن موسى: سأل  الكسائي عن نسبتو، فقاؿ: أحرم  يف كساء
 قاؿ الشا ل: 

 .(٘)وأما علي فالكسائي نعتو *** لما كان في اإلحرام فيو تسربال
 قاؿ الشافعي: من أراد أف يتبحر يف النحو فهو عياؿ على الكسائي. 

الكسائي أمور: كاف أعلم الناس بالنحو، ككاحدىم يف الغريػب، قاؿ أبو بكر األنبارم: اجتمع  يف 
 . (ُ)ككاف أكحد الناس يف القرآف

                                                                                                                                                                   

 . (ِٕٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 (. ّٓٓ/ُ( كابن اٞتزرم، غاية النهاية )ّٖٗ/ُ( ا١ترجع السابط )ِ)
 (. ُّٕ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ّ)
 ٕ( أبو عمر، التيسَت، ص: ْ)
( الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ٓ)

 . ّٔالقراءات السبع، ص: 
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صػلى اهلل –قاؿ الكسائي: إٓف كن  أقػرأ النػاس يف مسػجد دمشػط فأغفيػ  يف احملػراب، فرأيػ  النػل 
فأكمػأ فيما يرل النائم داخبلن من باب ا١تسجد، فقاـ إليػو رجػل فقػاؿ: ْتػرؼ مػن تقػرأ؟  -عليو كسلم

 إِفَّ. 
قػػاؿ الكسػػائي: صػػلي  يومػػان  ػػاركف الرشػػيد فػػأعجبتٍت قػػراء  فغلطػػ  يف آيػػة مػػا أخطػػأ فيهػػا 

 صل قط. 
أردت أف أقػػوؿ: )لعلهػػم يرجعػػوف( فقلػػ  )لعلهػػم يػػرجعُت( فػػواهلل مػػا اجػػًتأ ىػػاركف أف يقػػوؿ: 

د قػػاؿ: أمػػا ىػػذا أخطػػأت، كلكنػػو ١تػػا سػػلم قػػاؿ: أم لغػػة ىػػذه، قلػػ : يػػا أمػػَت ا١تػػؤمنُت قػػد يعثػػر اٞتػػوا
 . (ِ)فنعم

قػػػاؿ الػػػػذىل: كباالسػػػػناد إُف ا٠تطيػػػػب: اجتمػػػػع الكسػػػائي كاليزيػػػػدم عنػػػػد الرشػػػػيد فحضػػػػرت 
صبلة، فقػدموا الكسػائي يصػلي، فػأرتو عليػو قػراءة )قػل يػا أيهػا الكػافركف( تػرتو علػى قػارئ الكوفػة. 

 قاؿ: فحضرت صبلة فقدموا اليزيدم فأرتو عليو يف اٟتمد، فلما سلم قاؿ: 
 أحفظ لسانك ال تقول فتبتلى *** إن البالء موكل بالمنطق. 

كللكسائي من التصانيف: معآف القرآف، كتاب القراءات، كتاب العدد، كتاب النوادر الكبَت، كتاب 
 اختبلفهم يف العدد، كتاب ا٢تجاء، كتاب اٟتركؼ، كغَتىا. 

                                                                                                                                                                   

 (. ِٗٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 ( . ََّ/ُ( ا١ترجع السابط )ِ)
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سػػن قػػاؿ الرشػػيد: ىنػػا دفنػػا الفقػػو تػػويف الكسػػائي سػػنة تسػػع كٙتػػانُت كمائػػة ك١تػػا مػػات ىػػو ك ٤تمػػد اٟت
 . (ُ)كالنحو

رثػػػى ٭تػػػِت اليزيػػػدم ٤تمػػػد بػػػن اٟتسػػػن كالكسػػػائي، ككػػػاف خرجػػػا مػػػع الرشػػػيد إُف خراسػػػاف، فماتػػػا يف 
 الطربط، فقاؿ: 

 تصىىىىىىىىىىىىىىرم  الىىىىىىىىىىىىىىدنيا فلىىىىىىىىىىىىىىيس خلىىىىىىىىىىىىىىود
 لكىىىىىىل امىىىىىىرئ كىىىىىىأس مىىىىىىن المىىىىىىوت متىىىىىىرع
 ألىىىىىىىىم تىىىىىىىىرا شىىىىىىىىيبا شىىىىىىىىامال ينىىىىىىىىذر البلىىىىىىىىى
 سىىىىيأتيك مىىىىا أفنىىىىى القىىىىرون التىىىىي مضىىىى 

 علىىىىىىىى قاضىىىىىىىي القضىىىىىىىاة محمىىىىىىىدأسىىىىىىىي  
 وقلىىىى  إذا مىىىىا الخطىىىىب أشىىىىكل مىىىىن لنىىىىا
 وأقلقنىىىىىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىىىىىوت الكسىىىىىىىىىىىىىائي بعىىىىىىىىىىىىىده
 وأذىلنىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىىل عىىىىىىىىىىىيش ولىىىىىىىىىىىذة
 ىمىىىىىىىىىىىىىىىىا عالمانىىىىىىىىىىىىىىىىا أوديىىىىىىىىىىىىىىىىا وتخرمىىىىىىىىىىىىىىىىا
 فحزني متى يخطر على القلب خطىىىىىىىىىىىىىىىىرة

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

 ومىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىرى مىىىىىىىىىن بهجىىىىىىىىىة فيبيىىىىىىىىىد
 ومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إن لنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إال عليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ورود
 وأن الشىىىىىىىىىىىىباب الغىىىىىىىىىىىىض لىىىىىىىىىىىىيس يعىىىىىىىىىىىىود
 فكىىىىىىىىىىىىىىىن مسىىىىىىىىىىىىىىىتعدا فالفنىىىىىىىىىىىىىىىاء عتيىىىىىىىىىىىىىىىد
 فأذريىىىىىىىىىىىىى  دمعىىىىىىىىىىىىىي والفىىىىىىىىىىىىىؤاد عميىىىىىىىىىىىىىد
 بإيضىىىىىىىىىىىىىىىىاحو يومىىىىىىىىىىىىىىىىا وأنىىىىىىىىىىىىىىىى  فقيىىىىىىىىىىىىىىىىد
 وكىىىىىىىىىىادت بىىىىىىىىىىي األرض الفضىىىىىىىىىىاء تميىىىىىىىىىىد
 وآرق عينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي والعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون ىجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود

 ن نديىىىىىىىىىىىىدفمىىىىىىىىىىىا لهمىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىالمي
 (ٕ)ىا حتى الممىىىىىىىىىات جىىىىىىديدبذكرىمىىىىىىىىىىىىىىى

 مثوبتو.  رٛتو اهلل كغفر لو كأجزؿ
 كلئلماـ الكسائي راكياف الدكرم كأبو اٟتارث. 

أكالن: اإلمػػػػاـ الػػػػدكرم: كىػػػػو حفػػػػص بػػػػن عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػن جهػػػػاف الػػػػدكرم األزدم 
 . (ّ)النحوم، البغدادم، شيخ اإلقراء يف كقتو ككاف ثقة ضابطان، تويف سنة إحدل كستُت كمائتُت

 كقد قدمنا ترٚتة كافية لو عند ذكر قراءة أ  عمرك البصرم فهو أحد راكييو، فبل حاجة إلعاد ا. 

                                                      

 (. ْٕ/ُٕ. كالصفدم، الوايف بالوفيات )ٕ(. كالدآف، التيسَت، ص: َُّ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 (. َْٓ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ِ)
 . ٔ( كالدآف، التيسَت، ص: ٕٔ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ّ)
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  .(ٔ)وحفص ىو الدوري وفي الذكر قد خال: -رٛتو اهلل–قاؿ الشا ل 
 أما الراوي الثاني فهو: أبو الحارث

كىو: اإلماـ أبو اٟتارث الليػث بػن خالػد البغػدادم كىػو صػاحب الكسػائي، كا١تقػدـ يف أصػحابو قػرأ 
 عليو القرآف، كٝتع اٟتركؼ من ٛتزة بن قاسم األحوؿ كأ  ٤تمد اليزيدم. 

قػػػاؿ أبػػػو عمػػػر ك الػػػدآف: قػػػد غلػػػط أٛتػػػد بػػػن نصػػػر يف نسػػػبتو، فقػػػاؿ ىػػػو الليػػػث ابػػػن خالػػػد 
 اب اٟتديث ٝتع من مالك بن أنس كٚتاعة، كيكٌت أبا بكر. ا١تركزم، كذلك رجل آخر من أصح

 . (ِ)قاؿ ابن اٞتزرم: يضف أبا اٟتارث صاحب الكسائي كىو ثقة معركؼ حاذؽ ضابط
ركل القػػراءة عنػػو عرضػػان كٝتاعػػان: سػػلمة بػػن عاصػػم صػػاحب الفػػراء ك٤تمػػد بػػن ٭تػػِت الكسػػائي 

 سػنة أربعػُت كمػائتُت رٛتػو اهلل كغفػر لػو الصغَت كالفضل بن شاذاف كيعقوب بن أٛتػد الًتكمػآف. تػويف
 . (ّ)كأجزؿ مثوبتو

 أصوؿ قراءة اإلماـ الكسائي كراكياه: 
 أبو اٟتارث كالدكرم، كأبو اٟتارث مقدـ يف األداء .

قرأ الكسائي بالبسملة بُت السورتُت إال بُت األنفاؿ كبراءة كما تقدـ لبػاقي القػراء، فلػو فيهػا          
 وصل. الوقف كالسك  كال

 فيقرؤىا يف الوصل: إف اهلل بكل شيء عليم براءة. 
 كيقرؤىا يف السك : إف اهلل بكل شيء عليم )سك ( براءة. 
 كيقرؤىا يف الوقف: إف اهلل بكل شيء عليم )كقف( براءة. 

 كالفرؽ بُت السك  كالوقف أف السك  بدكف أخذ النفس أما الوقف فهو بأخذ النفس

                                                      

( الشا ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف ُ)
 .ُٗالقراءات السبع، ص: 

 (. ُِٕ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ِ)
 . ٔ(  الدآف، التيسَت، ص: ّ)
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صل أربع حركػات قػوالن كاحػدان كقػرأ ا٢تمػزتُت مػن كلمػة كا٢تمػزتُت مػن  كقرا بتوسط ا١تنفصل كا١تت
كلمتػُت بػالتحقيط سػواء كانػ  مفتػوحتُت أك مضػمومتُت أك مكسػورتُت مثػل: ءأنػذر م، أإذا كنػا، أك 

 جاءى أىحد، ىؤالء إف كنتم، أكلياءي أيلئك. 
ة رسػػػػو٢تا كيشػػػػاءي إُف كقػػػرأ بػػػػالتحقيط أيضػػػػان يف ا١تختلفػػػػُت يف اٟتركػػػػة مثػػػل تفػػػػيء إُف كجػػػػاءى أمػػػػ 

 كالسفهاءي أال، كالسماًء أك . 
كقرأ الذئب حيث كقع ك )يأجوج كمأجوج( يف الكهف كاألنبياء )كمؤصدة( يف البلد كا٢تمزة  

 ب بداؿ ا٢تمز حرؼ مد. 
 فيقرأىا الذيب كقد قيل أل  للدكرم َفى ٍَف  مز الذيب قاؿ: أخاؼي أف يأكلٍت.

 كموصدة باإلمالة كببل ٫تز.كقرأ ياجوج كماجوج،ببل ٫تز، 
 كقرأ )يضاىئوف( يف التوبة بضم ا٢تاء من غَت ٫تز )يضاىوف(. 
كقػػرأ فعػػل األمػػر )سػػػل( إذا سػػبط بػػواك أك فػػاء مثػػػل: كاسػػئلوا، كأسػػأ٢تم، فسػػألوا، فسػػػألوىن،  

 فيقرأىا كسلوا، كسلهم، فسلوا، فسلوىن. 
 كقرأ ْتذؼ ٫تزة أرأيتم فيقرأىا أريتم ببل ٫تز.

كسػػػائي كػػػل ألػػػف انقلبػػػ  عػػػن يػػػاء حيػػػث كقعػػػ  يف اسػػػم أك فعػػػل مثػػػل: ا٢تػػػدل، كأمػػػاؿ ال 
 كا٢تول، كأتى، كسعى.

كأماؿ رؤكس األم يف السور اإلحدل عشر كىػي:  ػو، الػنجم، ا١تعػارج، القيامػة، النازعػات، 
 عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلط. 

 كأماؿ ألف التأنيث ا١تقصورة، مثل  وىب، كتقول، أكرائيو، مثل بشرل، كذكرل. 
 كما كاف على كزف فعاُف، كفعاُف مثل )أسارل ككساُف كنصارل( 

ككل ألػف رٝتػ  يف ا١تصػاحف يػاءن مثػل )مػىت كبلػى، كيػا  أسػفى كيػاكيليت كباحسػر  كعسػى 
 .كحىت، كعلى، كما زكى(لدل، كإُف، كأْف(، كاستثٌت من ذلك ٜتس كلمات كىي )

 كأماؿ لف  التوراة حيث كقع .
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 كانفرد الكسائي ب مالة لف  )أحيا( .
كأماؿ األلف الواقعة بُت راءين األكُف مفتوحة كالثانية ٣تركرة مثل: األبرار ) كمن قرار، كذات 

 قرار، كدار القرار، كمن األشرار( كىار يف التوبة. 
لػر( ك )ا١تػر( كا٢تػاء مػن فػاٖتيت )مػرٔف ك ػو( كاليػاء مػن فػاٖتيت كأماؿ فػواتح السػور ا١تبػدكءة بػػ )ا

 مرٔف كيس كالطاء من ) و ك سم،  س( كاٟتاء من حم يف السور السبع. 
 ٔتعٌت أنو أماؿ كل حركؼ )حي  هر( من فواتح السور. 

كأمػػاؿ الػػدكرم األلفػػات الواقعػػة قبػػل الػػراء ا١تتطرفػػة ا١تكسػػورة مثػػل: أبصػػارىم كالػػدار كبقنطػػار 
 أكبارىا كأشعارىا كٛتارؾ كاٟتمار كاٞتار كجبارين كالكفار. ك 

كاختص الكسائي ب مالة ىاء التأنيث يف الوقف قوالن كاحدان إذا كقع قبلها حرؼ من اٟتركؼ 
 يف )فجث  زينب لذكد مشس( . 

 مثل: خليفة،  جة، ثبلثة، جنة، رٛتة. 
 كإذا كاف قبلها حرؼ من حركؼ ) حط ضغاط عص خظا( 

 لصاخة، خالصة، بعوضة، صبغة، النطيحة ك٨توىا. مثل )ا
كإذا كػػاف قبلهػػا حػػرؼ مػػن حػػركؼ )أكهػػر( بشػػرط أف يكػػوف قبلهػػا يػػاء سػػاكنة أك كسػػرة متصػػلة أك 

 منفصلة بساكن مثل )كهيئة، فئة، اآلخرة، لعربة(. 
كذىب  ٚتاعة من أىل األداء إُف إمالة ىاء التأنيث عند ٚتيػع اٟتػركؼ إال بعػد األلػف مثػل 

 بلة، الزكاة. الص
كَف يسك  الكسائي يف ا١تواضػع الػيت سػك  فيهػا حفػص كىػي: )عوجػا قيمػان( يف الكهػف، 

 ك )مرقدنا ىذا( يف يس ك )من راؽ( يف القيامة، ك)بل راف( يف ا١تطففُت. 
كقػػرأ ب مشػػاـ كػػل صػػاد سػػاكنة بعػػدىا داؿ صػػوت الػػزام يف ٨تػػو: يصػػدفوف، تصػػديو، فاصػػدع، 

 تصديط، يصدر. 
 ب مشاـ الكسرة ضمة يف ٨تو: كقرأ أيضان 
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 قيل، غيض، جيء، كصيل، كسبط، كسيء كسيئ . 
كقػػد مضػػى اٟتػػديث عػػن اإلمشػػاـ كتعريفػػو يف اللغػػة كعػػرؼ القػػراء يف الصػػفحات السػػابقة عنػػد 

 اٟتديث عن أصوؿ ركاية اإلماـ ٛتزة . 
ر البػاء قرأ الكسائي لف  احملصنات بكسر الصاد فيقرؤىا احملًصنات كقرأ بيوت كالبيوت بكسػ

فيقرؤىػا الًبيػوت كقػػرأ ٭تسػبهم بكسػر السػػُت أيضػان فيقرؤىػا ٭تًسػػبهم اٞتاىػلي كقػرأ الكسػػائي بضػم ا٢تػػاء 
بعػػد مػػيم اٞتمػػع ا١تضػػمومة بشػػرط أف يسػػبقها يػػاء سػػاكنة أك كسػػر مثػػل علػػيهم الذلػػة فيقرؤىػػا علػػيهم 

 الذلة. 
تثبتػػػوا. كقػػػرأ لفػػػ  رءكؼ كقػػػرأ فتبينػػػوا يف سػػػورة اٟتجػػػرات كالنسػػػاء بالثػػػاء بػػػدؿ البػػػاء فيقرؤىػػػا ف

 با٢تمز على الواك فيقرؤىا رؤؼ رحيم كقرأ يبشر بفتح الياء كسكوف الباء كضم الشُت فيقرؤىا يػىٍبشير. 
 كأسكن ا٢تاء يف كىي كىو ك بعد الواك كالفاء كالبلـ كىو، فهو، ٢تو.

 قال الشاطبي: 
 .(ٔ)حالوىا ىو بعد الواو والفا والمها *** وىا ىي أسكن راضياً بارداً 

كا١تعٌت أف ا١تشار إليو بالراء من راضيان كىػو الكسػائي كبالبػاء مػن بػاردان كىػو قػالوف كاٟتػاء مػن 
حػػػبل كىػػػو أبػػػو عمػػػرك يسػػػكنوف ا٢تػػػاء يف الكلمػػػات السػػػابقة فيقػػػرؤف مثػػػل الكسػػػائي كىػػػو، فٍهػػػو، ٢تٍػػػو 

 كىكذا. 
 كقرأ اٗتذمت باإلدغاـ فيقرؤىا اٗتتم كىكذا. 

كقػػػرأ الكسػػػائي يػػػاءات اإلضػػػافة يف قولػػػو كأمػػػي يف ا١تائػػػدة، كأجػػػرم إال حيثمػػػا كردت كيػػػدم إليػػػك يف 
ا١تائدة، كمعي أبدان يف التوبة كمعي أكرٛتنا يف ا١تلػك قرأىػا باإلسػكاف كأمػٍي إ٢تػُت، إف أجػرٍم إال علػى 

 اهلل، يدٍم إليك. 
عهػدٍم الظػا١تُت فيقرؤىػا عهػدمى كفتح ياء اإلضافة يف ا١تعػرؼ بػأؿ قبػل ٫تػزة الوصػل يف ٨تػو:  

 الظا١تُت بالفتح، كأسكنها يف يا عبادم الذين فيقرؤىا يا عبادٍم الذين. 
                                                      

ل، القاسم بن فَته بن خلف أٛتد الرعيٍت، أبو ٤تمد الشا ل، منت الشا بية، حرز األمآف ككجو التهآف يف (   الشا ُ)
 .ِّالقراءات السبع، ص: 
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كقرأ )يـو يأت( يف ىود كنبغ يف الكهف ب ثبات اليػاء فيهمػا كصػبلن كْتػذفها كقفػان فيقرؤىػا يف الوصػل 
ؼ اليػاء يف اٟتػالُت كاهلل أجػل )يـو يأ  ال نكلم ( )ذلك ما كنا بغي فارتدا( كقرأ أتػاف يف النمػل ْتػذ

 . (ُ)كأعلم
 ترجمة اإلمام أبي جعفر 

يزيػػد بػػن القعقػػاع اإلمػػاـ أبػػو جعفػػر ا١تخزكمػػي ا١تػػدٓف القػػارئ أحػػد القػػراء العشػػرة تػػابعي مشػػهور كبػػَت 
القدر كيقاؿ أٝتو: جندب بن فَتكز، كقيل فَتكز عرض القرآف على مواله عبد اهلل بػن عيػاش بػن أ  

اهلل بن عباس كأ  ىريرة كركل عنهم، كيقاؿ: إنو قرأ على زيد بن ثابػ ، قػاؿ الػذىل كَف ربيعة كعبد 
 . (ِ)يصح كصلى بابن عمر

 كحدث عن أ  ىريرة كابن عباس، ك ائفة، كىو قليل اٟتديث. 
قرأ كتاب اهلل دىران، فورد أنو قرأ القػرآف مػن قبػل كقعػة اٟتػرة، كاٟتػرة سػنة ثػبلث كسػتُت، ركل القػراءة  

عنو نافع بن أ  نعيم كسليماف بن مسلم بن ٚتاز كعيسى بن كرداف كأبػو عمػرك بػن عبػد الػرٛتن بػن 
 زيد بن أسلم كإٝتاعيل كيعقوب إبناه. 

قػػاؿ ٭تػػِت بػػن معػػُت: كػػاف إمػػاـ أىػػل ا١تدينػػة يف القػػراءة فسػػمي القػػارئ بػػذلك ككػػاف ثقػػة قليػػل  
 اٟتديث. 

 اٟتديث. كقاؿ ابن أ  حامت: سأل  أ  عنو فقاؿ صاٌف 
كقػػاؿ ٣تاىػػد: حػػدثوٓف عػػن األصػػمعي عػػن أ  الزنػػاد قػػاؿ: َف يكػػن أحػػد أقػػرأ للسػػنة مػػن أ  

 جعفر، ككاف يقدـ يف زمانو على عبد الرٛتن بن ىرمز األعرج. 
كقاؿ: مالػك: كػاف أبػو جعفػر رجػبلن صػاٟتان يقػرئ النػاس با١تدينػة ركل عنػو انػو أتػى بػو إُف أـ 

 . (ّ)كدع  لو بالربكة سلمة كىو صغَت فمسح  على رأسو

                                                      

كما بعدىا، ك الضباع،  ْٗكما بعدىا(، الدآف، التيسَت، ص: ُِٕ/ُ( أنظر: ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 ( كما بعدىا )بتصرؼ(. ِّ/ُك القاضي البدكر الزاىرة )كما بعدىا،  ّٖاإلضاءة، ص:

 ( ُِٕ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ِ)
 (. ُْٕ/ُ(  ا١ترجع السابط )ّ)
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عن أبن كىب قاؿ: كاف أبو جعفر يصلي خلف القراء يف رمضاف يلقػنهم، يػؤمر بػذلك، ككػاف بعػده 
شيبة، جعلوه لػذلك كعػن مالػك بػن أنػس قػاؿ: كػاف أبػو جعفػر القػارئ إذا مػر بػو سػائل كىػو يصػلي 

 بالليل دعاه فيستًت منو،   يلقي إليو إزاره. 
 جعفر القارئ رجبلن صاٟتان يفىت الناس با١تدنية.  كقاؿ مالك أيضان: كاف أبو

كعػػن يػػونس بػػن حبيػػب قػػاؿ: ٝتعػػ  أبػػا جعفػػر ٭تكػػي لنػػا قػػراءة أ  ىريػػرة يف )إذا الشػػمس  
 كورت( ٭تزهنا شعبة الرثاء. 

ككاف أبو جعفر حُت كاف ٯتر بو نافع يقوؿ: أترل ىذا كاف يأتيٍت كىو غبلـ، فيقػرأ علػي،    
 . (ُ)ضحككفر  ، يقوؿ ذلك كىو ي

قػػاؿ ابػػن اٞتػػزرم: كالعجػػب ٦تػػن يطعػػن يف ىػػذا القػػراءة أك ٬تعلهػػا مػػن الشػػواذ، كىػػي َف يكػػن 
 بينها كبُت غَتىا من السبع فرؽ. 

كركل ابن ٚتاز عنػو أنػو كػاف يفطػر يومػان كيصػـو يومػان كىػو صػـو داكد عليػو السػبلـ، كاسػتمر 
على ذلك مدة من الزماف فقاؿ لو بعض أصحابو يف ذلك، فقاؿ: إ٪تا فعل  ذلػك أركض بػو نفسػي 

 لعبادة اهلل تعاُف. 
اؿ ككػػػاف يصػػػلي يف جػػػوؼ الليػػػل أربػػػع تسػػػليمات يقػػػرأ يف كػػػل ركعػػػة بالفاٖتػػػة كسػػػورة مػػػن  ػػػو 

 ا١تفصل كيدعو لنفسو كا١تسلمُت كلكل من قرأ عليو كقرأ بقراءتو بعده كقبلو. 
قػػػاؿ سػػػليماف: كشػػػهدت أبػػػا جعفػػػر حػػػُت احتضػػػر، جػػػاء أبػػػو حػػػاـز كمشػػػيخة، فػػػأكبوا عليػػػو 

أال أريكػم عجبػان، قػالوا: بلػى، فكشػف  -ككػاف ختنػو علػى بنتػو-يصرخوف بو، فلم ٬تبهم، قاؿ شيبة 
 مثل اللإ فقاؿ أبو حاـز كأصحابو: ىذا كاهلل نور القرآف. عن صدره ف ذا دارة بيضاء 

 قاؿ سليماف: فقال  أـ كلده بعد ما مات: صار ذلك البياض غرة بُت عينيو. 
كعن ٤تمد بن إسحاؽ، حدثٍت أ  عن نافع، قاؿ: ١تا غسل أبو جعفر القارئ نظركا ما بػُت 

 . (ِ)نور القرآف٨تره إُف فؤاده مثل كرقة ا١تصحف، فما شك من حضره أنو 
                                                      

 (. ُٕٔ، ُٕٓ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 (.ُٕٔ/ُ( كالذىل، معرفة القراء الكبار )ُٖٕ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ِ)
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قاؿ الذىل: كاختلفوا يف كفاة اإلماـ أ  جعفر، فقاؿ ٤تمد بػن ا١تثػٌت تػويف سػنة سػبع كعشػرين كمائػة 
 . (ُ)كقاؿ خليفة بن خياط سنة اثنتُت كثبلثُت كمائة كقيل سنة إحدل كثبلثُت، كاهلل أعلم بالصواب

فقػػػػاؿ للػػػػذم رآه بشػػػػر كركل  أف أبػػػػا جعفػػػػر رؤم يف ا١تنػػػػاـ بعػػػػد كفاتػػػػو علػػػػى صػػػػورة حسػػػػنة 
أصحا  ككل من قرأ قراء  أف اهلل غفر ٢تػم كأجػاب فػيهم دعػو  كمػرىم أف يصػلوا ىػذه الركعػات يف 

 .(ِ)جوؼ الليل كيف استطاعوا
 رحم اهلل أبا جعفر كرفع درجتو يف عليُت.  

كأل  جعفر ركاياف عيسى بن كرداف كسػليماف بػن ٚتػاز كابػن كرداف ىػو ا١تقػدـ: كىػو عيسػى 
كرداف أبػػو اٟتػػارث ا١تػػػدٓف اٟتػػذاء إمػػاـ مقػػػرئ حػػاذؽ كراك ٤تقػػط ضػػػابط، عػػرض علػػى أ  جعفػػػر بػػن 

 كشيبة   عرض على نافع كىو من قدماء أصحابو. 
 قاؿ الدآف: ىو من جلة أصحاب نافع كقدمائهم كقد شاركو يف اإلسناد. 

اقػػػرأ علػػػى كقػػػاؿ ابػػػن ٣تاىػػػد: عػػػن أ  زيػػػد بػػػن أسػػػلم قػػػاؿ: كػػػاف أ  يقػػػوؿ لعيسػػػى بػػػن كرداف 
 إخوتك كما كاف أبو جعفر كشيبة بن نصاح يقرآف على كل رجل عشر آيات عشر آيات. 

 عرض عليو إٝتاعيل بن جعفر كقالوف ك٤تمد بن عمر الواقدم. 
 قاؿ الذىل: لعلو تويف قبل نافع. 

 . (ّ)كقاؿ ابن اٞتزرم: مات فيما أحسب يف حدكد الستُت كمائة رٛتو اهلل كغفر لو

                                                      

 (. ُٖٕ/ُقراء الكبار )( الذىل، معرفة الُ)
 (. ُٕٗ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ِ)
 (. َْْ/ُ( كالذىل، معرفة القراء الكبار )ُٕٗ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ّ)
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 ثاني ألبي جعفر ىو سليمان ابن جماز: الراوي ال
كىو: سليماف بن مسلم بن ٚتاز، كقيل سػليماف بػن سػاَف بػن ٚتػاز بػاٞتيم كالػزام مػع تشػديد ا١تػيم، 
أبػػو الربيػػع الزىػػرم مػػوالىم ا١تػػدٓف، مقػػرئ جليػػل ضػػابط عػػرض علػػى أ  جعفػػر كشػػيبة   عػػرض علػػى 

 جعفر، كقتيبة بن مهراف. نافع كأقرأ ْترؼ أ  جعفر كنافع عرض عليو إٝتاعيل بن 
 . (ُ)قاؿ الذىل: كَف أظفر بتاريخ كفاتو، إال أنو قدٔف ا١توت لعلو تويف قبل نافع أك معو

 . (ِ)كقاؿ ابن اٞتزرم: مات بعد السبعُت كمائة فيما أحسب رٛتو اهلل كغفر لو
 كسنذكر فيما يلي بعضان من أصوؿ ركاية أ  جعفر .

كرداف، كابن ٚتٌاز، كابن كرداف مقدـ يف األداء، كا٠تبلؼ بينهما كلو راكياف كما مٌر معنا ابن 
 يسَت، كسأنبو على من خالف منهما. كإذا اتفقا عزكت القراءة إُف أ  جعفر.

أثب  أبو جعفر البسملة بُت السورتُت إال بُت األنفاؿ كبراءة فلو فيها ثبلثػة أكجػو: الوصػل،  
 عليم براءة )بالوصل(. كالسك  كالوقف، فيقرأىا إف اهلل بكل شيء

 إف اهلل بكل شيء عليم )سك ( براءة من اهلل كرسولو. 
 إف اهلل بكل شيء عليم )كقف( براءة من اهلل كرسولو.  

 كالفرؽ بُت السك  كالوقف أف السك  بدكف تنفس أما الوقف مع أخذ النفس. 
٨تػػو: علػػيهم غػػَت قػػرأ أبػػو جعفػػر بضػػم مػػيم اٞتمػػع ككصػػلها بػػواك لفظيػػة قبػػل اٟتػػرؼ ا١تتحػػرؾ 

 ا١تغضوب عليهم. فيقرؤؤىا عليهمو غَت ا١تغضوب عليهم.
كتفػػػرد أبػػػو جعفػػػر بالسػػػك  علػػػى حػػػرؼ ا٢تجػػػاء يف فػػػواتح السػػػور ٨تػػػو: اَف، فيقرأىػػػا ألػػػف  

 )سك ( الـ )سك ( ميم.
كَف يسػػػػك  يف ا١تواضػػػػع الػػػػيت سػػػػك  فيهػػػػا حفػػػػص كىػػػػي: )عوجػػػػان، قيمػػػػا( يف الكهػػػػف، ك  

 راؽ( القيامة، ك )بل راف( يف ا١تطففُت.  )مرقدنا ىذا( يف يس، ك)كمن

                                                      

 (  ِْٗ/ُ( الذىل، معرفة القراء الكبار )ُ)
 (. ُٕٗ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر )ِ)
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 كقرأ أبو جعفر بقصر ا١تنفصل حركتاف ككسط ا١تتصل.
 كأدغم أبو جعفر النوف يف كلمة )تأمٌنا( يف يوسف إدغامان تامان ببل رـك كال إمشاـ.  

 كسكن ا٢تاء يف )يؤدٍه( ك )نؤتو( يف آؿ عمراف. 
 . )كنوتٍو( يف آؿ عمراف ك)فألقٍو( يف النمل. )كنولٍو( يف النساء )كنصلٍو( يف النساء أيضان 

كحذؼ الصلة من )فيو مهانا( يف الفرقاف، ككسر، ىػا )أنسػانيو( يف الكهػف ك)عليػوي اهلل( يف 
 الفتح. فيقرؤىا )كما أنسانيًو إال الشيطاف( بالكسر )عليًو اهلل( بالكسر أيضان. 

)أىأىنػػػذر م( كمكسػػػورة مثػػػل كقػػػرأ أبػػػو جعفػػػر الكلمتػػػاف مػػػن ٫تػػػزة سػػػواء كانػػػ  مفتوحػػػة مثػػػل 
 )أئنكم( أك مضمومة مثل )أىءينزؿ( بتسهيل ا٢تمزة، كالثانية مع إدخاؿ ألف بينهما. 

كإف اتفقػػػػ  ا٢تمزتػػػػاف مػػػػن كلمتػػػػُت يف اٟتركػػػػة سػػػػواء أكانػػػػ  مفتوحػػػػة مثػػػػل )جػػػػاءى أىحػػػػد( أك 
 مكسورتُت مثل )ىؤالء إف( أك مضمومتُت مثل )أكلياءي أؤلئك(. سهل ا٢تمزة الثانية. 

كإف كانػػػػػ  األكُف مفتوحػػػػػة كالثانيػػػػػة مضػػػػػمومة مثػػػػػل )جػػػػػاءى أيمػػػػػة( أك األكُف مفتوحػػػػػة كالثانيػػػػػة  
مكسػػػورة مثػػػل )تفػػػيءى ًإُف( فينبغػػػي تسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة فيهمػػػا كإف كانػػػ  األكُف مضػػػمومة كالثانيػػػة 

نػػػػ  األكُف مفتوحػػػػة مثػػػػل )السػػػػفهاءي أىال( فأبػػػػدؿ ا٢تمػػػػزة الثانيػػػػة كاكان فيقرأىػػػػا )السػػػػفهاء كال(. كإف كا
مضػػػمومة كالثانيػػػة مكسػػػورة مثػػػل ) يشػػػاءي إُف( فلػػػو فيهػػػا تسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة كإبػػػدا٢تا كاكان مكسػػػورة 

 فيقرؤىا ) يشاءي إُف( بالتسهيل )يشاءي كال(. 
كإف كان  األكُف مكسورة كالثانية مفتوحة مثل )السماًء أىك( فيبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء مفتوحػة  

 و(. فيقرؤىا ) السماًء يى 
أبدؿ أبو جعفر كل ٫تز ساكن حرؼ مد من جنس حركة ما قبلو سواء كان  ا٢تمػزةي فػاءن أك 

 عينا أك المان للكلمة مثل: مٍأموف، سيٍؤلك، جئ  فيقرؤىا ماموف، سولك، جي . 
 كاستثٌت من ذلك )أنبئهم( بالبقرة ك )نبئهم( باٟتجر كالقمر فقرأىا بالتحقيط. 

ان إذا كانػػ  فػػاء الكلمػػة كاقعػػة بعػػد ضػػم )ميػػؤجبل( )ميػػؤذف( فيقرؤىػػا كأبػػدؿ ا٢تمػػزة ا١تفتوحػػة كاك 
 )ميوىجبل( )ميوذف(.
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كاسػػػتثٌت ابػػػن كرداف كلمػػػة )يؤيػػػدي( يف آؿ عمػػػراف فلػػػيس لػػػو فيهػػػا إال التحقيػػػط كأبػػػد٢تا ابػػػن ٚتػػػاز كاكان  
ىػػا ليبطػػُت، كأبػػدؿ ا٢تمػػزة يػػاءن مفتوحػػة يف ٨تػػو: ليبطػػئن كلنبػػوئنهم، كرئػػاء، با٠تا ئػػة، مائػػة كفئػػة. فيقرؤ 

 كلنبوينهم، رياء، با٠تا ية، مية كىكذا. 
 كأبدؿ ا٢تمزة يف )سأؿ( يف ا١تعارج فيقرؤىا )ساؿ(. 

كقػػػػػرأ ْتػػػػػذؼ ا٢تمػػػػػزة يف )ميتكئػػػػػان( )متكئػػػػػُت( )خػػػػػا ئُت( )ا٠تػػػػػا ئُت( )الصػػػػػابئُت( )يطئػػػػػوف( 
 )مستهزؤف(. 

 فيقرؤىا متكان، متكُت، خا ُت، ا٠تا ُت، الصابُت، يطوف، كىكذا. 
كسػػػهل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة يف )أرءيػػػ ( كإسػػػرائيل كلػػػو يف إسػػػرائيل توسػػػط ا١تػػػد كقصػػػره. فيقرؤىػػػا ) 

 أراي  ( بالتسهيل )إسرآيل( با١تد )اسرايل( بالقصر. 
كقػػرأ )ككػػأين( بزيػػادة ألػػف بعػػد الكػػاؼ ك٫تػػزة مكسػػورة مسػػهلة بعػػد األلػػف مػػع ا١تػػد كالقصػػر كحػػذؼ 

 بالتسهيل مع القصر كىي لغة يف ككأين. الياء فيقرؤىا ككاين بالتسهيل با١تد ككاين 
 قال الشاعر: 

 . (ٔ)وكائن ترى من صام  لك معجب *** زيادتو أو نقصو في التكلم
كقرأ )من أجػل ذلػك( با١تائػدة بكسػر ا٢تمػزة كنقػل حركتهػا إُف النػوف قبلهػا فيقرؤىػا )مػًن ًجػل 

 ذلك(. 
كقػػػرأ )رًدءان( يف القصػػػص بنقػػػل حركػػػة ا٢تمػػػزة إُف الػػػداؿ مػػػع إبػػػداؿ تنوينػػػو ألفػػػان كصػػػبلن ككقفػػػان 

 فيقرؤىا ردان. 
كقرأ )ىزكان( )ككفوا( با٢تمزة فيهمػا. فيقرؤىػا )ىيػزؤيان( ك)كيفػؤان( كزاد ٫تػزة مفتوحػة يف )ربػٍ ( يف 

 اٟتو كفصلٍ  فيقرؤىا )ربأىٍت(.

                                                      

 قبيلة مزينة من مضر:(  بي  من الشعر من معلقة زىَت بن أ  سلمى، شاعر جاىلي من ُ)
 وأولها أمن أم أوفى دمنة لم تكلم *** بحومانة الدراج فالمتثلم.

 (. ْٖ/ُ، القاىرة )ُأنظر: ابن رشيط القَتكآف، العمدة،  ط
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لتػػػاء يف لبثػػػ  كلبثػػػتم، كأخػػػذت كأخػػػذمت. فيقرؤىػػػا لبػػػ ، كلبػػػتم، كأدغػػػم أبػػػو جعفػػػر الثػػػاء كالػػػذاؿ يف ا
 كأخ ، كأختم. 

 كأدغم الذاؿ يف التاء يف كلمة )عزت( فيقرؤىا )ع (.
كانفػػرد أبػػو جعفػػر ب خفػػاء النػػوف السػػاكنة كالتنػػوين عنػػد ا٠تػػاء كالغػػُت مثػػل علػػيم خبػػَت، عزيػػز 

 غفور من خَت .
)إف يكػػػن غنيػػػان( يف النسػػػاء ك )ا١تنخنقػػػة( يف كاسػػػتثٌت ثبلثػػػة مواضػػػع فقرأىػػػا باإلظهػػػار كىػػػي: 

 ا١تائدة ك )سينغضوف( يف اإلسراء. 
 كَف يقرأ أبو جعفر باإلمالة يف ٚتيع القرآف .

 كقرأ أبو جعفر باإلمشاـ يف كلمة سيء يف ىود كالعنكبوت كسيئ  يف ا١تلك .
بلـ عنػػو كاإلمشػػاـ ىتػػا: ىػػو خلػػط حركػػة ْتركػػة كىػػو إمشػػاـ كسػػر السػػُت بالضػػم كقػػد مضػػى الكػػ

 يف اللغة كعرؼ القراء عند الكبلـ على قراءة ٛتزة. 
كقرأ أبو جعفر ) ف ف مع العسر يسػران إف مػع العٍسػر يسػران(  بضػم السػُت يف الكلمػات األربػع 

 فيقرؤىا )ف ٌف مع اليعسير ييسيرا إٌف مع العيسير ييسرا(. 
فتح أبو جعفر كل ياء متكلم قبل ٫تزة القطع سواء كانػ  مفتوحػة مثػل إٓف أىعلػم أك مضػمومة مثػل ك 

 إٓف أيريد أك مكسورة مثل بنا  ًإف، إال ما استثٌت فيقرؤىا إٓفى أعلم، إٓفى أريد بنا ى إف. 
دعػػآف  كأثبػػ  اليػػاء كصػػبلن كحػػذفها كفقػػان يف )الػػداع إذا دعػػاف( يف البقػػرة فيقرؤىػػا )الػػداعي إذا

 فليستجيبوا ِف( )كاتقوف يا أكُف( فيقرؤىا )كاتقوٓف يا أكُف( ك٨تو ذلك. 
كأثبػػ  اليػػاء سػػاكنة كصػػبلن ككقفػػان يف )يػػا عبػػاد ال خػػوؼ( يف الزخػػرؼ فيقرؤىػػا )يػػا عبػػادٍم ال 

 . (ُ)خوؼ( يف الوصل كالوقف. كاهلل أجل كأعلم

                                                      

كما بعدىا كالقاضي، البدكر  َُٓ(، كالضباع، اإلضاءة، ص:ُٕٗ/ُ( انظر: ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 ( كما بعدىا )بتصرؼ(. ِّ/ُالزاىر)
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 ترجمة اإلمام يعقوب الحضرمي: 
بػػن عبػػد اهلل بػػن أ  إسػػحاؽ أبػػو ٤تمػػد اٟتضػػرمي مػػوالىم البصػػرم،  ىػػو يعقػػوب بػػن إسػػحاؽ بػػن زيػػد

أحػػد القػػراء العشػػرة كإمػػاـ أىػػل البصػػرة كمقريهػػا، أخػػذ القػػرآف عرضػػان عػػن سػػبلـ الطويػػل، كمهػػدم بػػن 
 ميموف، كأ  األشهب كشهاب بن شرنفة، كمسلمة بن ٤تارب كيونس بن عبيد. 

كركل عػػن سػػبلـ حػػرؼ أ  عمػػرك باإلدغػػاـ، كٝتػػع اٟتػػركؼ مػػن الكسػػائي، ك٤تمػػد بػػن زريػػط  
 الكويف عن عاصم كٝتع من ٛتزة حركفان. 

كركل ابن ا١تنادم انو  قرأ على أ  عمرك، قاؿ أبو عبػد اهلل القصػاع كمػا ذلػك ببعيػد ألٌف أبػا  
 . (ُ)عمرك تويف كيعقوب سبع كثبلثوف سنة

ى سبلـ يف سنة كنصف، كقرأت على شػهاب بػن شػرنقة اجملاشػعي يف قاؿ يعقوب: قرأت عل 
ٜتسػة أيػػاـ، كقػػرأ شػػهاب علػػى مسػػملة بػػن ٤تػارب احملػػار  يف تسػػعة أيػػاـ، كقػػرأ مسػػلمة علػػى علػػي أ  

 األسود الدئلي على علي رضي اهلل عنو. 
 كقراءتو على أ  رجاء عن أ  موسى يف غاية العلو.

ن أخيػػو أٛتػػد، ككعػػب بػػن إبػػراىيم كعمػػر السػػراج، كٛتيػػد بػػن كركل القػػراءة عنػػو عرضػػان زيػػد بػػ 
 الوزير، كا١تنهاؿ بن شاذاف، كأبو بشر القطاف، كمسلم بن سفياف، كركح بن عبد ا١تؤمن، كغَتىم. 

 كركل عنو حرؼ أ  عمرك بن العبلء، ٛتداف بن ٤تمد. 
 كحدث عنو، أبو حفص الفبلس، كأبو قبلبة ك٤تمد بن عباد. 

ىػػػػو أعلػػػػم مػػػػن رأيػػػػ  بػػػػاٟتركؼ كاالخػػػػتبلؼ يف القػػػػرآف كعللػػػػو كمذاىبػػػػو،  قػػػػاؿ أبػػػػو حػػػػامت: 
 كمذاىب النحو ك أركل الناس ٟتركؼ القرآف كٟتديث الفقهاء. 

كقػػاؿ الػػدآف: كأمت بيعقػػوب يف اختيػػاره عامػػة البصػػريُت بعػػد أ  عمػػرك، فهػػم أك أكثػػرىم علػػى 
 مذىبو. 

 قاؿ كٝتع   اىر بن غلبوف يقوؿ: إماـ اٞتامع بالبصرة ال يقرأ إال بقراءة يعقوب. 

                                                      

 ( ِّٖ/ ُ( كالذىل، معرفة القراء الكبار )ُٖٔ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
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 قاؿ أبو حامت: سئل أٛتد بن حنبل عنو، فقاؿ صدكؽ.
 كسئل عنو أىً  فقاؿ: صدكؽ.  

كقػػاؿ أبػػو اٟتسػػن بػػن ا١تنػػادم يف أكؿ كتابػػو اإل٬تػػاز كاالقتصػػار يف القػػراءات الثمػػاف كػػاف يعقػػوب أقػػرأ 
اف ال يلحػن يف كبلمػو، ككػاف يعقػوب مػن أعلػم أىػل زمانػو بػالقرآف كالنحػو كغػَته كأبػوه أىل زمانػو ككػ

 كجده. 
 قاؿ األىوازم: أنشدٓف فيو أبو عبد اهلل بن ٤تمد البللكائي لنفسو: 

 أبىىىىىىىىىىوه مىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىراء كىىىىىىىىىىىان وجىىىىىىىىىىىده
 تفىىىىىىىىىرده محىىىىىىىىىض الصىىىىىىىىىواب ووجهىىىىىىىىىو

 

*** 
*** 

 ويعقىىىىىىوب فىىىىىىي القىىىىىىراء كالكوكىىىىىىب الىىىىىىدري
 فمىىىىىىىن مثلىىىىىىىىو فىىىىىىىىي وقتىىىىىىىىو وإلىىىىىىىىى الحشىىىىىىىىر 

 
قػػاؿ البخػػارم كغػػَته مػػات يف ذم اٟتجػػة سػػنة ٜتػػس كمػػائتُت كلػػو ٙتػػاف كٙتػػانوف سػػنة، كمػػات 

 . (ُ)أبوه عن ٙتاف كٙتانُت ككذلك جده كجد أبيو رٛتهم اهلل تعاُف ٚتيعا
 وليعقوب راويان: رويس وروح ورويس مقدم في األداء.

كىو: ٤تمد بن ا١تتوكل اإلماـ عبػد اهلل اللؤلػؤم ركيػس ا١تقػرئ صػاحب يعقػوب مقػرئ ضػابط حػاذؽ  
 مشهور . 

 قاؿ الدآف: كىو من أحذؽ أصحابو. 
 ركل القراءة عنو عرضان: ٤تمد بن ىاركف التمار كاإلماـ أبو عبد اهلل الزبَت الشافعي. 

 .قاؿ إبن القعقاع: كاف، يعٍت ركيسان مشهوران جليبلن 
كركل عػػن فػػارس عػػن السػػامرم قػػاؿ: ِف أبػػو بكػػر التمػػار كػػاف ركيػػس يأخػػذ علػػى ا١تبتػػدئُت  

بتحقيػػط ا٢تمػػزتُت معػػان ٨تػػو أءنػػذر م كجػػاء أجلهػػم كنظػػائره، ككػػاف يأخػػذ علػػى ا١تػػاىر بتخفيػػف ا٢تػػزة 
 الثانية. 

                                                      

( كالذىل، معرفة القراء الكبار ُٖٔ/ ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ّٖٔ/ِ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ُ)
(ُ/ُّّ) 
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قػػاؿ ابػػن اٞتػػزرم: كالتحقيػػط عػػن ركيػػس يف ا٢تػػزتُت غػػَت معػػركؼ فهػػو ٦تػػا إنفػػرد بػػو السػػامرم، 
 . (ُ)كاهلل أعلم

 كسأل  أبا حامت عن ركيس ىل قرأ على يعقوب؟ قاؿ: نعم قرأ معنا كختم عليو ختمات. 
 . (ِ)تويف رٛتو اهلل بالبصرة سنة ٙتاف كثبلثُت كمائتُت

 والراوي الثاني ليعقوب ىو: َرْوحْ 
كىػػو: رىٍكحي بػػن عبػػػد ا١تػػؤمن أبػػػو اٟتسػػن ا٢تػػػذِف مػػوالىم البصػػػرم النحػػوم، كػػػذا نسػػبو ٚتاعػػػو  

 اٟتفاظ كاحملدثُت . 
كقاؿ الدآف: ىػو ابػن عبػد ا١تػؤمن بػن عبػده بػن مسػلم مقػرئ جليػل ثقػة ضػابط مشػهور. عػرض علػى 

ٛتػاد يعقوب اٟتضرمي كىػو مػن جلػة أصػحابو كركل اٟتػركؼ عػن أٛتػد بػن موسػى كمعػاذ بػن معػاذ ك 
 بن شعيب. 

قرأ عليو أٛتد بن يزيد اٟتلوآف كأبو الطيب بن ٛتداف كأبو بكر بن كىيػب الثقفػي كأٛتػد بػن 
٭تػػِت الوكيػػل كركل عنػػو البخػػارم يف صػػحيحو، كعبػػد اهلل بػػن أٛتػػد كأبػػو خليفػػة كأبػػو يعلػػى ا١توصػػلي 

 كغَتىم.
 ا أك بعدىا. ذكره ابن حباف يف الثقات. كقاؿ مات سنة ثبلث كثبلثُت كمائتُت قبله

 . (ّ)كقاؿ غَته، سنة أربع كثبلثُت كاهلل أعلم رٛتو اهلل كغفر لو

                                                      

 ( .ُٖٔ/ ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 (.ِْٖ/ُ( كالذىل، معرفة القراء الكبار )ِّٖ/ُ( ا١ترجع السابط )ِ)
 (.ِّٖ/ ُمعرفة القراء الكبار ) ( الذىل،ٖٔ/ ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ّ)
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أصوؿ قراءة اإلمػاـ يعقػوب اٟتضػرمي كراكيػاه ركيػس ك ركح ك ركيػس مقػدـ يف األداء كا٠تلػف بينهمػا 
 يسَت. 

 ليعقوب البسملة يف أكؿ السورة كإذا ابتدأ القراءة.
 كلو بُت السورتُت البسملة، كالسك  كالوصل.  

 كلو بُت األنفاؿ كبراءة الوقف كالسك  كالوصل. 
 الوقف: إف اهلل بكل شيء عليم )كقف( براءة من اهلل كرسولو. 

 السك : إف اهلل بكل شيء عليم )سك  ( براءة من اهلل كرسولو. 
 الوصل: إف اهلل بكل شيء عليم براءة من اهلل ك رسولو. 

 الفرؽ بُت السك  كالوقف أف الوقف مع أخذ النفس كالسك  بدكنو.ك 
كلػػػو البسػػػملة بػػػُت األربػػػع الزىػػػر كذلػػػك يف حػػػاؿ السػػػك  بػػػُت السػػػورتُت، فػػػ ف كصػػػل أتػػػى  

 بالسكٍ  كىي: 
 بُت ا١تدثر كالقيامة. 

 كبُت االنفطار كا١تطففُت. 
 كبُت الفجر كالبلد. 
 كبُت العصر كا٢تمزة. 

 بُت الناس كالفاٖتة بل البد من البسملة. كال كصل ألحد القراء 
 كَف يسك  يعقوب يف ا١تواضع األربعة اليت سك  فيها حفص كىي: 

 )عوجان قيمان( يف سورة الكهف.  (ُ
 )مرقدنا ىذا( يف سورة يس.  (ِ
 )من راٍؽ( يف سورة القيامة.  (ّ
 )بل راٍف( يف سورة ا١تطففُت.  (ْ
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كقرأ يعقوب بضم كل ىاء ضمَت ٚتع للمذكر أك ا١تؤنث أك للمثٌت كجاء قبل ا٢تػاء يػاءي ي سػاكنة ٨تػو: 
 عليهم كإليهم كلديهم كعليهن كإليهن كعليهما، كفيهما(. 

 فيقرؤىا: عليهيم، إليهيم، لديهيم، عليهين، إليهين عليهيما، كفيهيما كىكذا. 
ء األمػر أك جػـز ا١تضػارع مثػل: كإف يػأ م، كإذا َف تػأ م أَف كزاد ركيس فضم ا٢تػاء إذا زالػ  اليػاء لبنػا

 يأ م، أك َف يكفيهم. 
 فيقرؤىا: كإف يأ يم، كإذا َف تأ يم، أَف يأ يم كىكذا.  

 كاستثٌت )كمٍن يو٢ًتم يؤمئذ( يف سورة األنفاؿ فقرأىا مثل حفص بكسر ا٢تاء
 . (ُ)قاؿ ابن اٞتزرم: إال من يو٢تم فبل

اء كمػػيم اٞتمػػع تبعػػان ٢تػػا إذا كػػاف قبلهػػا يػػاء سػػاكنة مثػػل )علػػيهم القتػػاؿ، يػػرييهم اهلل( كضػػم يعقػػوب ا٢تػػ
 كىكذا. 

 ككسر ا١تيم أيضان تبعان لكسرة ا٢تاء إف سبط ا٢تاء كسر. 
 ٨تو: ) ًم األسباب، قلو ًم العمل( 

كقػػػرأ يعقػػػوب بقصػػػر ا١تنفصػػػل كتوسػػػط ا١تتصػػػل ككافػػػط حفصػػػان يف ٚتيػػػع ا١تػػػدكد. كقػػػرأ يعقػػػوب 
بقصر ا٢تاء بغَت صلة يف ٨تو )يػؤده إليػك( يف آؿ عمػراف )كنؤتػو منهػا( يف آؿ عمػراف )نولػو مػا تػوُف( 

 يف النساء. 
 )نولو، ما توُف، كنصلو، جهنم( كىكذا. 

يف الكهػػف ك )عليػػوي اهلل( يف الفػػتح فيقرؤىػػا ) كمػػا ككسػػر ا٢تػػاء يف )مػػا أنسػػانيوي إال الشػػيطاف( 
 أنسانيًو إال الشيطاف( )عليًو اهلل(. 

كقػػرأ )أرجػػو( يف األعػػراؼ كالشػػعراء  مػػزة سػػاكنة بعػػد اٞتػػيم كضػػم ا٢تػػاء بػػدكف صػػلة. فيقرؤىػػا 
 )أرجئوي كأخاه( . 

 كقصر ركيس ا٢تاء بغَت صلة يف )كمن يأتو مؤمنان( كأسكنها رٍكح. 
                                                      

 .ُٔ( ابن اٞتزرم، منت الدرة ا١تضيئة، ص: ُ)
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تسهيل ا٢تمزة الثانية مطلقان من كل ٫تز  قطع اجتمعتػا يف كلمػة كاحػدة مثػل )ءأنػذر م، كقرأ ركيس ب
 ءألد، أئفكان، أئنكم، أؤنبئكم، أىءيلقي(. 

 كزاد يف )أئمة( حيث جاء كجهان ثانيان كىو إبداؿ ا٢تمزة ياءن مكسورة فيقرؤىا )أٯتة(.
كقػرأ ركح )ءآمنػػتم( يف األعػػراؼ ك ػػو كالشػػعراء بزيػػادة ٫تػػزة اسػػتفهاـ يف ا١تواضػػع الثبلثػػة علػػى  
 التحقيط. 

 فيقرؤىا ) ءءآنتم( بالتحقيط . 
كقػػرأ )ءآعجمػػي( يف فصػػل  بػػالتحقيط أيضػػان فيقرؤىػػا )ءأعجمػػي( كقػػرأ ركيػػس بتحقيػػط األكُف 

 كتسهيل الثانية كحفص.
ألعػػػػػراؼ )إف لنػػػػػا ألجػػػػػران( يف األعػػػػػراؼ أيضػػػػػان )أذىبػػػػػتم كقػػػػػرأ يعقػػػػػوب )إئػػػػػنكم لتػػػػػأتوف( يف ا 

 يبػػاتكم( يف األحقػػاؼ )أف كػػاف( يف القلػػم  مػػزتُت علػػى االسػػتفهاـ يف األربعػػة فيقرؤىػػا إئػػنكم )أإف 
 لنا( )أأذىبتم( )أءف كاف(. 

كإذا التقػػى ٫تزتػػا قطػػع متفقتػػُت يف الشػػكل  مػػن كلمتػػُت ٨تػػو: )جػػاء أمرنػػا( )مػػن السػػماء إف( )أكليػػاءي 
 لئك( فركيس يسهل ا٢تمزة الثانية منهما. أي 

 فيقرؤىا )جاءى آمرنا، من السماًء ًاف( )أكلياءي ايلئك(. 
كإف اختلفػػػ  بػػػأف كانػػػ  األكُف مفتوحػػػة كالثانيػػػة مضػػػمومة أك مكسػػػورة ٨تػػػو )شػػػهداءى ًاذ(، 

 )جاءى أيمة( سهل الثانية منهما فيقرؤىا )شهداءى ًاذ( )جاءى ايمة(. 
تحػػػ  الثانيػػػة ٨تػػػو )مػػػن ا١تػػػاًء أىك( )مػػػن السػػػماًء أىك( أبػػػدؿ الثانيػػػة يػػػاءن كإف كسػػػرت األكُف كف

 .) ، من السماًء يوى  مفتوحة فيقرؤىا )من ا١تاًء يوى
كإف ضم  األكُف كفتح  الثانية ٨تو )السفهاءي أىال( أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاكان مفتوحة فيقرؤىػا 

 )السفهاءي كىال(. 
)يشػػػاءي ًإال( فلػػػو فيهػػػا كجهػػػاف تسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة  كإف ضػػػم  األكُف ككسػػػرت الثانيػػػة ٨تػػػو

 كإبدا٢تا كاكان مكسورة فيقرؤىا )يشاءي ًاال( أك )يشاءي ًكال(. 
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قرأ يعقوب )ىيزيكا( ككيفيوان( با٢تمز إال أنو سكن الفاء يف كيفيوان فيقرؤىا )ىىزيؤان ك كيٍفؤان(. كقرأ )يضاىئوف( 
كقرأ )مرجوف( يف التوبة با٢تمز فيقرؤىا )مرجؤكف( كقرأ )ترجػي( يف التوبة بغَت ٫تز فيقرؤىا )يضاىوف( 

 يف األحزاب با٢تمز أيضان فيقرؤىا )تيرجري(. 
كقرأ )يٍأجوجي كمأجوجي( يف الكهف كاألنبياء ب سػقاط ا٢تمػزة كإبػدا٢تا ألفػان مػن جػنس حركتهػا. 

 فيقرؤىا )ياجيوجي كماجيوج(. 
اكنة بعػد اليػاء فيقرؤىػا )ال يػٍألتكم(. كنقػل حركػة كقرأ )ال يلتكم( يف اٟتجرات بزيادة ٫تػزة سػ

 ا٢تمزة إُف النوف يف قولو تعاُف )من إسًتؽ( يف سورة الرٛتن فيقرؤىا )من ستربؽ(. 
 كأدغم يعقوب الباء يف ا١تيم يف )يعذب من يشاء( يف البقرة فيقرؤىا )يعذٌمن يشاء(. 

 ء يس ركح ك)نوف كالقلم(. كأدغم النوف يف الواك يف )يس كالقرآف اٟتكيم( كأماؿ يا
( )اٗتتم(.   كأدغم ركح الذاؿ يف التاء من )أخذت، كأٗتذمت( كيف جاءت فيقرؤىا )أخ َّ

كأمػػاؿ يعقػػوب )أعمػػى( األكُف يف سػػورة اإلسػػراء مػػن قولػػو )كمػػن كػػاف يف ىػػذه أعمػػى( كأمػػاؿ 
رين ( ك )كػػػػافرين( مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاُف: )إهنػػػػا كانػػػػ  مػػػػن قػػػػـو كػػػػافرين( يف النمػػػػل كأمػػػػاؿ ركيػػػػس )كػػػػاف

 )الكافرين( حيث كقع. 
 كأماؿ ركح ياء )يس(.

 ككقف يعقوب با٢تاء على كل ىاء تأنيث مرسومة يف ا١تصحف تاءن 
 مثل ) امرأت العزيز( يقف عليها امرأه با٢تاء )رٛت  اهلل كبركاتو( يقف عليها رٛتو با٢تاء. 

جػػاءت فيقرؤىػػا ١تػػو، فيمػػو، ككقػػف  ػػاء السػػك  علػػى )ًَفى، كفًػػيمى، كمِّػػمى، كعىػػمَّ، كىمًبى( حيػػث 
 ك٦تو... 

 كعلى الضمَتين )ىو ، ىي( حيث كقعا فيقرؤىا يف الوقف ٍىوٍه ٍىيٍو. 
 ككذا على ضمَت ٚتع ا١تؤنث الغايب مثل )عليهن، كفيهن، كفامتحنوىن، ك ن(.  

 فيقرؤىا عليهنو، فيهنو، فامتحنوىنو،  نو.
، كلدلَّ، كٔتصرخٌي( فيقرؤىا إلٌيٍو، علٌيٍو، لديٌٍو ٔتصر خٌيٍو(.   ككذا على الياء ا١تشددة مثل )إِفَّ، عليَّ
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ككقف ركيس على ) ٌ( با٢تػاء أيضػان فيقرؤىػا )ٙتٌػٍو( كعلػى يػا أسػفى، كيػا كيلػيت، كيػا حسػرتى. 
 فيقرؤىا يا أسفاه، يا كيلتاه، يا حسرتاه. 
إذا كػػاف بعػػدىا ٫تػػزة قطػػع ، كفػػتح يػػاءات اإلضػػافة إذا كػػاف  كأسػػكن يعقػػوب يػػاءات اإلضػػافة

 بعدىا ٫تزة أؿ التعريف باستثناء ا١تواضع التالية فيقرؤىا باالسكاف: 
 يا عبادم الذين أمنوا يف العنكبوت. 
 يا عبادل الذين اسرفوا يف الزمر. 

كفػركف، كالػداع، دعػاف، كقرأ يعقوب ب ثبات الياء يف الوقػف كالوصػل يف ٨تػو فػارىبوف، كاتقػوف، كال ت
 فيقرؤىا فارىبوٓف، كاتقوٓف، كال تكفركٓف، الداعي، دعآف، كىكذا. 
 كقرا ركيس باإلمشاـ يف قيل، كغيض، كسيط، كسيء كسيئ  كحيل. 

كاإلمشاـ يف ىذه الكلمات ىو: إمشاـ الكسر الضم فيقرؤىا قويل، غويض، كسويط، كقػرأ )يصػدفوف( 
 الصاد الساكنة اليت بعدىا داؿ صوت الزام. باإلمشاـ أيضان كىو ىنا إمشاـ 

 . (ُ)كقد سبط تعريف اإلمشاـ لغة كيف عرؼ القراء كذكر أنواعو يف ٦تا مضى كاهلل أجل كأعلم 
 ترجمة القارئ خلف العاشر: 

ىو:  خلف بن ىشاـ بن ثعلب األسدم كاف ثقة كبَتان عا١تان عابدان زاىدان أخذ القراءة عن سليم عن 
 ٛتزة.

 لو اختيار حسن خالف فيو ٛتزة يف أماكن كأقرأ بو.  
تػػػويف سػػػنة تسػػػع كعشػػػرين كمػػػائتُت كقػػػد سػػػبق  ترٚتتػػػو عنػػػد ذكػػػر اإلمػػػاـ ٛتػػػزة فػػػبل حاجػػػة 

 . (ِ)إلعاد ا

                                                      

كما بعدىا، كالقاضي،  ٗٗ( كما بعدىا، الضباع، اإلضاءة، ص:ُٖٔ/ُ( أنظر: ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 ( كما بعدىا )بتصرؼ(. ِّ/ُالبدكر الزاىرة )

( كابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر ُْٗ/ُ(، الذىل، معرفة القراء الكبار )ِِٕ/ُ( ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ِ)
(ُ/ُُٗ .) 
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 ولو راويان: إسحاق وأدريس، وإسحاق مقدم في األداء. 
البغػػدادم  ف سػحاؽ ىػػو: إسػػحاؽ بػن إبػػراىيم بػػن عثمػاف بػػن عبػػد اهلل أبػو يعقػػوب ا١تػػركزم  

 كراؽ خلف كراكم اختياره عنو كىو ثقة. 
 قرأ على خلف اختياره كقاـ بو بعده، كقرأ أيضان على الوليد بن مسلم، ككاف قيمان بالقراءة. 
قرأ عليو ٤تمد بن عبد اهلل بػن أ  عمػر النقػاش كاٟتسػن بػن عثمػاف كعلػي بػن موسػى الثقفػي 

ي يف ا١تنتهػػى ىػػو إسػػحاؽ بػػن إبػػراىيم بػػن يعقػػوب كابنػػو ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ كابػػن شػػنبوذ كقػػاؿ ا٠تزاعػػ
 فوىم. 

 . (ُ)تويف سنة س  كٙتانُت كمائتُت رٛتو اهلل كغفر لو
 الراوي الثاني لخلف ىو: إدريس

 كىو: إدريس بن عبد الكرٔف اٟتداد أبو اٟتسن البغدادم إماـ ضابط ثقة متقن. 
 قرأ على خلف بن ىشاـ ركايتو كاختياره، كعلى ٤تمد بن حبيب.

كأما ما كرد يف بعض أصوؿ الكارزيٍت من أنو قرأ على قتيبة عن الكسائي، فقاؿ اٟتاف  أبو  
 العبلء ا٢تمذآف كلو أقسم باهلل مقسم أف إدريس َف يلط قتيبة فضبلن عن القراءة عليو َف ٭تنث. 

كقاؿ اٟتاف  أبو عبد اهلل الذىل كمن خطو نقل  إ٪تا قػرأ إدريػس عػن خلػف عػن قتيبػة فقػط 
 سم خلف من كتاب الكارزيٍت كقد بُت ذلك صاحب ا١تبهو أبو ٤تمد. انتهى. ا

سػػئل عنػػو الػػدار قطػػٍت فقػػاؿ: ثقػػة كفػػوؽ الثقػػة بدرجػػة كقػػاؿ أٛتػػد ا١تنػػادم: كتػػب النػػاس عنػػو  
لثقتو كصبلحو ركل القراءة عنػو ٝتاعػان ابػن ٣تاىػد، كعرضػان ٤تمػد بػن شػنبوذ كابػن مقسػم كموسػى بػن 

 اؽ البخارم كغَتىم. عبيد اهلل ك٤تمد بن إسح
تػػويف يػػـو األضػػحى سػػنة اثنتػػُت كتسػػعُت كمػػأتُت عػػن ثػػبلث كتسػػعُت سػػنة كقيػػل سػػنة ثػػبلث 

 . (ِ)كتسعُت كمأتُت رٛتو اهلل كغفر لو

                                                      

 (. ُُٗ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 (. ُٔٔ/ُ( ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ِ)
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عنػػدما نظػػم الػػدرة ذكػػر  -رٛتػػو اهلل–معلػػـو أف ركايػػة خلػػف ىػػي أصػػل لقػػراءة ٛتػػزة، فػػ ف ابػػن اٞتػػزرم 
مػػػن أصػػػوؿ قػػػراءة اإلمػػػاـ خلػػػف العاشػػػر كراكيػػػاه  فيهػػػا االخػػػتبلؼ ٠تلػػػف عػػػن ٛتػػػزة، كسػػػنذكر بعضػػػان 

 إسحاؽ كإدريس، كا٠تلف بينهما يسَت كسأذكره يف موضعو إف شاء اهلل تعاُف.  
 قرأ خلف بًتؾ البسملة بُت السورتُت فلو الوصل كالسك .   

 السك : كمن شر حاسد إذا حسد )سك ( قل أعوذ برب الناس 
 رب الناس. الوصل: كمن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ ب

إما أذا قرأ الفاٖتة بعد سورة الناس فػبل بػد مػن اإلتيػاف بالبسػملة كبقيػة القػراء قػوالن كاحػدان كلػو 
 بُت األنفاؿ كبراءة ثبلثة أكجو ببل بسملة: 

 الوقف: إف اهلل بكل شيء عليم )كقف( براءة من اهلل كرسولو. 
 . السك : إف اهلل بكل شيء عليم )سك ( براءة من اهلل كرسولو

 الوصل: إف اهلل بكل شيء عليم براءة من اهلل كرسولو. 
 كالفرؽ بُت الوقف كالسك  كما مر أف  الوقف مع أخذ النفس كالسك  ببل نفس. 

كَف يسػػػك  خلػػػف يف ا١تػػػوا ن الػػػيت سػػػك  فيهػػػا حفػػػص كىػػػي )عوجػػػان قيمػػػا( يف الكهػػػف  
ُت فقرأىػا بالوصػل بػبل سػك  مػع )كمرقدنا ىذا( يف يس )كمن راٍؽ( يف القيامة )كبٍل راف( يف ا١تطففػ

 إدغاـ من راٍؽ كالـ بل راٍف. 
قرأ خلف بتوسط ا١تد ا١تنفصل كا١تتصل ككافط حفصػان يف سػائر ا١تػدكد، فيمػد البػدؿ حركتػاف، 

 كالبلـز س  حركات كالعارض حركتاف أك أربع أك س . 
 أمنتم(. قرأ )آمنتم( يف األعراؼ ك و كالشعراء، بزيادة ٫تزة االستفهاـ فيقرؤىا )ء

ككػػػذلك يف )إنكػػػم لتػػػأتوف الرجػػػاؿ( يف األعػػػراؼ فيقرؤىػػػا أإنكػػػم لتػػػأتوف كيف )قػػػالوا إف لنػػػا ألجػػػران( يف 
األعػػػػراؼ كيف )إنكػػػػم لتػػػػأتوف الفاحشػػػػة( يف العنكبػػػػوت فيقرؤىػػػػا باالسػػػػتفهاـ )قػػػػالوا إإف لنػػػػا ألجػػػػران( 

 )أإينكم لتأتوف الفاحشة(. 
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كان  ا٢تمزة الثانية مفتوحة مثػل أاىنػذر م، أك مكسػورة   كلو أيضان يف ا٢تمزتُت من كلمة التحقيط سواء
 مثل أًإذا أك مضمومة مثل أىأينزؿ.

ككػػذلك القػػوؿي يف ا٢تمػػزتُت مػػن كلمتػػُت سػػواء كانػػ  مفتوحػػة مثػػل جػػاءى أىحػػد، أك مكسػػورتُت  
 مثل ىؤالء إف، أك مضمومتُت مثل أكلياءي أيلئك، فلو فيها التحقيط. 

إُف السػُت يف فعػل األمػر إذا كػاف قيػل سػينو كاكي ي أك فػاءي ي ٨تػو:  كقرأ خلف بنقػل حركػة ا٢تمػزة 
 كسئل فسأؿ، كسأ٢تم، فسأ٢تم، فسألوىن، فيقرؤىا كسل، فسل، كسلهم، فسلهم، فسلوىن. 

 ك قرأ )يضاىئوف( يف التوبة ْتذؼ ا٢تمزة كضم ا٢تاء فيقرؤىا )يضاىيوف(. 
 كأبدؿ ٫تز  )يأجوج كمأجوج( يف الكهف كاألنبياء فيقرؤىا )ياجوج كماجوج(. 

 كأبدؿ أيضاى ٫تزة )الذئب( يف يوسف فيقرؤىا )الذيب(. 
 كقرأ ىيزيكان ككيفيوان با٢تمزة مع االسكاف يف الفاء كالزام فيقرؤىا ىيٍزؤان ككيٍفؤان. 

كقػػػرأ ٖتسيػػػبهم بكسػػػر السػػػُت أيضػػػان فيقرؤىػػػا  كقػػػرأ لفػػػ  بػيييػػػوت بكسػػػر اليػػػاء فيقرؤىػػػا بًيػػػوت. الًبيػػػوت،
 ٖتًسبهم ك٭تًسبهيم كىكذا

 كقرأ خلف باإلمشاـ يف ٨تو: يصدفوف، أصدؽ كىكذا. 
 كاإلمشاـ ىنا: ىو إمشاـ الصاد الساكنة اليت بعدىا داؿ صوت الزام. 
 كتقدـ تعريف اإلمشاـ يف اللغة كيف عرؼ القراء كذكر أنواعو سابقان. 

 جاءت ب سكاف الطاء فيقرؤىا خٍطوات. كقرأ خيطيوات حيث 
كقػػرأ إدريػػس عػػن خلػػف مػػن  ريػػط أ  العبػػاس اٟتسػػن بػػن سػػعيد ا١تطػػوعي بالسػػك  علػػى ا١توصػػوؿ 
كا١تفصػػوؿ مثػػل: األرض، األهنػػار، كمػػن آمػػن كقػػد أفلػػح كللعلمػػاء يف ذلػػك خػػبلؼ مشػػهور لػػيس ىػػذا 

 مكانو.
 كإلدريس  ريقاف الطريط األكُف:  

 جعفر القطيعي كىو ا١تقدـ كليس فيها سك .  ريط: أ  بكر أٛتد بن 
 كالطريط الثآف:  ريط ا١تطوعي السابط ذكره كركل عنو السك  كما مر . 
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 كقرأ خلف بكسر ا٢تاء مع الصلة يف )أرجو( يف األعراؼ كالشعراء فقرأىا )أرجهي كأخاه(. 
قهي إلػػيهم( ككسػػر كمػػا كسػػر ا٢تػػاء مػػع الصػػلة أيضػػان يف )فالقػػٍو إلػػيهم( يف النمػػل فيقرؤىػػا )فػػأل

 القاؼ كا٢تاء مع الصلة يف )كيتقٍو فأكلئك( فيقرؤىا )كيتقهي فأكلئك(. 
كقػػػرأ )يرضػػػو لكػػػم( يف الزمػػػر ب شػػػباع ضػػػم ا٢تػػػاء فيقرؤىػػػا )يرضػػػهولكم( ككسػػػر ا٢تػػػاء يف )كمػػػا 
أنسػػػانيوي( يف الكهػػػف فيقرؤىػػػا )كمػػػا أنسػػػانيًو( ككسػػػرىا أيضػػػان يف )عليػػػوي اهلل( يف الفػػػتح فيقرؤىػػػا )عليػػػو 

 اهلل(. 
 كأماؿ خلف كل ألف منقلبة عن ياء يف األفعاؿ أك األٝتاء مثل: ا٢تدل، اعتدل، سعى. 

كأمػػػاؿ ألػػػف التأنيػػػث ا١تقصػػػورة كيكػػػوف يف فعلػػػي مثلػػػث الفػػػاء مثػػػل:  ػػػوىب، بشػػػرل، تقػػػول، 
 ذكرل. 

كمعػػػٌت مثلػػػث الفػػػاء: يعػػػٍت سػػػواء كانػػػ  فػػػاء الكلمػػػة مفتوحػػػة أك مضػػػمومة أك مكسػػػورة كمػػػا 
 تقدـ. 

 أيضان ما كاف على كزف فىعاُف كفيعاُف مثل: نصارل، كفيرادل، ككيساُف كىكذا.كأماؿ 
كأماؿ األلف ا١تتطرفة الػيت رٝتػ  يػاءن ٨تػو: مػىت، بلػى، عسػى، كأٌْف كمػا أمػاؿ ألفػات رؤكس 
األم يف السػػػػور اإلحػػػػدل عشػػػػر كىػػػػي:  ػػػػو، الػػػػنجم، ا١تعػػػػارج، القيامػػػػة، النازعػػػػات، عػػػػبس، 

 األعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلط. 
 و )األبرار( )قرار( )األشرار(.كأماؿ األلف الواقعة بُت راءين أكال٫تا مفتوحة كالثانية ٣تركرة ٨ت

 كأماؿ أيضان األلف اليت تكوف عُت الفعل ا١تاضي الثبلثي يف: شاء، جاء، راف. 
 كأماؿ أيضان كلمة التوراة. 
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 أدغم خلف الذاؿ يف التاء يف )اٗتدت، كأخذمت( كيف جاءت فيقرؤىا اٗت ، اختم. 
( فيقرؤىا )ع ( ك )نبذ ا( فيقرؤىا )نبتيها(  كلف  )عذتي

 كأظهر الباء عن ا١تيم يف لف  )اركب معنا( فقرأىا )اركٍب معنا(. 
كفػػتح اليػػاء كصػػبلن يف )عهػػدٍل الظػػا١تُت( فقرأىػػا )عهػػدمى الظػػا١تُت( كأسػػكن اليػػاء يف: بيػػيت،  

كجهي، ) يدم إليك( )كأمي إ٢تُت( )أجػرل إال( )يػا عبػادم الػذين( )كِف فيهػا( )كمػا كػاف ِف( )كِف 
 ِف ال( )كمعي( نعجة( )كِف دين( )كما 

قرأىا ٚتيعان باالسكاف: )يػدٍم، إليػك( )أمػٍي، إ٢تػُت( )أجػرٍم، إال(. )كٍِف نعجػة( )كٍِف ديػن( 
 كىكذا. 

 كقرأ )فما آتاف( يف النمل ْتذؼ الياء يف الوصل كالوقف. 
 . (ُ)كاهلل أجل كأعلم

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      

كما بعدىا كالقاضي، البدكر  ٕٖاءة، ص: (، كالضباع، اإلضُٔٔ/ُ(  انظر: ابن اٞتزرم، النشر يف القراءات العشر )ُ)
 ( كما بعدىا )بتصرؼ(.ِّ/ُالزاىرة )
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 :الشاطبية ومنظومتو بالشاطبي التعريف :الثاني المبحث
 : الشا ل اإلماـ أٛتد بن فَتة بن القاسم
 :ونسبو واسم
 كمعناه فَتة بن القاسم: فقاؿ شامة أبو لو ، ترجم(ُ)الرعيٍت القاسم أ  بن فَتة بن قاسم ٤تمد أبو 

 كِف الضرير الرعيٌت الشا ل ٤تمد كأبو القاسم أبو أٛتد بن خلف بن اٟتديد  األندلس عجم بلغة
 ( ِ).اهلل
 قلعة ذات كبَتة مدينة كىي شا بة إُف نسبة الشا ل خلكاف ابن قاؿ لقبو يف أختلف :لقبو

 .العلماء من ٚتاعة منها خرج األندلس بشرؽ حصينة
 .كاٝتو ككنيتو قاسم أبو ا١تذكور الشيخ اسم: قاؿ  
 .(ّ)ىنا ىا ذكرت كما القاسم ٤تمد أبو لو أشياخو إجازات يف كجدت كلكن: قاؿ

 : والدتو
 .(ْ)األندلس من بشا بة مئة كٜتسا كثبلثُت ٙتاف سنة آخر يف كلد

 : يوخوش بعض
  سعادة بن يوسف أ  بن ٤تمد اهلل عبد أبو .ُ
 .(ٓ)سيبويو كتاب عنو أخذ ٛتيد بن ٤تمد اهلل عبد أبو .ِ
  عاشر بن ٤تمد بن عاشر ٤تمد أبو .ّ
  اٟتديث منو كٝتع كالقراءات حفظو من التيسَت عرض كعليو ىذيل بن علي .ْ
 .(ُ)النفزم العاص أ  بن ٤تمد بن علي بن ٤تمد .ٓ

                                                      

 (.َُ/ُ(  فتح الوصيد للسخاكم )ُ)
 (. ٔٓ/ُ(  أبراز ا١تعآف أل  شامو )ِ)
 (.ِّ/ْ(  كفيات األعياف البن خلكاف )ّ)
 (.ّٖٖ/ِ(   بقات القراء ألبن اٞتزرم )ْ)
 (.ٔٓ/ُ(  إبراز ا١تعآف )ٓ)
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 : ذهتالمي أشهر
  أصحابو أجل كىو السخاكل الصمد عبد بن ٤تمد بن علي اٟتسن أبو .ُ
  القطل عمر بن ٤تمد اهلل عبد أبو .ِ
 .(ِ)الشافعي سعيد بن الرٛتن عبد القاسم أبو .ّ
 :وب زتمي ما موأى فضلو
 اليت البلمية خصوصا ذالك يف اهلل أتاه ما مقدار علم قصيدتو على كقف كمن اٞتزرم ابن يقوؿ
 بينها قابل أك منوا٢تا على نظم من إال مقدارىا ال يعرؼ ف نو معارضتها  عن بعده من البلغاء عجز
  .(ّ) ريقها على ما نظم كبُت

 فيو مربزا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ْتديث عا١تا كتفسَته بقراءتو اهلل بكتاب عا١تان  كاف
 ا١تواضع على النك  كٯتلي حفظو، من النسخ يصحح كا١تو أ كمسلم البخارم عليو قراء إذا ككاف
 .فيها ذلك إُف احملتاج

 . كيفعل يقوؿ فيما ٥تلصا ا١تقاصد حسن الرؤيا بعلم عارفا كالعربية النحو علم يف مربزا ككاف
 .سبحانو هلل نظمتها ألٓف  ا اهلل كينفعو إال احد ىذه قصيد  يقرأ ال: اهلل رٛتو قاؿ
 على إال لبلقراء ٬تلس كال الضركرة، إليو تدعو ٔتا إال يتكلم كال الكبلـ فضوؿ يتجنب ككاف

 العلم يف إال شيء يف كاٟتديث ا٠توض من جلساه كٯتنع كاستكانة كخضوع حسنة ىيئو يف  هارة
 ال(( والعافي))  قاؿ حالو عن سئل كإذا يتأكه كال يشتكي فبل الشديدة العلة يعتل كالقرآف، ككاف

 . (ْ)ذلك على يزيد
 من يظهر ما منو يظهر ال لذكائو ألنو يبصر أنو يف يرتاب فبل يعرفو ال من إليو ٬تلس ككاف

 .(ٓ)حركاتو يف األعمى
                                                                                                                                                                   

 (.َُ/ُالوصيد للسخاكم )(  فتح ُ)
 (.ّٖٖ/ِ(   بقات القراء للذىل )ِ)
 (.ُِ/ِ(  غاية النهاية )ّ)
 (.   ٖٖٔ/ِ(  الذىل،  بقات القراء )ْ)
 (.ٔ/ُ(  السخاكم، فتح الوصيد يف شرح القصيد )ٓ)
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 . مقداره علم قصيدتو على كقف كمن اٞتزرم ابن قاؿ
 بغلس الصبح يصلي كاف الشا ل ابن شيوخهم عن الثقات شيوخنا بعض أخربٓف: اٞتزرم ابن قاؿ

))  قولو على يزيد ال قعد أذا ككاف ليبل إليو السرل يتسابقوف الناس فكاف لبلقراء ٬تلس   بالفاضلية
 يف الثآف فأخذ فليقرأ ثانيا جاء من انو حىت..  فاألسبط األسبط على  يأخذ   فليقرأ كالن أ جاء من

  القراءة.
 كاغتسل فذىب ذلك، نسي النوبة على لشده الليلة تلك أجنب فظنو حالو يدرم ال األكؿ كبقي
  .(ُ)فليقرأ أكال جاء من الشيخ فقاؿ كرجع
 : وفاتو
 .(ِ)مائة كٜتس تسعُت ةسن اآلخرة ٚتادم من عشر الثامن يف ٔتصر توفػي
 : واطبيبالش المقصود ما

 األماـ أٝتى بيتان، كقد ُُّٕ أبيا ا كعدد الشا ل اإلماـ إُف ا١تنسوبة ا١تنظومة ىي الشا بيو
 .إليو نسبة بالشا بيو اشتهرت ، كلكن((التهآف ككجو األمآف حرز)) بػ منظومتو الشا ل

 سعيد بن عثماف عمرك أ  للحاف   السبع القراءات يف التيسَت كتاب ضمنها منظومة كىي
 (*.ّ) اهلل رٛتو الدآف ا١تقرئ

 اختصاره رم  التيسَت يسرىا كيف األمآف حرز منظومتو عند اهلل رٛتو الشا ل يقوؿ
 .مؤمبل منو اهلل بعوف فأجن 

 اختصار  لب  أك القصيدة تلك نظم من اهلل يسر فيما التيسَت مسائل ٚتيع: يقوؿ ا١تعٌت
 .(ْ)التيسَت من اهلل بتوفيط فوائدىا ككثرت القصيدة فأجن  منها اهلل يسر فيما التيسَت

                                                      

 (.  ٖٖٓ/ِ(  الذىل،  بقات القراء )ُ)
 (.ُِ/ِ(  ابن اٞتزرم، غاية النهاية )ِ)
 (. َّْ/ُا١تعآف شرح حرز ا١تعآف)(  شعلو كنز ّ)

)*( الدآف، أبو عمرك صاحب كتاب التيسَت ا١تعركؼ يف زمانو بابن الصَتيف عاَف قراءات ك٤تدث كمفسر أندلسي كلدم سنو 
 .ٕٕ، ص: ِْىػ سَت أعبلـ النببلء، طْْْىػ كتويف يف شواؿ ُّٕ
 (.َّْ/ُ(  ا١ترجع السابط )ْ)
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 .(ُ)ذلك كغَت كالكماة الكؤل من جناىا كثر األرض كأجن  ٙترىا أدرؾ: أجن  كمعٌت
 خلف بن أٛتد بن فَتة بن القاسم أبو ا١تقرئ الكبَت األماـ نظمها اليت منظومة ىي: فالشا بيو
 .التيسَت ٔتضمن السبع القراءات يف الشا ل الرعيٍت
  األمآف حرز كمعٌت((  التهآف ككجو األمآف حرز))  كٝتاىا
 .(ِ)العلم ىذا  الب يتمناه ما فيها أكدع كأنو األشياء فيو يودع الذم: اٟترز
 .  الشيء فيو ٭تف  ما اٟترز: شعلة كقاؿ
 .(ّ)كيشتهى يتمٌت ما كىي أمنية ٚتع األمآف

 .متقبالً  فاىنو التهاني ووجو****  تيمناً  األماني حرز اوسميته

                                                      

 (.ُٕٔ/ُ(  فتح الوصيد )ُ)
 (. َّٓ/ُ(  شرح شعلة )ِ)
 .ِٕ(  الشا ل الشا بية، ص: ّ)
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 أركان القراءة الصحيحةو  تعريف القراءات :الثالثالمبحث 

 ويشتمل على:
  تعريف القراءاتأوال: 

نػػػذكر نبػػػذه عػػػن  أفقبػػػل الشػػػركع يف ذكػػػر مػػػا خػػػالف فيػػػو قػػػالوف حفصػػػا يف القػػػراءة. كػػػاف لزامػػػا علينػػػا 
 عػػن آداب ا١تقػػرئ،القػػراءات مػػن حيػػث ماىيتهػػا كأركػػاف القػػراءة الصػػحيحة، كاف نػػذكر نبػػذة يسػػَتة، 

كآداب القػػارئ كآداب الػػتبلكة،   البػػد لنػػا أف نعػػرؼ بالقػػارئ قػػالوف كأصػػوؿ قراءتػػو. فػػ ف لكػػل قػػارئ 
أصػػػوؿ كمػػػا ىػػػو معلػػػـو ، فنبينهػػػا حػػػىت يعػػػرؼ القػػػارئ كيػػػف يقػػػرأ ركايػػػة قػػػالوف جامعػػػا بػػػُت األصػػػوؿ 

 ت كىي:كالفرش، ) كالفرش يف تعريف القراء ىو الكلمات ا١تختلف فيها(، فنبدأ أكال بتعريف القراءا
 القراءات لغة:

قػػاؿ ابػػن منظػػور يف اللسػػاف: قػػرأت الشػػيء قرآنػػا ٚتعتػػو كضػػمم  بعضػػو إُف بعػػض، كمنػػو قػػو٢تم: مػػا 
 . (ُ)قرأت ىذه الناقة سلى قط، كما قرأت جنينا قط أم َف يضم رٛتها على كلد

كقػػاؿ ابػػن األثػػَت: كػػل شػػيء ٚتعتػػو فقػػد قرأتػػو كٝتػػي الفػػراف قرآنػػا ألنػػو ٚتػػع القصػػص كاألمػػر 
  .(ِ)كالنهي كالوعد كالوعيد كاآليات كالسور بعضها إُف بعض

 القراءات اصطالحا:
 .ىو علم بكيفية أداء كلمات القرآف الكرٔف ك اختبلفها بعزك النافلة
كاختبلفا مع عزك كػل كجػو  اتفاقاأك ىو علم يعرؼ بو كيفية النطط بالكلمات القرآنية ك ريط أداءىا 

 .(ّ)لناقلة
 القراءة الصحيحة:أركان  ثانياً:
 يرل ا١تتقدموف الشركط التالية لقبوؿ القراءات  ( أ

                                                      

 (.ُِٖ/ُ(   لساف العرب البن منظور )ُ)
 (.َّ/ْ(  النهاية يف غريب اٟتديث، ألبن األثَت )ِ)
 .ّٕ(  منجد ا١تقرئُت، البن اٞتزرم، ص: ّ)
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 أف يكوف ٢تا كجو قوم يف العربية . .ُ
 أف تكوف موافقة لرسم ا١تصحف العثمآف  .ِ
 . أف ٕتمع العامة عليها .ّ

 عليػػو اتفػػط ١تػػا االختيػػار جعلػػوا  كرٔتػػا، ا١تدينػػة أىػػل أك اٟتػػرمُت أىػػل عنػػدىم بالعامػػة كا١تقصػػود
  العربية يف كأكضحها سندا كأصحها القراءات أكثط قراء ما ألف كعاصم نافع

 الكسائي. ك عمرك أ  قراءة الفصاحة يف كيتلوىا
 :يلي ما إُف كغَتىا الصحيحة القراءة بُت للتفرقة الضابط ا١تقياس ىذا تطور   

 .السنة صحة .ُ
 .العربية موافقة .ِ
 .العثمآف ا١تصحف رسم موافقة .ّ
  إُف: القراءات قسموا ا١تقياس ىذا ضوء كعلى
  ا١تذكورة الشركط فيها توفرت ما كىي :صحيحة .ُ
  .(ُ)ا١تذكورة الثبلثة األركاف من ركن فيها اختل من كىي: الصحيحة غَت .ِ
 كمػػا الشػػركط فجػػاءت كالثالػػث الثػػآف الشػػر ُت يف التوسػػع مػػن شػػيء إُف ا١تقيػػاس ىػػذا تطػػور   ج( 
 .ىكذا تعاُف اهلل رٛتو اٞتزرم ابن ذكرىا
 .السند صحيحة القراءة تكوف أف .ُ
 .يوجو كلو العربية توافط أف .ِ
 . العثمانية ا١تصاحف أحد توافط أف .ّ
  :اهلل رحمو الجزري ابن األمام قال

 فكلمىىىىىىىا وافىىىىىىىق وجىىىىىىىو نحىىىىىىىو
 وصىىىىىىْ إسىىىىىىناداً ىىىىىىىو القىىىىىىرآن

 وكىىىىىىىىىىىان للرسىىىىىىىىىىىم احتمىىىىىىىىىىىااًل يحىىىىىىىىىىىوي 
 فهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه الثالثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة األركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان

                                                      

 .ِ(  البدكر الزاىرة، لعبد الفتاح القاضي، ص: ُ)
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 وحيثمىىىىىىا يختىىىىىىل ركىىىىىىن أثبىىىىىى 
 

 (ٔ)شىىىىىىىىذوذه لىىىىىىىىو أنىىىىىىىىو فىىىىىىىىي السىىىىىىىىبعة
 

 بالشهرة البعض كاكتفى، بالتواتر إال كال يثب  قرأف ألنو التواتر اشًتاط إُف اٞتمهور فذىب
الشا بيو،  شارح شامة، أبو منهم القرآف قرآنية إثبات يف ا١تطلوب تفيد االستفاضة ألف كاالستفاضة

  . (ِ)تعاُف اهلل رٛتو اٞتزرم بن ٤تمد كاإلماـ
 .القراءات لقبوؿ التالية األركاف على األمة أٚتع  كأخَتان  د( 

 .متواترة تكوف أف -ُ
 للعربية. موافقة تكوف أف -ِ
 .(ّ)احتماالن  كلو العثمانية ا١تصاحف ألحد موافقة تكوف أف -ّ
  :والطريق والرواية القراءة بين الفرق :ثالثا
 التاليػػػػة كالتعريفػػػػات  ريػػػػط، راك كلكػػػػل ركاة قػػػػارئ فلكػػػػل كالطريػػػػط كالركايػػػػة القػػػػراءة بػػػػُت العلمػػػػاء فػػػػرؽ

 :جليا بينها الغرؽ ستوضح
 ُّٱتعاُف:  قولو ٨تو عنو الركاه عليو اٚتع ٦تا القراءات أئمة من إماـ إُف نسب خبلؼ كل: القراءة

ينِ   (. ْ)الفاٖتة:  ََّماِلِك يَىْوِم الدِّ

 عامر كابن عمرك كأ  كثَت كابن كنافع جعفر أ  قراءة كىي أأللف ْتذؼ تقرأ ملك فكلمة
 كما ركاه العاشر كخلف كيعقوب كالكسائي عاصم قراءة كىي( مالك) األلف ب ثبات كتقرأ ٛتزة ك
 القراءة نسي  ذلك فؤلجل الكلمة ىذه نقل يف بعضهم مع ٮتتلفوا كَف ا١تذكورين األئمة ىؤالء ركاة
 كقراءة نافع األماـ قراءة فقيل( القراءة ) بكلمة ا١تذكور ا٠تبلؼ عن كعرب منهم كاحد كل شيخ إُف

 .عاصم، كىكذا األماـ

                                                      

 ٖ( ابن اٞتزرم،  يبة النشر، ص: ُ)
 .ّٔ(  منجد ا١تقرئُت، البن اٞتزرم، ص: ِ)
 .ْٖ(  اإلبانة ١تكي، ص: ّ)



001 
 

 ركاية ٨تو بواسطة كلو القراءات أئمة من إماـ عن اآلخذ إُف نسب خبلؼ كل: الركاية -ُ
 القراءة يأخذ كَف اليزيدم ٭تي تلميذ الدكرم ألف اليزيدم ٭تي بواسطة عمرك أ  عن الدكرم
 ركاية ك٨تو عمرك أ  براكية اشتهر الدكرم كلكن عمرك أ  تلميذ ك٭تي مباشرة عمرك أ  عن

 على تتلمذ منهما كاحد كل ألف كاسطة بدكف عاصم عن حفص كركاية عامر ابن عن ىشاـ
 . مباشرة عنو القراءة كأخذ شيخو

 لركاية األصبهآف  ريط ٨تو سفل كإف الراكم عن األخذ إُف نسب خبلؼ كل: الطريط -ِ
  حفص. اإلماـ لركاية الصباح بن عبيد ك ريط كرش أألماـ

 يثبتها من القراء ضمن كصبل فها أخذ أك سورتُت بُت البسملة إثبات يف الواقع ا٠تبلؼ      
 أثبا ا يف ٮتتلفها َف كثَت ابن ركأيي أف ك١تا كثَت كابن نافع: أثبتوىا الذين كمن ال يثبتها من كمنهم
  كثَت. ابن قراءة يقاؿ فلذلك إمامها عن السورتُت بُت

 أثبا ا يف يًتدد َف قالوف كىو ألكؿ الراكم كلكن عنو أثبا ا يف راكياه اختلفا فقد نافع أما
 يف فأختلف كرش كىو الثآف الراكم أما – قالوف ركاية يقاؿ كلذلك عنو ركايتو نقل من أشهر عنو
 بُت البسملة ف ثبات كرش عن األصبهآف  ريط: يقاؿ كلذلك عنو ألصبهآف أثبتها كقد عنو أثبا ا
 فتح ك٨تو كرش عن االصبهآف ك ريط نافع عن قالوف كركاية كثَت ابن إلماـ قراءة كصبلن  سورتُت
 الصباح بن عبيد ك ريط شعبو كركاية ٛتزة قراءة فهو الرـك سورة يف( ضعف) كلمة من الضاد حرؼ
 .(ُ)كأعلم كاهلل.  حفص عن

 ذلك من بشيء أضل ف ف ، كالطرؽ كالركايات القراءات من شيئان  يدع أف للقارئ كليس
 بو أتى كجو فأم التخيَت، سبيل على ىي إذ كذلك، فليس  األكجو أنا ك ركايتهم يف نقصا كاف
 ببل كاحد موضع يف ٞتمعها حاجو فبل ، فيها بشيء ٥تبلن  يكن كَف ، الركاية تلك يف أجزاه القارئ
 .(ِ)داع
 : الشا ل قوؿ شرح دعن القاصح ابن قاؿ     

 طارق كل بها يهدى طرق لهم
                                                      

 .ِّ(  البدكر الزاىرة، لعبد الفتاح القاضي، ص: ُ)
 .ُُٔ(  اٞتزائرم،  اىر، التبياف لبعض ا١تباحث ا١تتعلقة بالقرآف على  ريط اإلتقاف، ص: ِ)
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  متحمال بها يخشى طارق وال                              
 أف: علػػى اصػػطلحوا الفػػن ىػػذا أريػػاب ألف الػػراكم عػػن أخػػذ ١تػػن ىنػػا كىػػو  ريػػط ٚتػػع الطػػرؽ

 قػراءة: مثبلن  فيقاؿ كذلك الراكم عن لآلخذ كالطريط مطلقان  عنو لآلخذ كالركاية لئلماـ القراءة يسموا
 .(ُ)نشيط أ   ريط قالوف ركاية نافع

 رابعاً: آداب المقرئ: 
 الشروط واآلداب التي ينبغي توافرىا في المقرئ:

ال شك أف للمقرئ ك القارئ صفات كشرك ان ينبغي االلتزاـ  ا، كقد أفرد ا١تصنفوف من قبػل  
يف ىذه اآلداب مؤلفات عدة فمنهم على سبيل ا١تثاؿ ال على سبيل اٟتصر، النػوكم يف التبيػاف، كيف 

ا يلػػي شػرح ا١تهػػذب كابػػن ٚتاعػػة يف آداب العػاَف كا١تػػتعلم كغػػَتىم، كسػػيذكر الباحػث إف شػػاء اهلل فيمػػ
 التالية: اآلدابٚتلة من اآلداب لكل منهما، فينبغي على ا١تقرئ أف يراعي 

 إخالص النية هلل تعالى: -ٔ
قاؿ تعاُف:  ٝتعة رياء كال غَت ال ٬تب عليو أف ٮتلص بنيتو يف كل كلمة كاف يقصد رضا اهلل تعاُف ال

يَن ُحنَىَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُىْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَىْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن  ٱُّٱ َلُو الدِّ
 . )ٓ)سورة البينة،  َّ اْلَقيَِّمةِ 

قاؿ البخارم رٛتو اهلل تعاُف يف صحيحة باب بدء الػوحي   ذكػر حػديث أمػَت ا١تػؤمنُت عمػر 
 .(ِ)لكل امرئ ما نول": "إ٪تا أألعماؿ بالنيات، كإ٪تا -رضي اهلل عنو –بن ا٠تطاب 

كلقد صدر اإلماـ البخارم كتابو الصحيح  ذا اٟتديث ألنو خطبة كتابو حيػث َف يكتػب لػو 
 مقدمة كالقصد من ذلك تنبيو نفسو كمن أراد علمان على تصحيح النية.

  عمػل مثػل عملػػو النػوكم يف كتابػو ريػػاض الصػاٟتُت كيف شػػرح ا١تهػذب كلقػد قيػػل  إف ىػذا اٟتػػديث 
 الدين ".ىو ثلث 

                                                      

 .ُّ(  أنظر: ابن القاصح، شرح القاضي، ص: ُ)
 .ُارم يف صحيحو برقم ركاه البخ ِ))
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رٛتػػػو اهلل تعػػػاُف: يػػػدخل ىػػػذا اٟتػػػديث يف سػػػبعُت بابػػػان مػػػن الفقػػػو كىػػػو أحػػػد  (ُ)قػػػاؿ الشػػػافعي
 األحاديث اليت عليها مدار اإلسبلـ كما ذكر ذلك عنو النوكم يف اجملموع.

كقػػػاؿ النػػػوكم أيضػػػان يف مقدمػػػة اٞتمػػػوع: كإ٪تػػػا بػػػدأت  ػػػذا اٟتػػػديث تأسػػػيان بأئمتنػػػا كمتقػػػدمي 
 (ِ)رضي اهلل عنهم، كقد ابتدأ بو إماـ أىل اٟتديث مدافعو أبو عبػد اهلل البخػارم أسبلفنا من العلماء

صػػحيحة كنقػػل ٚتاعػػة أف السػػلف كػػانوا يسػػتحبوف افتتػػاح الكتػػب  ػػذا اٟتػػديث تنبيهػػان للطالػػب علػػى 
 تصحيح النية كإرادتو كجو اهلل تعاُف، ّتميع أعمالو البارزة ك ا٠تفية، كركينا عن اإلماـ أ  سعيد عبد
 الرٛتن بن مهدم رٛتو اهلل تعاُف قاؿ: لو صنف  كتابان بدأت يف أكؿ كل باب منو  ذا اٟتديث.

 .(ّ)كركينا عنو أيضان قاؿ: من أراد أف يصنف كتابان فليبدأ  ذا اٟتديث
 أن يكون مسلماً عاقالً بالغاً ثقة مأموناً ضابطاً خالياً من الفسق ومسقطات المروءة. -ٕ
 وتعظيمو.إجالل القرآن  -ٖ

أف يكػػوف خاشػػعان متػػدبران يف معػػآف القػػرآف سػػاكن األ ػػرؼ إال إذا احتػػاج إُف إشػػارة للقػػارئ فيضػػرب 
بيده األرض ضربان خفيفان أك يشَت بيده أك برأسو ليفطن القارئ ١تا فاتو كيصػرب عليػو حػىت يتفكػر فػ ف 

 اجتنػػػػابينبغػػػػي عليػػػػو تػػػػذكر كإال أخػػػػربه ٔتػػػػا تػػػػرؾ أك غػػػػَت، قاصػػػػدان بػػػػذلك إجػػػػبلؿ القػػػػرآف كتعظيمػػػػو ك 
يلهػػي الفكػػر كصػػرؼ القلػػب  الضػػحك كاٟتػػديث يف خػػبلؿ القػػراءة إال مػػا يضػػطر إليػػو، كالنظػػر إُف مػػا

 .  (ْ)سول القرآف، كإظهار اٟتزف كا٠تشوع كالقلب فارغ من ذلك يءإُف ش

                                                      

ىػ، كتويف َُٓىو ٤تمد، بن إدريس الشافعي، أحد أئمة أىل السنة، فقيو ا١تلة، صاحب ا١تذىب الشافعي، كلد سنة  ُ))
 .ٓ/ٗىػ، قاؿ أبو عبيد: ما رأي  أحدان أعقل من الشافعي، الذىب، سَت أعبلـ النببلء، َِْ
إبراىيم بن ا١تغَتة حرب اإلسبلـ، اإلماـ يف علم اٟتديث، اٟتاف  صاحب  البخارم ىو: أبو عبداهلل، ٤تمد بن إٝتاعيل بن ِ))

 ىػ.ِٔٓىػ، كتويف سنة ُْٗاٞتامع الصحيح، كلد يف ٓتارل سنة 
 .ٕىػ، صَُْٖ، مكتبة الصحابة،  نطا، ُالنوكم، مقدمة اجملموع، ط ّ))
 ، )بتصرؼ(.ِٓ، ِْكت، ص، دار الكتب العلمية، بَت ُالصفاقسي، غيث النفع يف القراءات السبع، ط ْ))
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 العمل بما يعلم.  -ٗ
: )مثػػل اهلل عليػػو كسػػلمصػػلى –قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  (ُ)ركل ا٠تطيػػب البغػػػدادم بسػػنده عػػن أ  بػػرزة

 .(ِ)الذم يعلم الناس ا٠تَت كينسى نفسػو مثل الفتيلة تضر للناس كٖترؽ نفسها(
أنػػو قػػاؿ: )ليتػػٍت َف أكتػػب العلػػم، كليتػػٍت أ٧تػػو مػػن  (ّ)ذكػػر ا٠تطيػػب أيضػػان عػػن سػػفياف الثػػورم

 علٌي كال ِف(. علمي، كفايف ال
 وقال الشاعر:

 ولم تعذر بما أن  حاملعليك ***  إذا العلم لم تعمل بو كان حجة
 .(ْ)ىو فاعل يصدق قول المرء ما***  فإن كن  قد أبصرت ىذا فإنما

 الشفقة على المتعلمين والرفق بهم. -٘
صػلى – كمن الشفقة على ا١تتعلم الرفط بػو كتيسػَت العلػم عليػو، ْتسػن أدائػو كجػودة إلقائػو، كػاف النػل

 إذا تكلم كلمو أعادىا ثبلثان حىت تفهم عنو.  -اهلل عليو كسلم
كمػػػن الشػػػفقة، بػػػذؿ اجملهػػػود يف التوجيػػػو كالنصػػػح كا١تعونػػػة، فػػػ ف ذلػػػك أعظػػػم لؤلجػػػر، كأسػػػٌت 

 للذكر، كأفسر للعلم.
– (ٓ)يكثػػر عليػػو يف اجمللػػس الواحػػد كػػاف عبػػد اهلل بػػن مسػػعود كمػػن الشػػفقة علػػى ا١تػػتعلم أف ال

فقاؿ لو رجل: يا أبا عبد الرٛتن لوددت أنك ذكرتنا كل يػـو  يذكر الناس كل ٜتيس -رضي اهلل عنو
قاؿ: )أما أنو ٯتنعٍت من ذلك أٓف أكره أف أملكم، كإٓف أٗتولكم با١توعظة، أم أتعهدكم  ا كقتان بعد 

 .(ٔ)يتخولنا  ا ٥تافة الشاقة علينا(  -صلى اهلل عليو كسلم–كق  كما كاف النل 
                                                      

 ىػ.َٔأبو برزة األسلمي، كاٝتو نضلو بن عبيد، أسلم قدٯتان كشهد فتح مكة، مات سنة  ُ))
 .َُّصححو األلبآف، كقاؿ ركاه الطربآف يف ا١تعجم الكبَت، الًتغيب كالًتىيب، كتاب العلم، ص: ِ))
 ىػ.ُُٔأحد أئمة اٟتديث، تويف بالكوفة،  ٕٗأبو عبداهلل، سفياف بن سعيد الثورم، كلد سنة  ّ))
 .ٔٓ، ٓٓ، ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، صٓا٠تطيب، البغدادم، اقتضاء العلم العمل، ط ْ))
ىو عبداهلل، بن مسعود ا٢تذِف، من قراء الصحابة كأكؿ من جهر بالقرآف عند الكعبة، سادس ستة دخلوا يف اإلسبلـ، تويف  ٓ))

 ىػ يف خبلفة عثماف.ِٕسنة 
 (. ِْٕ/ُركاه أٛتد يف مسنده ) ٔ))
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 العجب بالنفس والعلم. التواضع ولين الجانب، وترك -ٙ
قػػػاؿ: )إف اهلل  (ُ)ركل ا٠تطيػػػب البغػػػدادم يف كتػػػاب الفقيػػػو كا١تتفقػػػو بسػػػنده عػػػن الفضػػػيل بػػػن عيػػػاض

تعاُف ٭تب العاَف ا١تتواضػع كيػبغض العػاَف اٞتبػار كمػن تواضػع هلل أكرثػة اهلل اٟتكمػة قػاؿ كينبغػي لػو أف 
م بػذلك ٚتيػع األمػة مػن ا١تسػلمُت كأىػل يعود لسانو لُت ا٠تطاب، كا١تبل فة يف السػؤاؿ كاٞتػواب كيعػ

الذمػػة كقػػاؿ أيضػػان مكتػػوب يف اٟتكمػػة، لػػيكن كجهػػك بسػػطان ككلمتػػك  يبػػة، تكػػن أحػػب إُف النػػاس 
 .(ِ)من الذم يعطيهم العطاء

 إخالص النصيحة لو. -ٚ
قػاؿ: )الػدين النصػيحة قلنػا   -صلى اهلل عليػو كسػلم– كينبغي أف يبذؿ ٢تم النصيحة، ف ف رسوؿ اهلل

 .(ّ)ككتابو، كلرسولو، كألئمة ا١تسلمُت كعامتهم( رسوؿ اهلل؟ قاؿ هلل، ١تن يا
كمػػػن النصػػػيحة هلل تعػػػاُف، كلكتابػػػو، إكػػػراـ قارئػػػو ك البػػػو، كإرشػػػاده إُف مصػػػلحتو كالرفػػػط بػػػو، 

ط، متلطفػػػان كمسػػاعدتو علػػى  لبػػو ٔتػػا أمكػػن، كتػػأليف قلػػب الطالػػب، كأف يكػػوف ٝتحػػان بتعليمػػو يف رفػػ
 .(ْ)بو، ك٤ترضان لو على التعلم

فَِبَمىىا رَْحَمىىٍة ِمىىَن اللَّىىِو لِْنىىَ  َلُهىىْم َولَىىْو ُكْنىىَ  َفظلىىا َغِلىىيَظ اْلَقْلىىِب اَلنْىَفضُّىىوا ِمىىْن  ُّٱٱقػػاؿ تعػػاُف:
 (.ُٗٓ)سورة آؿ عمراف،   ََّحْوِلَك 

قػػػػاؿ النػػػػوكم رٛتػػػػو اهلل: كينبغػػػػي للمعلػػػػم أف يتخلػػػػط باحملاسػػػػن الػػػػيت كرد الشػػػػرع  ػػػػا، كا٠تصػػػػاؿ 
اٟتميدة، كالشيم ا١ترضية اليت أرشػده اهلل إليهػا مػن الزىػادة يف الػدنيا، كالتقليػل منهػا، كعػدـ البلمبػاالة 

كاسػػب كمبلزمػػة  ػػا كبأىلهػػا، كالسػػخاء كاٞتػػود كمكػػاـر األخػػبلؽ، كاٟتلػػم كالصػػرب كالتنػػزه عػػن دنػػر ا١ت
الػػػورع، كا٠تشػػػوع كالسػػػكينة كالوقػػػار كالتواضػػػع، كا٠تضػػػوع كاجتنػػػاب الضػػػحك ككثػػػرة ا١تػػػزاح، كمبلزمػػػة 

                                                      

 عامان. َٖىو الفضيل، بن عياض التميمي، كلد بسمر قند، كاف تقيان كرعان زاىدان عا١تان تويف كعمره  ُ))
 (. ُِّ، َِّ/ِ، دار ابن اٞتوزم، الدماـ )ُا٠تطيب، البغدادم الفقيو كا١تتفقو، ط ِ))
 ( حديث ٘تيم الدارم.ّْ/ِركاه البخارم )  ّ))
 .ّٗنوكم، التبياف يف آداب ٛتلة القرآف، )مرجع سابط( ص: ال ْ))
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الوظػػػائف الشػػػرعية كػػػالتنظيف ب زالػػػة األكسػػػاخ كالشػػػعور الػػػيت كرد الشػػػرع ب زالتهػػػا: كقػػػص الشػػػارب، 
 .(ُ)كتقليم الظفر، كتسريح اللحية، كإزالة الركائح الكريهة كا١تبلبس ا١تكركىة

  القارئ آداب:خامساً 
 يف كصػػػنفوا كحػػػديثان  قػػػدٯتان  بػػػو العلمػػػاء اىػػػتم كلػػػذلك كفبلحػػػو سػػػعادتو عنػػػواف ا١تػػػرء آداب أف شػػػك ال

 ا١تػػػرء أدب: السػػػالكُت مػػػدارج يف القػػػيم ابػػػن قػػػاؿ كتػػػبهم، مػػػن فصػػػوالن  ضػػػمنوه أك الكثػػػَتة ا١تصػػػنفات
 ٔتثػػػل كاآلخػػرة الػػدنيا خػػَت اسػػتجلب فمػػا كبػػواره، شػػقاكاتو عنػػواف أدبػػو كقلػػة كفبلحػػو، سػػعادتو عنػػواف
 .(ِ)األدب

 كاٟتيػػػػاء كالفضػػػػل كالصػػػػم  األدب يػػػػتعلم أف كسػػػػن: الشػػػػرعية اآلداب يف مفلػػػػح ابػػػػن كقػػػػاؿ
 .(ّ)كعزمان  شرعان  السَتة كحسن
 :اآلداب تلك ومن
 سىىىواء كليهمىىىا شىىىرط وىىىىو المقىىىرئ آداب فىىىي تقىىىوم وقىىىد العلىىىم طلىىىب فىىىي اإلخىىىالص (ٔ

  بسواء.
 سػػبحانو اهلل إال عليػػو يطلػػع كال القلػػوب أعمػػاؿ مػػن كىػػو معلػػـو ىػػو كمػػا عظػػيم أمػػر كاإلخػػبلص

الشػرؾ،  عػن األغنيػاء أغػٌت أنػا:"اٟتػديث كيف لوجهػو خالصػان  يكػن َف إذا العمػل اهلل يقبػل كال كتعاُف،
 .(ْ)" كشركو تركتو شيئان  معي أشرؾ فمن
َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَىْعُبُدوا اللََّو ُّٱتعاُف:  قاؿ عملو منو يتقبل حىت العلم  لب يف النية ٮتلص أف فبلبد  

ينَ  ينَ ُّٱٱ: تعاُف كقاؿ (،ٓ)البينة:  َُّمْخِلِصيَن َلُو الدِّ  (. ِ)الزمر:  َّ فَاْعُبِد اللََّو ُمْخِلًصا َلُو الدِّ

 :للشيخ التواضع (ٕ

                                                      

 .ّٖ، ّٕالنوكم، التبياف يف آداب ٛتلة القرآف، )مرجع سابط( ص ُ))
 (.ُّٗ/ِ(  ابن القيم، مدارج السالكُت )ِ)
كعمر ىػ ، ٖتقيط:  شعيب األرنؤط ُُْٗ، ّ(، مؤسسة الرسالة، بَتكت، طْْٓ/ ُ(  ابن مفلح، اآلداب الشرعية، )ّ)

 ا٠تياـ.
 (  ركاه البخارم.ْ)
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، تركهػا كإف غػنم، اسػتعملها إف كتػذلبلن  ٘تلقػان  تعلمػو زمػاف يف للمػتعلم أف أعلػم    التملػػط ألف حيػـر
 الفائػػػػدة، تكػػػػوف مكنونػػػػو كب ظهػػػػار صػػػػربه، إلدامػػػػة سػػػػبب لػػػػو كالتػػػػذلل علمػػػػو، مكنػػػػوف يظهػػػػر للعػػػػاَف

 فعػػززت  البػػان  ذللػػ : (ُ)عنهمػػا اهلل رضػػي عبػػاس بػػن اهلل عبػػد قػػاؿ اإلكثػػار، يكػػوف صػػربه كباسػػتدامة
 مطلوبان.
 أبدان. اٞتهل ذؿ يف بقي ساعة، التعلم ذؿ ٭تتمل َف من: اٟتكماء بعض كقاؿ
 ال حيػػث كبػػَت كأنػػ  قعػػدت ٖتػػب، حيػػث صػػغَت ك أنػػ  قعػػدت إذا: الفػػرس حكمػػاء بعػػض كقػػاؿ

: عنػو اهلل رضػي (ِ) الػب أ  بػن علػي قػاؿ فعلػو، ٚتيػل لػو كليشػكر علمو، فضل لو ليعرؼ ٖتب،  
 الفضل. أىل إال العلم أىل فضل يعرؼ ال

 :الشعراء بعض كقاؿ
 يكرمىىا لم إذاىما ينصىىحان *** ال كالىما الطبيب و المعلىم إن

 معلماً  جفوت إن لجهلك واصبر *** طبيبو أىن  إن لدائك فاصبر
 قػػػد بعلمهػػػم العلمػػػاء فػػػ ف خػػػامبلن، العػػػاَف كػػػاف كإف لػػػو، كانػػػ  إف منزلتػػػو علػػػو ذلػػػك مػػػن ٯتنعػػػو كال

 .(ّ)كا١تاؿ بالقدرة ال التعظيم، استحقوا
 :الشاغلة والعوائق العالئق قطع (ٖ
د    إُف عمره كأكقات شبابو يف كليبادر مراده، عن الشاغلة العوائط من عليو يقدر ما قطع يف ٬تي

 .(ْ)فائدة عنده كجد أحد يستنكف عن كأال الطالب أنو فهذه التسويف ٓتدع يغًت كال  التحصيل
 عن التغرب السلف استحب كلذلك التحصيل يف اٞتد كقوة االجتهاد بذؿ عليو كينبغي

قاؿ  كغموض الدقائط اٟتقائط درؾ عن قصرت توزع  إذا الفكرة كألف الو ن عن كالبعد األىل
 (. ْ)األحزاب:  ( َما َجَعَل اللَُّو ِلَرُجٍل ِمْن قَىْلبَىْيِن ِفي َجْوِفوِ ) تعاُف

                                                      

كأبو العباس عبد اهلل ابن عم النل تويف سنة ٙتاف أك  ،إماـ التفسَت ،كفقيو العصر ،حرب األمة ،(  عبد اهلل بن عباس البحرُ)
 سبع كستُت.

 (  علي بن أ   الب أمَت ا١تؤمنُت رابع ا٠تلفاء الراشدين.ِ)
 بتصرؼ    ٕٔ-ٕٓ، ٖتقيط مصطفى القاضي، ص: ّ(  ا١تاكردم، أدب الدنيا ك الدين، دار الفكر، بَتكت، ط ّ)
 .ّٓ(  ابن اٞتوزم، منجد ا١تقرئُت، ص: ْ)
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  البان  ا١تشائخ بعض أمر كقيل(  كلك تعطيو حىت بعضو يعطيك ال العلم: ) يقاؿ ككذلك
  .(غسلو فكر يشغلك كيبل ثوبك اصبغ)  قاؿ انو بو أمره ما أخر فكاف لو
 (ِ)(مسالة فهم  ١تا بصلة شرم كلف  )لو :قاؿ أنو ،(ُ)الشافعي عن يقاؿ ك٦تا
 :يده في بما يقتنع أن (ٗ
 كاف كإف مثلو يسًت ٔتا اللباس كمن ، يسَتان  كاف كغن تيسر ٔتا القوت من يقنع أف لو كينبغي 
  بو. القناعة إُف أقرب ف نو  بقتو على يناؿ العيش ضيط على فبالصرب خلقان،
 كال عٍت معلمي عيب اسًت اللهم كقاؿ بشيء تصدؽ معلمو على ذىب إذا ا١تتقدمُت بعض ككاف
 يف. علمو بركة تذىب

 أف عليك ا١تعلم حط من: قاؿ (ّ)عنو اهلل رضي  الب أ  بن علي ا١تؤمنُت أمَت عن كركينا
 تغمزف كال بيدؾ عنده تشَتف كال أمامو، ٕتلس كاف بتحية، دكهنم كٗتصو عامة الناس على تسلم
يف  جليسك تشاكر كال أحدان، عنده تغتابن كال تقوؿ، ما خبلؼ فبلف قاؿ: تقولن كال بعينك،
 صحبتو.  وؿ من تشبع أم تعرضن كال كسل، إذا عليو تلح كال قاـ، إذا  بثوبو تأخذ كال ٣تلسو،

 إف شيخو  غيبة يرد كاف عنو اهلل رضي علي إليها أرشد اليت ا٠تصاؿ  ذه يتأدب أف كينبغي
 .(ْ)اجمللس ذلك فارؽ ردىا عليو تعذر ف ف قدر،

 عرضوا القراء نرل أىليتو، كإ٪تا كلم  ككم ا١تعرفة أىل على القراءة عرض يف عبيد أبو كقاؿ
 أك بزيادة اللوحُت بُت عما يزيغوا أف ٥تافة منها عملوا ٔتا ٘تسكوا    ا، ا١تعرفة أىل على القراءة
 خالف إذا منها العربية مذاىب إُف يلتفتوا كَف الكتاب ٗتالف اليت القراءات سائر تركوا ك٢تذا نقصاف
 ا١تصاحف حركؼ تتبع كرأكا ا٠تط من بيانان  أظهر فيها العربية كان  كإف ا١تصحف خط ذلك

                                                      

صنف التصانيف كدكف  ،َُٓكلد بغزة سنة  ،صاحب ا١تذىب ،فقيو ا١تلو ،عاَف العصر ،(  اإلماـ الشافعي: ٤تمد بن إدريسُ)
 (. ٓ/ٗعبيد: ما رأي  أحد أعقل من الشافعي. سَت أعبلـ النببلء، للذىل )  قاؿ أبو ،العلم
 بتصرؼ    ُُٕ،  َُٕ(  ابن ٚتاعة، تذكرة السامع ك ا١تتكلم، ص: ِ)
 (  سبق  الًتٚتة لو.ّ)
 .ّٗ-ّٖ(  النوكم، التبياف يف آداب ٛتلة القرآف، ص: ْ)
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 حديث يف ا١تعٌت ىذا كجدنا كقد يتعداىا، أف ألحد ٬توز ال اليت القائمة كالسنن عندىم كحفظها
 اٟتكم. ينابيع منو فتفجر اآلماؿ مفًتقات عن القلب مشل ٕتمع العلم سعة ،(ُ)مرفوع كغَت مرفوع

 كلكػن فػيفلح، الػنفس كعػز با١تلػك العلػم ىػذا أحػد يطلب ال :عنو اهلل رضي (ِ)الشافعي قاؿ
 افلح. العلماء كخدمة العيش كضيط النفس بذؿ  لبو من
  ا١تكفي. الغٍت كال: قاؿ ا١تكفي؟ الغٌت كال: قيل ١تفلس، إال العلم  لب يصلح ال: كقاؿ

 شيء. كل على يؤثره الفقر يضربو حىت يريد ما العم ىذا احد  يبلغ مالك ال كقاؿ
 عنػد اليسػَت بأخػذ العبلئػط حذؼ على كيستعاف ا٢تمم ّتمع الفقو على يستعاف ،(ّ)حنيفة أبو كقاؿ
 يزد. كال اٟتاجة
 اهلل رضػػػي أحػػػوا٢تم ىػػػذه ككانػػػ  موانػػػع غػػػَت ا١تعلػػػى القػػػدح يف ٢تػػػم الػػػذين األئمػػػة ىػػػذه أقػػػواؿ فهػػػذه
 .(ْ)عنهم
 :ومعرفتو ديانتو وظهرت أىليتو كمل  شيخاً  يقصد أن (٘
 كاشػػػتهرت معرفتػػػو، كٖتققػػػ  ديناتػػػو كظهػػػرت أىليتػػػو، تكملػػػ  ٦تػػػن إال يػػػتعلم كال: النػػػوكم قػػػاؿ
 عمػن فانظركا دين العلم ىذا: السلف من كغَت٫تا أنس بن كمالك سَتين بن ٤تمد قاؿ فقد صيانتو،
 دينكم. تأخذكف
 كرجحانو. أىليتو كماؿ كيعتقد االحًتاـ بعُت معلمو على ينظر أف كعليو
 :التعلم على حريصاً  يكون أن (ٙ

                                                      

 .ُّّ(  أ  عبيد القاسم بن سبلـ، فضائل القرآف، ص: ُ)
صنف التصانيف كدكف  ،َُٓكلد بغزة سنة  ،صاحب ا١تذىب ،فقية ا١تلو ،عاَف العصر ،(  اإلماـ الشافعي: ٤تمد بن إدريسِ)

 (.ٓ/ٗقاؿ أبو عبيد: ما رأي  أحد أعقل من الشافعي. سَت أعبلـ النببلء للذىل ) ،العلم
 لب  ،صاحب ا١تو أ ،ىػّٗكلد سنة  ،دار ا٢تجرةإماـ  ،حجة األمة ،شيخ اإلسبلـ ،(  مالك بن أنس األصبحي ا١تدٓفّ)

 .ْٖ/ٖسَت أعبلـ النببلء، للذىل،  ،ىػُٕٗمات سنة  ،العلم كىو حدث
كثَت   ،كعن شريك قاؿ: كاف أبو حنيفة  ويل الصم  ،فقية ا١تلو ،كلد سنة ٙتانُت ،(  أبو حنيفة النعماف بن ثاب  اليتميْ)

 (. َّٗ/ٔسَت أعبلـ النببلء، للذىل) ،كلو سبعوف سنة ،ىػَُٓتويف ببغداد سنة  ،العقل
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 يػتمكن الػيت األكقػات ٚتيػع يف عليػو  مواظبػان  الػتعلم علػى حريصان  يكوف أف ا١تتأكدة أدابة من
 كضػياع ا١تلػل مػن ٥تافػة يطيػط ال مػا نفسػو ٭تمػل كال الكثػَت، مػن ٘تكنػو مػع بالقليػل يقنع كال فيها منو
  األحواؿ. ك الناس باختبلؼ ٮتتلف كىذا حصل، ما

 ٮتاؼ أف إال كظيفتو يفوت كال بابو، الـز ك انتظره ٬تده فلم الشيخ ٣تلس إُف جاء كإذا
 غَته. يف يقرئ ال كانو بعينو، كق  يف اإلفراد حالو من يعلم بأف لذلك الشيخ كراىة

 أك فراغو أك استيقاظو إُف يصرب بل عليو يستأذف َف ٔتهم منشغبلن  أك نائمان  الشيخ كجد كإذا
  يفعلوف. كغَته عنهما اهلل رضي  عباس ابن كاف كما أكُف كالصرب ينصرؼ،

 البدف، كقوة النشاط ك الفراغ كق  يف  التحصيل يف باالجتهاد نفسو يأخذ أف كينبغي
 بن عمر ا١تؤمنُت أمَت فقد قاؿ ، ا١تنزلة كارتفاع البطالة عوارض قبل الشاغبلت كقلة ا٠تا ر كنباىة

 عنو. اهلل ا٠تطاب رضي
 ف نكم سادة، تصَتكا أف قبل إتباع كأنتم أىليتكم كماؿ يف اجتهدكا معناه: تسودكا أف قبل تفقهوا
 األماـ قوؿ معٌت كىذا شغلكم، ككثرة منزلتكم الرتفاع التعلم من اقتنعتم متبوعُت سادة صرمت إذا

 .(ُ)التفقو إُف سبيل فبل رأس  ف ذا ترأس، أف قبل تفقو: عنو اهلل رضي الشافعي
 كحف  الغداة،   النهار، نصف   األسحار، اٟتف  أكقات أجود البغدادم خطيب قاؿ

 الغرؼ اٟتف  أماكن كأجود: قاؿ الشبع، كق  من أنفع اٞتوع ككق  النهار، حف  من أنفع الليل
 كقوارع كاألهنار ا٠تضرة ك النبات ْتضرة اٟتف  ٔتحمود كليس: كقاؿ ا١تلهيات، عن بعد موضع ككل

 إُف الشاـ أقصى من سافر رجبلن  أف لو: قاؿ الشعل كعن ،(ِ)القلب خلو غالبان  ٘تنع الطرؽ، ألهنا
 .(ّ)ضاع سفره رأي  ما أمره من يستقبل فيما تنفعو كلمة فسمع اليمن أقصى
 :الرفقة مع التأدب (ٚ

 كيقعد جمللسو، كصيانة الشيخ مع ذلك ف ف الشيخ، ٣تلس كحضرم رفقتو مع يتأدب أف كينبغي 
 كال حاجة، غَت بليغان من رفعان  صوتو يرفع كال ا١تعلمُت، قعدة ال ا١تتعلمُت، قعدة الشيخ يدم بُت

                                                      

 .ُْ(  التبياف، ص: ُ)
 .ٕٖ(  النوكم، مقدمة اجملموع شرح ا١تهذب، ص: ِ)
 (.ُْٕ/ِ(  ابن مفلح، اآلداب الشرعية )ّ)
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 مصغيان  الشيخ إُف متوجهان  يكوف بل حاجة غَت من مشاالن  ال ك ٯتينان  يلتف  كال بغَتىا كال بيده يعبث
 .(ُ)كبلمو إُف

 يتخطى كال بالتحية، الشيخ كليخص اٟتاضرين، على فليسلم الشيخ حلقة من قرب كإذا   
من  أحدان  يقيم كال التقدـ، يف الشيخ لو يأذف أف إال اجمللس بو انتهى حيث ٬تلس بل الناس، رقاب
 الشيخ يأمره أك عليو يقسم أف إال عنهما، اهلل رضي عمرك بابن اقتداءن  يقبل َف أثره ف ف ٣تلسو،

 كحاضرم رفقتو مع كليتأدب فليتوسع جلس كإذا إذهنما، بغَت صاحبُت بُت  ٬تلس بذلك، كال
 كال يضحك كال بليغان، رفعان  صوتو يرفع كال جمللسو، كصيانة الشيخ مع تأدب ذلك ف ف الشيخ ٣تلس
 .(ِ) الكبلـ يكثر
 :حفظو قبل يقرؤه ما يصحْ أن (ٛ
 يعينو، ٦تن غَته على أك الشيخ على إما متقنان  تصحيحان  حفظو قبل يقرؤه ما يصحح أف عليو ينبغي
 أكقات يف يتعاىده   جيدان، تكراران  حفظو بعد عليو يكرر   ٤تكمان، حفظان  ذلك بعد  ٭تفظو  

 تقدـ كقد التصحيف، ك اٟتريف يف يقع ألنو تصحيحو، قبل شيئان  ٭تف  كال مواظبة لتكرار يقررىا
 .(ّ) ا١تفاسد أخذ من ف نو الكتب من يؤخذ ال العلم أف

 السؤاؿ. العي شفاء ف ف يعلم، ال عما كيسأؿ
 عقوؿ، كقلب سؤاؿ بلساف: قاؿ العلم، نل  ٔتا: "  عنهما اهلل رضي عباس البن قيل كقد

 .(ْ) ا١تربد كأنشد
 تدبىر بغير علىم في خير ال *** مثلو فقيها تكن الفقيىو فسل     
 (٘)يعسر لم الذي باألمر وعليك *** فأرجها األمور تعسرت وإذا     

                                                      

 .َْ(  التبياف، ص: ُ)
 .ّٔ(  ابن اٞتزرم، منجد ا١تقرئُت، ص: ِ)
 .َِِص:  (  ابن ٚتاعة، تذكرة السامع ك ا١تتكلم،ّ)
 ىػ.   ِْٖ(  ىو العباس ٤تمد بن يزيد من أئمة النحاة ككبار األدباء، صاحب كتاب الكامل تويف سنة ْ)
 .ُُِ-ُُُ(  ا١تاكردم، أدب الدنيا ك الدين، ص: ٓ)
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 كلها القراءات يرفد أف كينبغي ٚتعها أك القراءات إقرار عند، (ُ)الصحيحة: القراءة تحري (ٗ
 ك الرسم يف كتابان  ٭تف  أف كعليو القراءات يف جامع كتاب حف  من فبلبد اٞتمع أراد ف ف
 كعمبلن. علمان   ا يتعلط كما كصفا ا اٟتركؼ ك٥تارج التجويد، حقيقة ليعلم

 من ظهر باٞتمع األفراد أف ِف ظهر لكن: كقاؿ ،بالجمع يقرؤون األول الصدر في (َُ
 أحدان  نعلم ال كغَتىم العلماء بو كقرأ بالقبوؿ الناس كتلقاه جر، كىلم األربعمائة حدكد
 يقصد كغنما فقط،  الركاية كجو بتكراره يقصد ال القارئ أف ينبغي كالذم: كقاؿ  كرىو
 إُف يقف ال أف كينبغي حسنات، عشر حرؼ بكل لو كاف األجر، تكثَت ك كالتفكر التدبر
 من الوجو بعد الوجو كليكرر الفائدة، بو تظهر ٔتا إال يبتدئ كال العلماء، أجازه كجو

 فبدعة كلمة اٞتمع يقرؤكف أهنم من ا١تتأخرين بعض بو أخذ ما الوقف كأما إُف االبتداء
 ٔتا أعلم تعاُف كاهلل السامع مراد منها ٭تصل كال كمعناه، مقصوده عن القرآف ٗترج كحشة،
 .(ِ)ذلك يعتمد من على
 كتأخَت، إذا تقدٔف يف القراءات من شاء ٔتا اٞتمع حالة يف يبتدئ أف القارئ على حرج كال
 إذا انو كاألكُف كتابو، صاحب رتبو كما بالًتتيب يقرأ أف األسهل لكن األكجو ٚتيع قراءة ا١تقصود
 .(ّ)الًتكيب من كابعد االستحضار يف أقول ف نو  ا، يبتدئ قراءة على كقف

                                                      

لسند، قاؿ صحة ا -ّموافقة الرسم العثمآف كلو احتماالن.  -ِموافقة العربية كلو بوجو  -ُ( أركاف القراءة الصحيحة ثبلثة ُ)
 ابن اٞتوزم يف الطيبة: فكل ما كافط كجو ٨تو ككاف للرسم احتماالن ٭توم كصح إسناده أىو القرآف، فهذه الثبلثة أركاف.

( للشيوخ يف كيفية األخذ باٞتمع مذىباف أحد٫تا اٞتمع باٟترؼ كىو أف يشرع َُِ/ِ(  قاؿ ابن اٞتوزم  يف النشر ) ِ)
مة  فيها خلف أصوِف اك فرش أ٪تا تلك الكلمة ٔتفردىا حىت يستويف ما فيها من ا٠تبلؼ، كإُف أف القارئ يف القراءة ف ذا مر بكل
أٍف ك الناظر يف كبلـ ابن اٞتوزم يف النشر أنو َف ٭تكم بالبدعية على كيفية اٞتمع بالكلمة  َََقاؿ: ك الثآف  اٞتمع بالوقف 

 ٓتبلؼ ما يف ا١تنجد، فلعلو رجع عن قولو.
ب: ىو خلط القراءات كتلفيقها، فيقرأ مقطعان لقارئ أك راكم،   يقرأ مقطعان آخر لقارئ آخر أك راكم آخر، كال (  الًتكيّ)

يعود فيعطف القراءات أك الراكيات يف ا١توضع  الواحد كىذا ىو اٞتمع كقد قاؿ ابن اٞتوزم يف النشر: إف كان  إحدل القراءتُت 
ٖترٔف كمن يقرأ ) فتلقى آدـ من ربو كلمات( بالرفع فيها أك بالنصب أخذ ارفع آدـ من مًتتبة على األخرل، فا١تنع من ذلك منع 

قراءة غَت بو كثَت كرفع كلمات من قراءة ابن قاؿ إنا نفرؽ فيو بُت مقاـ الركاية كغَتىا ف ف قرأ بذلك على سبيل الركاية ف نو  ال 
راية كإف َف يكن على سبيل النقل كالركاية بل على سبيل القراءة ك ٬توز أيضان من حيث أنو كذب يف الركاية كٗتليط على أىل الد

التبلكة ف نو جائز ترجيح مقبوؿ ال منع فيهوال حظر، كغن كنا نعيبو على أئمة القراءات العارفُت باختبلؼ ا٢توايات من كجو 
 (.ُٗ/ُالنشر )تساكم العلماء بالعواـ، ال من كجو أف ذلك مكركه أك حراـ إذ كل من عند اهلل، انظر:  



022 
 

 التالوة آداب: سادساً 
 قراءة ا١تسلم بو يشتغل ما أىم من إف التبلكة آداب من  رؽ ذكر القارئ آداب ذكر بعد بنا كجدير
 ١تن كحديثان آدابا قدٯتان  العلماء كضع كقد القربات كأعظم الطاعات أجل من شك كال كىي القرآف
 األحاديث ك اآليات جاءت كقد تبلكتو يف كترغب الكتاب ىذا عظمة تبُت القرآف يتلو أف أراد
 :ذلك فمن ٖتصر أف من أكثر كىي القرآف تبلكة فضل على الدالة

ُلوَن ِكَتاَب اللَِّو َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْىَفُقوا ِممَّا َرزَقْىَناُىْم ِسرلا  ُّٱتعاُف:  قاؿ ِإنَّ الَِّذيَن يَىتىْ
)فا ر:  َّلِيُىَوفىِّيَىُهْم ُأُجورَُىْم َوَيزِيَدُىْم ِمْن َفْضِلِو ِإنَُّو َغُفوٌر َشُكورٌ  *َوَعاَلنَِيًة يَىْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تَىُبوَر 

ِٗ ،َّ.) 
ُلوَن َآيَاِت اللَِّو َآنَاَء  ُّٱ :تعاُف قاؿ  بأهنم الكتاب أىل من  ائفة القرآف مدح كقد   يَىتىْ

 (.ُُّ عمراف )آؿ َّ اللَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدونَ 
 بالكم فما القرآف قبل اهلل أنز٢تا اليت الكتب آيات بتبلكة مأجورين ٦تدكحُت كانوا ف ذا

 على دليل كىو ذاتو، القرآف اهلل بآيات ا١تراد يكن َف إذا ىذا ؟ القرآف كىو اهلل، كتب أعظم بتبلكة
 .(ُ)بو أمنوا أهنم

 عن عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف عن صحيحو يف البخارم اإلماـ ركاه ما األحاديث كمن
 .(ِ)(كعلمو القرآف تعلم من خَتكم: ) قاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم– النل

 يقرأ الذم -صلى اهلل عليو كسلم– اهلل رسوؿ قاؿ: قال  عنها اهلل رضي عائشة كعن
 لو شاؽ عليو كىو فيو يتتعتع كىو القرآف يقرا كالذم الربرة، الكراـ السفرة مع ماىر كىو القرآف
 أجراف.

 من: ) -صلى اهلل عليو كسلم– اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ، عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد كعن
 حرؼ ألف كلكن حرؼ أَف أقوؿ ال أمثا٢تا، بعشر كاٟتسنة حسنة فلو تعاُف اهلل كتاب من حرفان  قرأ
 .(ُ)( حرؼ كميم حرؼ كالـ

                                                      

 .ُٕٔ(  القرضاكم يوسف، كيف نتعامل مع القرآف العظيم، ص: ُ)
 .    َِٕٓ(  ركاه البخارم، يف باب خَتكم من تعلم القرآف كعلمو رقم : ِ)
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 الذم إف: " -صلى اهلل عليو كسلم– اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن كعن
 .(ِ)(ا٠ترب كالبي  القرآف من شيء جوفو يف ليس

 
 يقاؿ)  قاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم–النل  عن عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن اهلل عبد كعن

 .(ّ)( ا تقرأ حرؼ آخر عن منزلتك ف ف الدنيا، يف ترتل كن  كما كرتل كأرتط اقرأ القرآف لصاحب
– النل أحاديث كثرة أف شك كال ٖتصى، أف من أكثر القرآف فضل يف الواردة كاألحاديث
 كاالشتغاؿ قراءتو يف أمتو كترغيب عظمتو على جلي دليل الكتاب ىذا عن  -صلى اهلل عليو كسلم

 كاآلخرة. الدنيا يف كصبلحهم ٢تم كفبلح خَت ففيو بو،
 العلماء من يعتمد من عليو الذم ا١تختار الصحيح ا١تذىب أف أعلم ك: النوكم اإلماـ قاؿ

 ذلك، على األدلة تظاىرت كقد األذكار من كغَتىا التهليل ك التسبيح من أفضل القرآف قراءة أف
 .(ْ)أعلم كاهلل
 :ما يلي التالوة آداب ومن
 تشمل تامة  هارة  هارة على يكوف أف الكرٔف القرآف يقرأ أف أراد ١تن يستحب :الطهارة (ُ

 قراءة ٞتواز شرط كالنفاس كاٟتيض اٞتنابة من الطهارة ك األكرب اٟتدث ك األصغر اٟتدث
 األئمة اتفاؽ مسو، غَت من أك ٔتسو ا١تصحف من أك قلب ظهر عن كان  سواء القرآف،
 األربعة.
– النل أف صح ألنو( للمحدث القراءة تكره كال)  (ٓ)اٟترمُت أماـ قاؿ: اإلتقاف يف النوكم قاؿ

 لو فعرض  يقرأ كاف كإذا) (ِ)ا١تهذب شرح يف قاؿ (ُ) اٟتدث مع يقرأ كاف -صلى اهلل عليو كسلم

                                                                                                                                                                   

 .    َُِٗ(  ركاه الًتمذم يف حديث رقم ُ)
 .ُِّٗ(  ركاه الًتمذم حديث رقم : ِ)
     ُِْٗ(  ركاه الًتمذم حديث برقم .ّ)
 .ِْالنوكم، التبياف، ص:   (ْ)
 .ِٕٓ(  عًت نور الدين، علـو القرآف، ص: ٓ)
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 ٬توز نعم القراءة، عليهما فيحـر كاٟتائض اٞتنب كأما خركجها يستتم حىت عن القراءة، أمسك ريح
 .(ّ)العقب( على كإمراره ا١تصحف يف النظر ٢تما

 ا١تساجد. األماكن كأفضل نظيف مكاف يف القراءة تكوف أف أيضان، يستحب :ا١تكاف نظافة   
 يف القراءة قـو ككره ا١تسجد كأفضلو نظيف مكاف يف القراءة كتسن: االتفاؽ يف النوكم قاؿ

 (ٔ)اٟتش يف الشعل ككر٫تا: )قاؿ (ٓ)( فيهما يكره ال كمذىبنا: ) النوكم قاؿ كالطريط، (ْ)اٟتماـ
 .(ٕ)مذىبنا مقتضى كىو: قاؿ  تدكر كىي الرحا كبي 

 من ٚتاعة استحب ك٢تذا ٥تتار نظيف مكاف يف القراءة تكوف أف كيستحب التبياف يف كقاؿ    
 كىي أخرل لفضيلة ك٤تصبلن  البقعة، شرؼ للطاعة جامعان  لكونو ا١تسجد يف القراءة العلماء

 االعتكاؼ.
 النهي ف ف صاحبها، يلقو َف إذا مكركىة غَت جائزة كأهنا فاحملتار الطريط، يف القراءة كأما كقاؿ   
 .(ٖ)ا٠تلط ٥تافة للناعس القراءة -صلى اهلل عليو كسلم– النل كره كما كرى ، عنها
 
 :السواك (ٕ

                                                                                                                                                                   

يقرئنا القرآف على كل حاؿ ما َف   -صلى اهلل عليو كسلم–( كلف  الًتمذم: كاف رسوؿ اهلل ُْٔ(  ركاه الًتمذم برقم )ُ)
صلى اهلل –م أصحاب النل نكن جنبان، قاؿ: أبو عيسى حديث على ىا حديث حسن صحيح كبو قاؿ غَت كاحد من أىل العل

ك التابعُت، قالوا يقرأ الرجل على غَت كضوء كالم قرأ يف ا١تصحف إال كىو  اىر، انظر سنن الًتمذم   -عليو كسلم
(ُ/ِّٕ.) 
 (.ُٖٖ/ِ(  اجملموع يف شرح ا١تهذب )ِ)
 .ُُٔ( اإلتقاف، ص: ّ)
 (  اٟتماـ: ىو مكاف االستحماـ.     ْ)
   (.ُٖٗ(  انظر: اجملموع )ٓ)
 (  اٟتشى: مكاف قضاء اٟتاجة.     ٔ)
 .ُُٔ(  اإلتقاف، ص: ٕ)
 .ٗٓ(  التبياف، ص: ٖ)
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 للفم، مطهرة السواؾ)  اٟتديث يف جاء كقد يستاؾ، أف القراءة أراد إذا أيضان  للقارئ يسن  
 .(ُ)(للرب مرضاة
 قرب عن كعاد القراءة قطع كلو قاؿ   كتطهران  تعظيمان  يستاؾ أف كيسن: السيو ي قاؿ    
 .(ِ)أيضان  السواؾ إعادة التعوذ استحباب فمقتضى
 أف السواؾ يف كاالختبار غَته بالسواؾ فاه ينظف أف القراءة أراد ١تن كينبغي: النوكم كقاؿ  
 ذلك. كغَت (ّ)كاألسناف ا٠تشنة كا٠ترفة ينظف ما كبكل العيداف، بسائر ك٬توز أراؾ من بعود يكوف
 :القبلة استقبال (ٖ
 أيضان  كلو ككقار، بسكينة متخشعان  ٬تلس كأف القبلة ستقبل أف القرآف تبلكة عند يستحب    

 كاف -صلى اهلل عليو كسلم– النل أف الصحيحة، األحاديث دل  فقد شاء، جلسة أم ٬تلس أف
 اهلل رضي عائشة عن البخارم ركل فقد حائض، كىي عنها اهلل رضي عائشة حجر يف القرآف يقرأ
( القرآف يقرأ   حائض كأنا حجرم يف يتكر -صلى اهلل عليو كسلم– اهلل رسوؿ كاف: )قال  عنها

(ْ). 
 .(ٓ)رأسو مطرقان  ككقار بسكينة متخشعان  مستقببلن  ٬تلس أف كيستحب: السيو ي قاؿ    
 ٖتسُت يف كحده، جلوسو رأسو، كيكوف مطرقان  ككقار، بسكينة متخشعان  ك٬تلس: النوكم كقاؿ   
 يف أك مضطجعان  أك قائمان  قرأ كلو  األكمل ىو فهذا معلمو، يدم بُت كجلوسو كخضوعو أدبو

ِإنَّ ِفي ٱُّٱكجل:  عز اهلل قاؿ األكؿ، دكف كلكن اجر كلو كجاز األحواؿ من ذلك غَت على أك فراشو،
الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّو  *َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنىََّهاِر آَلَيَاٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب 

سََّمَواِت َواأْلَْرِض رَبىََّنا َما َخَلْقَ  َىَذا بَاِطاًل ِقَياًما َوقُىُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويَىتَىَفكَُّروَن ِفي َخْلِق ال
 (. ُُٗ، َُٗ)آؿ عمراف:   َّ ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

                                                      

 (  اٟتديث ركاه ابن ماجو     ُ)
 .ُُٔ(  السيو ي، اإلتقاف، ص: ِ)
     ُُِ/ُ(  االشناف: بضم ا٢تمزة ككسرىا من اٟتمض: بدكف الذم يغسل بو األيدم اللساف ّ)
 (.ِٕٗ(  ركاه البخارم برقم )ْ)
 .ُُٔ(  السيو ي، اإلتقاف، ص: ٓ)
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 :والبسملة االستعاذة (ٗ
 ٱُّٱ :تعاُف لقولو امتثاالن  الرجيم الشيطاف من باهلل يستعيذ أف القرآف قراءة يف الشركع أراد ١تن يستحب

 (. ٖٗ)النحل: َّقَىَرْأَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ فَِإَذا 
صػلى – نبيػو لسػاف علػى لعبػاده تعػاُف اهلل مػن أمػر ىػذا: اآليػة ىذه تفسَت عند كثَت ابن قاؿ

 لػيس نػدب أمػر كىػذا الرجيم، الشيطاف من باهلل يستعيذكا أف القرآف قراءة أرادكا إذا -اهلل عليو كسلم
 االسػتعاذة ا١تعٌت ك :قاؿ   األئمة، من كغَته جرير بن جعفر أبو ذلك على اإلٚتاع حكى بواجب،
 ذىػب ك٢تػذا كالتفكر، التدبر من كٯتنعو عليو كٮتلط قراءتو، القارئ على يلبس لئبل القراءة ابتداء عند

 .(ُ)التبلكة قبل تكوف غنما االستعاذة أف إُف اٞتمهور
 غػػَت ٬تيػػز ككلهػػم القػػراء، عنػػد ا١تختػػار ىػػو كىػػذا الػػرجيم، الشػػيطاف مػػن بػػاهلل أعػػوذ: االسػػتعاذة كصػػيغة
 .(ِ)الرجيم الشيطاف من العليم السميع باهلل أعوذ ٨تو الواردة الصيغ من الصيغة ىذه
 :الشاطبي قال

 (ّ)مسجال باهلل الشيطان من فاستعذ***جهاراً  تقرأ الدىر أردت ما إذا           
 :البسملة وأما
 براءة. سول سورة كل أكؿ يف عليها  ٭تاف  أف لو فينبغي
 ف ف براءة، سول سورة كل أكؿ يف الرحيم الرٛتن اهلل بسم قراءة على ٭تاف  أف كينبغي: النوكم قاؿ
 .(ْ) أية إهنا قالوا العلماء أكثر
 قراءة متتبعان  كاف قرأىا ف ذا براءة سول السور أكائل يف كتب  كقد ا١تصحف، يف تكتب حيث
 .(ٓ)األكثرين عند القرآف لبعض قارئان  كاف بالبسملة أخل ف ذا السورة، أك ا٠تتمة

                                                      

 (.ُٕٓ/ْ(  تفسَت ابن كثَت )ُ)
 .ْٗ(  الصفاقصي غيث النفع، ص: ِ)
 .ِ(  الشا ل، قصيد الشا بية، ص: ّ)
 .ُٕ(  الدآف التيسَت، ص: ْ)
 .ُٔ(  النوكم، التبياف، ص: ٓ)
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 :التالوة ترتيل (ٔ
َناُه لِتَىْقَرَأُه َعَلى ُّٱتعاُف:  (، كقاؿْ)ا١تزمل:  َّ َورَتِِّل اْلُقْرَآَن تَىْرتِياًل  ٱُّٱتعاُف: قاؿ     َوقُىْرَآنًا فَىَرقىْ

 (.َُٔ)اإلسراء:  َّ َونَىزَّْلَناُه تَىْنزِياًل النَّاِس َعَلى ُمْكٍث 

 على عونان  يكوف ف نو ٘تهل على اقرأه أم(  ترتيبلن  القرآف كرتل: ) تفسَته يف كثَت ابن قاؿ
 .(ُ)عليو كسبلمو اهلل صلوات يقرأ كاف ككذلك كتدبره، القرآف فهم

 اقرأ كإٓف القراءة سريع إٓف عباس البن قل : قاؿ ٚترة أ  عن كثَت البن القرآف فضائل كيف
 .(ِ)تقوؿ كما أقرأ أف من إِفَّ  أحب كأرتلها فأدبرىا ليلة يف البقرة أقرأ ألف: فقاؿ ، ثبلث يف القرآف
 :اللغة في والترتيل

 أم كرًتَّله  رىتىله  ككبلـ الثبات، مستول التنضيد حسن: كرًتىله  رىتىله  ثغر الشيء، تناسط حسن
 فيو. ك٘تهل كأبانو تأليفو أحسن: الكبلـ كرتل تؤده على حسن مرتل

 .(ّ)لغي غَت من كالتبيُت فيها الًتسل :القراءة في والترتيل
 الًتتيل أف ىو كا٠تلط السلف معظم عليو ما كالصواب بل كالصحيح: اٞتوزم ابن قاؿ

 كالعمل فيو كالتفقو فهمو القرآف من ا١تقصود ألف كثر ا مع السرعة من أفضل القراءة قلة مع كالتدبر
 عن كجاء كاالستنباط، كالتفكر للتدبر يكوف الًتتيل: قاؿ   معانيو، إُف كسيلة كحفظو كتبلكتو بو

 اٟتركؼ ٕتويد الًتتيل: فقاؿ( ترتيبلن  القرآف كرتل: ) تعاُف قولو عن سئل أنو ،(ْ)عنو اهلل رضي علي
 .(ٓ)الوقوؼ كمعرفة

 كهذا ىذا فقاؿ البارحة، ا١تفصل قرأت: رجل فقاؿ اهلل عبد على غدكنا: الصحيح كيف
 .(ٔ) ؟ الشعر

                                                      

 (.ُِٔ/ٖ(  تفسَت ابن كثَت  )ُ)
 (  سبق  ترٚتتو.ِ)
 .ِِّ(، كانظر ٥تتار الصحاح، للرازم، ص: ٔٗ/ٔلعرب )(  البن منظور، لساف اّ)
 (  سبق  ترٚتتو.ْ)
 (.َِٗ/ُ(  ابن اٞتوزم النشر )ٓ)
 (.     َٕٔ/ٖ( صحيح البخارم مع الفتح )ٔ)
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 ترتيل. ببل الزماف ذلك قدر يف جزأين قراءة من أفضل بًتتيل جزء كقراءة قالوا: السيو ي قاؿ
 ك٢تذا القلب يف تأثَتان  كأشد كالتوقَت، اإلجبلؿ إُف أقرب كألنو للتدبر، الًتتيل كاستحباب: قالوا

 .(ُ)معناه يفهم ال الذم لؤلعجمي يستحب
 :بالقرآن والتغني الصوت حسن (ٔ
 كمن كالتابعُت الصحابة من ا٠تلف ك السلف من عنهم اهلل رضي العلماء أٚتع: النوكم قاؿ   
 .(ِ)بالقرآف الصوت ٖتسُت استحباب على ا١تسلمُت كأئمة األمصار علماء من بعدىم
 ما: ) قاؿ -كسلمصلى اهلل عليو – النل عن عنو اهلل رضي (ّ)ىريرة أ  عن الصحيح كيف    
 . (ْ)(بالقرآف يتغٌت أف للبٍت أذف ما لشيء اهلل أذف

صلى اهلل عليو – النل ٝتع )  قاؿ عنو اهلل رضي عازب بن الرباء عن أيضان  الصحيح كيف   
 .(ٓ)(قراءة أك منو صوتان  أحسن أحدان  ٝتع  كما العشاء، يف كالزيتوف التُت ك يقرأ -كسلم

 ، كال(ٔ)"  بالقرآف يتغن َف من منا ليس: "  -صلى اهلل عليو كسلم– قاؿ داكد أ  سنن كيف    
 حسنان. القراءة يزيد اٟتسن الصوت أف ريب
 حد عن ٗترج َف ما كترتيبها بالقراءة الصوت ٖتسُت يستحب: اهلل رٛتهم العلماء قاؿ: النوكم قاؿ

 قاؿ فقد باألٟتاف القراءة كأما حراـ، فهو أخفاه أك حرفان  زاد حىت أفرط ف ف بالتمطيط، القراءة
 قولُت  على ليس : أصحابنا قاؿ أكرىها ال موضع يف كقاؿ أكرىها، موضع يف: اهلل رٛتو الشافعي

 َف الذم فهو ٬تاكز َف كإف كرىو، الذم فهو اٟتد فجاكز التمطيط يف آخره إف تفصيل فيو بل
 لف  أخرج  إف ا١توضوعة باألٟتاف القراءة: اٟتاكم كتابو يف (ٕ)ا١تاكردم القضاة أقضى كقاؿ يكرىو

                                                      

 .ُّٔ(  السيو ي، اإلتقاف، ص: ُ)
 .ٖٕ(  النوكم، التبياف، ص: ِ)
 ىػ.ٕٓالنل صلى اهلل عليو كسلم تويف سنة (  عبد الرٛتن بن صخر الدكسي أسلم عاـ خيرب كشهدىا مع ّ)
 (.ٖٓٔ/ٖ(  صحيح البخارم مع الفتح )ْ)
 (.  ِّٗ/ِ(  الصحيح مع الفتح )ٓ)
 (.ٕٗٔ(  حديث رقم )ٔ)
 (  سبق  ترٚتتو.ٕ)
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 أك مقصور مد أك ٦تدكد قصر أك منو حركات إخراج أك فيو حركات ب دخاؿ صيغتو عن القرآف
  القارئ. بو يفسط حراـ فهو ا١تعٌت كيلتبس اللف  بعض فيو ٮتفي ٘تطيط
قُىْرَآنًا  ٱُّٱ :يقوؿ تعاُف اهلل ك االعوجاج إُف القؤف هنجو عن بو عدؿ ا١تستمع، ألنو بو كيأ         

َر ِذي ِعَوجٍ   كاف ترتيلو على كقراءتو لفظو عن اللحن ٮترجو َف كإف: ، كقاؿ(ِٖالزمر: )  ََّعَربِيلا َغيىْ
  القضاة. أقضى كبلـ ىذا ٕتسينو يف أٟتانو على زاد ألنو مباحان 

 يقرأ ما كأحب: قاؿ كاف كجو بأم صوتو ك٭تسن: ا١تزٓف ٥تتصر يف الشافعي، قاؿ: قاؿ  
 يقرأ فبلف: كيقاؿ ٘تططها، كَف أدرجتها إذا بالقراءات حورت: يقاؿ: اللغة أىل قاؿ ٘ترينان  أك حوران 

ِإَذا ُّٱ: قرأ أف عنو اهلل رضي ىريرة أ  عن ب سناده داكد أ  ابن ركل كقد صوتو، كفط إذا بالتخرين
 أرأي : مليكة أ  البن قيل داكد أب سنن كيف الثاء، شبو ، ٭تزهنا(ُالتكوير: )   َّالشَّْمُس ُكوَِّرتْ 

 .(ُ)استطاع ما ٭تسن فقاؿ الصوت؟ حسن يكن َف إذا
 ابن عن اٟتديث ففي إليها، اإلصغاء ك الصوت حسن من القراءة  لب أيضان  كيستحب

 اهلل رسوؿ يا قل  علٌي، اقرأ  -صلى اهلل عليو كسلم– النل ِف قاؿ: ) قاؿ عنو اهلل رضي مسعود
 اآلية قاؿ تعاُف: ىذه على أتي  حىت النساء سورة فقرأت نعم، قاؿ أنزؿ؟ كعليك عليك أقرأ
َنا ِبَك َعَلى َىُؤاَلِء َشِهيًداٱُّٱ َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئىْ  (، قاؿُْالنساء: ) َّ َفَكْيَف ِإَذا ِجئىْ

 .(ِ)تذرفاف عينيو ف ذا إليو فالتف  اآلف، حسبك
 علي اقرأ: -صلى اهلل عليو كسلم– النل ِف قاؿ: عنو اهلل رضي مسعود ابن عن  ركاية كيف
 .(ّ)(غَتم من أٝتعو أف أحب أٓف: قاؿ أنزؿ؟ عليك ك عليك أقرأ: قل  القرآف،

 
 :التالوة سجود (ٔ
 خارجها. أك الصبلة يف القارئ كاف سواء  سجدة بآية مر كلما للتبلكة يسجد أف للقارئ يسن

                                                      

 .َٖ- ٕٗ(  النوكم، التبياف، ص: ُ)
 (.ََٓٓ( حديث رقم )ُُٕ/ٖ(  صحيح البخارم مع الفتح )ِ)
 (.َْٗٓ( برقم )ُُٕ/ٖالفتح )(  صحيح البخارم مع ّ)
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 كيف كمرٔف كاإلسراء كالنحل كالرعد األعراؼ سورة يف سجدة عشرة ٜتس الكرٔف القرآف كيف    
 إذا   كالعلط كاالنشقاؽ كالنجم كفصل  )ص( ك كالسجدة، كالنمل الفرقاف كيف سجدتاف اٟتو
 سجود يف بو سبح ٔتا يسبح أف كلو كالتسبيح ا٢تيبة يف السجود آداب يراعي أف  ينبغي سجد
 كلك أمن  كبك سجدت لك اللهم: يقوؿ   األعلى، ر  سبحاف مرات ثبلث فيقوؿ الصبلة،
 أحسن اهلل تبارؾ كقوتو ْتولو كبصره ٝتعو كشط كصوره خلقو للذم كجهي سجد أسلم ،
 .(ُ)(ا٠تالقُت
 الصبلة، سجود يف ا١تصلي يقولو ٦تا كلو فهذا كالركح ا١تبلئكة رب قدكس سبوح كيقوؿ   
  ا عٍت كضع ذخران  عندؾ ِف كاجعلها أجران  عندؾ  ا ِف اكتب اللهم: ) يقوؿ أف كيستحب: قالوا
 .(ِ)(عبدؾ من قبلتها كما مٍت اقبلها ك كزران 
 .(ّ)عليو ٭تاف  أف فينبغي السجود  ذا خصيص الدعاء كىذا
 

 :الدعاء (ٔ
 يستعيذ أف عذاب بآية مر كإذا فضلو من تعاُف اهلل يسأؿ أف رٛتة بآية مر إذا كيستحب    
 مكركه، كل من ا١تعافاة أسألك أك العافية أسألك إٓف اللهم: يقوؿ أك العذاب، كمن الشر من باهلل
 .(ْ)ربنا عظمة جل  أك كتعاُف، تبارؾ أك كتعاُف، سبحانو: فقاؿ نزه تنزيو بآية مر كإذا ذلك ك٨تو
صلى اهلل عليو – النل مع صلي : ) قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة عن مسلم صحيح كيف  

 مر إذا مًتسبلن، يقرأ فقرأىا، عمراف آؿ   فقرأىا، النساء   البقرة، فقرأىا، فأفتتح ليلة ذات -كسلم
 .(تعوذ بتعوذ مر كإذا سأؿ بسؤاؿ مر كإذ سبح، تسبيح  ا بآية

 

                                                      

 (  ركاه مسلم يف صحيحو.    ُ)
 (.ّْٕ/ِ(  ركاه الًتمذم )ِ)
 .َُِ(  النوكم، التبياف، ص: ّ)
 .ٕٔ(  ا١ترجع السابط، ص: ْ)
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 : جمع القرآن الكريم ورسمو ونقطوالرابعالمبحث 

 أواًل: جمع القرآن في عهد النبوة:
بػػالقرآف اىتمامػان بالغػػان، فكانػػ  لػػو العنايػػة الكػػربل فيػػو  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  –كػاف اىتمػػاـ النػػل 

من أصحابو فلم يقتصركا على حفظو كاستظهاره بل تعدل ذلك إُف كتابتو حىت ال يضػيع منػو شػيء 
 ْتسب الوسائل ا١تتاحة كقتئذ.

القػرآف أمػرىم كتابػان للػوحي، كلمػا نػزؿ شػيء مػن  -صػلى اهلل عليػو كسػلم  –كلقد أٗتذ النػل 
بكتابتػػػو، مبالغػػػة يف تسػػػجيلو كتقييػػػده، كزيػػػادة يف التوثيػػػط كالضػػػبط كاالحتيػػػاط يف كتابػػػو تعػػػاُف حػػػىت 

 .(ُ)تيظاىر الكتابة اٟتف  كيعاضد النقش اللف 
يعػرؼ الكتابػة كَف يقػرأ كتابػػان قػط كلقػد قػاؿ عنػو ربػو   -صػلى اهلل عليػو كسػلم  – كَف يكػن النػل

ُلو ِمْن قَىْبِلِو ِمْن ِكَتاٍب َواَل َتُخطُُّو بَِيِمينِىَك ِإًذا اَلْرتَىاَب اْلُمْبِطلُىونَ َوَما  ڇ       عز كجػل: ڇُكْنَ  تَىتىْ

 (.ْٖالعنكبوت )
قػاؿ ابػػن كثػػَت عنػػد تفسػَت ىػػذه اآليػػة: أم قػػد كنػ  يف قومػػك يػػا ٤تمػػد مػن قبػػل أف تػػأ   ػػذا القػػرآف 

ن قومػك كغػَتىم يعػرؼ أنػك رجػل أمػي ال عمران ال تقرأ كال تكتب كال ٖتسن الكتابة بل كػل أحػد مػ
 .(ِ)تقرأ ك ال تكتب"

كمػػػع أف الطريقػػػة ا١تثلػػػى بػػػُت الصػػػحابة كانػػػ  ا١تشػػػافهة كاٟتفػػػ  كمػػػع أف الكتابػػػة يف حواضػػػر 
 –اٟتجاز زمن البعثة َف تكن كاسعة االنتشار، كمع أف كسائلها كان  بدائية كغَت ميسورة ف ف النػل 

على تسجيل مػا ينػزؿ عليػو مػن القػرآف حػىت أنػو هنػى يف البدايػة  كاف حريصان  -صلى اهلل عليو كسلم 
عػن كتابػػة شػيء غػػَت القػرآف حيػػث يقػوؿ يف حػػديث أ  سػعيد ا٠تػػدرم: )ال تكتبػوا عػػٍت شػيئان سػػول 

 .(ّ)القرآف فمن كتب عٍت غَت القرآف فليمحو(

                                                      

 .َِٗ/ُالزرقآف، مناىل العرفاف، )مرجع سابط(  ُ))
 .ِٖٓ/ٔابن كثَت، عماد الدين، تفسَت القرآف العظيم )مرجع سابط(  ِ))
 .ّٖٔ/َُركاه البخارم الفتح مع الصحيح  ّ))
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منقطعػػان لكتابػػة  ثبلثػػة كأربعػػُت كاتبػػان ككػػاف بعضػػهم  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  –كقػػد بلػػغ كتػػاب النػػل 
الػػوحي كلعػػل مػػن أشػػهرىم عثمػػاف بػػن عفػػاف ، كعلػػي بػػن أ   الػػب  كأ  بػػن كعػػب كزيػػد بػػن ثابػػ  

 كعبد اهلل بن سعد بن أ  سرح كحنظلو بن الربيع.
كػػاف مهتمػػان بتسػػجيل الػػنص القػػرآٓف منػػذ أف بػػدأ    -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  –كيبػػدك أف النػػل 

أف سػػورة  ػػو   -رضػػي اهلل عنػػو –إسػػبلـ عمػػر بػػن ا٠تطػػاب  نزكلػػو عليػػو يف مكػػة، كقػػد جػػاء يف قصػػة
كان  مكتوبة يف صحيفة يف بي  فا مة بن  ا٠تطاب أخ  عمر، كانػ  كزكجهػا يقرئهمػا القػرآف 

 .(ُ)فيها خباب بن اآلرت كَف تكن ىذه الصحيفة اليت سجل  سورة أخرل من القرآف
أسيد قاؿ: ١تا دخػل ا١تصػريوف  قاؿ بن أ  داكد يف ا١تصاحف بسنده: عن أ  سعيد موُف أ 

َفَسىَيْكِفيَكُهُم ڇ  ضػربوه بالسػيف علػى يػده فوقعػ  علػى -رضػي اهلل عنػو –على عثمػاف بػن عفػاف 
ىىىىىِميُع اْلَعِلىىىىىيمُ  ، فمػػػػػد يػػػػػده كقػػػػػاؿ: )كاهلل إهنػػػػػا ألكؿ يػػػػػد خطػػػػػ  (ُّٕ :البقػػػػػرة)  ڇاللَّىىىىىُو َوُىىىىىىَو السَّ

 .(ِ)ا١تفصل(
كركل أيضػػان بسػػنده قػػاؿ: عػػن خارجػػة بػػن زيػػد قػػاؿ: دخػػل نفػػر علػػى زيػػد بػػن ثابػػ ، فقػػالوا: 

فكاف إذا نزؿ الوحي أرسػل إُف فكتبػ  الػوحي، ككػاف   -صلى اهلل عليو كسلم  –حدثنا عن رسوؿ 
إذا ذكرنا اآلخرة ذكرىا معنا، كإذا ذكرنا الدنيا ذكرىا معنا، كإذا ذكرنػا الطعػاـ ذكػره معنػا ،فكػل ىػذا 

 .(ّ)أحدثكم عنو
فكػاف إذا   -صػلى اهلل عليػو كسػلم  – كعن أنس بن مالك: أف رجبلن كاف يكتب لرسػوؿ اهلل

 ڇ  ۆئ   ۆئڇ  كتػب   ڇٺ  ٺڇ  كإذا أملػى عليػو ڇٺ  ٺ  ڇ  كتػب ڇ  ۆئ   ۆئڇ  أملػى عليػػو
قػػرأ البقػػرة كآؿ عمػػراف ككػػاف مػػن قرأ٫تػػا قػػد قػػرأ قرآنػػان كثػػَتان، فتنضػػر الرجػػل كقػػاؿ: إ٪تػػا كنػػ   ككػػاف قػػد

أكتب ما شئ  عن ٤تمد، قاؿ: فمات فػدفن فلفظتػو األرض،   دفػن فلفظتػو األرض، فقػاؿ أنػس: 
 .(ْ)منبوذان على كجو األرضقاؿ: أبو  لحة: فأنا رأيتو 

                                                      

 .ٖٕ/صُ( قدكرم، غاّف، رسم ا١تصحف، دار عمار للنشر، عماف، طُ)
 .ُُْ/ُ، ُ( ابن أ  داكد، كتاب ا١تصاحف، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت، طِ)
 .ُْٓ/ُ( ا١ترجع السابط ّ)
 .ُْٔ/ُ( ا١ترجع السابط، ْ)
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–كيف ركايػػة البخػػارم كػػاف رجػػبلن نصػػرانيان فأسػػلم كقػػرأ البقػػرة كآؿ عمػػراف، فكػػاف يكتػػب للنػػل 
يػػدرم ٤تمػػد إال مػػا كتبػػ  لػػو، فأماتػػو اهلل، فػػدفنوه،  ، فعػػاد نصػػرانيان فكػػاف يقػػوؿ مػػا-رضػػي اهلل عنػػو

 صاحبنا ١تا ىػرب مػنهم فػألقوه عنفأصبح كقد لفظتو األرض، فقالوا ىذا فعل ٤تمد كأصحابو نبشوا 
خػػارج القػػرب، فحفػػركا لػػو كأعمقػػوا لػػو يف األرض مػػا اسػػتطاعوا فأصػػبح كقػػد لفظتػػو األرض، فعلمػػوا أنػػو 

 .(ُ)ليس من الناس، فألقوه(
يف نسخ عديدة ككل  -رضي اهلل عنو-كتبُت بعد ذلك بأف القرآف كاف مكتوبان يف عهد النل
ِإنَّا َنْحُن نَىزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو ڇ  ذلك دليل على حف  اهلل تعاُف لو مصداقان لقولو تعاُف:

 (.ٗ :اٟتجر)  ڇَلَحاِفظُونَ 
 كلقد دل  نصوص كثَتة على كتابة القرآف كانتشاره مكتوبان كمن ىذه األدلة:

 هنى عن السفر بو إُف أرض العدك(.  -صلى اهلل عليو كسلم  –)أف النل 
قاؿ )ال تسافركا بالقرآف، ف ٓف ال   -صلى اهلل عليو كسلم  –كيف لف  ١تسلم: أف رسوؿ اهلل 

 .(ِ)أمن أف ينالو العدك(
 .(ّ)كبذلك ٖتقط للقرآف يف عهد النبوة اٟتف  التاـ بنوعية حف  الصدكر كاٟتف  السطور

 حف العتبارات كثَتة منها:كإ٪تا َف ٬تمع القرآف يف صحف أك مصا
كجد على عهد أ  بكر  أك٢تا: أنو َف يوجد من دكاعي كتابتو يف صحف أك مصاحف مثل ما

كجد يف عهد عثماف حىت نسخو يف مصاحف، فا١تسلموف كقتئذ ٓتَت  كالقراء   الصديط، كال مثل ما
كأدكات الكتابة غَت ، كالفتنة مأمونة، كالتعويل اليزاؿ على اٟتف ، أكثر من الكتابة، فكثَتك 

باستظهار القرآف تفوؽ الوصف كتويف على   -صلى اهلل عليو كسلم  –ميسورة، كعناية الرسوؿ
 الغاية حىت يف  ريقة أدائو على حركفو السبعة اليت نزؿ عليها.

                                                      

 .ِِٕ/ٔالفتح مع الصحيح، ( ركاه البخارم يف كتاب ا١تناقب، ُ)
 ( متفط عليو.ِ)
 .ُٗٔ-ُٖٔ( عًت نور الدين علـو القرآف الكرٔف )مرجع سابط( ص ّ)
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كاف بصدد أف ينزؿ عليو الوحي ينسخ ما شاء من آية    -صلى اهلل عليو كسلم  –كثانيها: أف النل 
 .أك آيات

 ثالثها: أف القرآف َف ينزؿ مرة كاحدة، بل نزؿ منجمان يف مدل عشرين سنة أك أكثر.
رابعهما: أف ترتيب آياتو كسوره ليس على ترتيب نزكلو فقد علم  أف نزكلو كاف على حسب 

 األسباب أما ترتيبو فكاف لغَت ذلك من االعتبارات.
كاٟتاؿ ما شرحناه، لكاف عرضة كأن  خبَت  بأف القرآف لو ٚتع يف صحف أك مصاحف 

 الظركؼ ال تساعد  كأدكات لتغيَت الصحف أك ا١تصاحف كلما كقع نسخ أك حدث سبب مع أف
الكتابة ليس  ميسورة، كالتعويل كاف على اٟتف  قبل كل شيء كلكن ١تا أستقر األمر ٓتتاـ التنزيل 

ككجد من الدكاعي ما يقتضي  كأمن النسخ كتقرر الًتتيب -صلى اهلل عليو كسلم  –ككفاة الرسوؿ 
نسخو يف صحف أك مصاحف، كفط اهلل ا٠تلفاء الراشدين فقاموا  ذا الواجب حفظان للقرآف، 

 .(ُ)كحيا ة ألصل التشريع األكؿ
جػامع القػرآف يف قلبػو الشػريف، كسػيد اٟتفػاظ  -صلى اهلل عليػو كسػلم  –كمن ىنا كاف النل

يعنيهم من أمر القػرآف كعلػـو القػرآف، ككػاف يقػرؤه علػى  يف عصره ا١تنيف، كمرجع ا١تسلمُت يف كل ما
 .(ِ)الناس على مكث كما أمره مواله، ككاف ٭تي بو الليل كيزين الصبلة

يعػػارض جربيػػل بػػالقرآف مػػرة يف شػػهر رمضػػاف مػػن كػػل  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  –ككػػاف النػػل
عارضػػو مػػرتُت كيف حػػديث  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  –عػػاـ، فلمػػا كػػاف العػػاـ الػػذم مػػات فيػػو النػػل 

)أف جربيػل كػاف يعارضػٍت القػرآف    -صػلى اهلل عليػو كسػلم  –عائشة رضي اهلل عنها: عن رسوؿ اهلل 
 .(ّ)كل سنة مره كإنو العاـ عارضٍت مرتُت، كال أراه إال حضر أجلي(

كأصػػحابو متجهػة إُف حفػػ  القػرآف الكػػرٔف كاسػػتظهاره   -صػػلى اهلل عليػو كسػػلم  –كلقػد كانػػ  ٫تتػو 
 كقراءتو يف ٚتيع أحوا٢تم يف الليل كيف النهار كيف السفر كاٟتضر.

                                                      

 .ُُِ، َُِ/ُ( الزرقآف، مناىل العرفاف )مرجع سابط( ُ)
 .ُِْ/ُ( ا١ترجع السابط، ِ)
 .َْ/ُ( ركاه البخارم يف كتاب بدء الوحي ّ)
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٭تثهم على ذلك كرٔتا استمع لقػراءة بعضػهم فقػد  -صلى اهلل عليو كسلم  –ككاف رسوؿ اهلل 
ابػن مسػػعود أف يقػػرأ اسػتمع لػػتبلكة مػوُف أ  حذيفػػة سػػاَف كاسػتمع أل  موسػػى األشػعرم ك لػػب مػػن 

قػاؿ البػن مسػعود: )أقػرأ علػي القػرآف،  -صػلى اهلل عليػو كسػلم  –عليو القرآف ففي اٟتديث أف النل 
رسػوؿ اهلل أقػػرأ عليػػك كعليػك أنػػزؿ قػاؿ: إٓف أحػب أف أٝتعػػو مػن غػَتم( فقػػػرأ  فقػاؿ ابػن مسعػػػود: يػا

نَىا بِىَك َعلَىى َفَكْيَف ِإَذا ُّٱ :عليو سورة النساء حىت إذا بلغ قولو تعاُف نَىا ِمىْن ُكىلِّ أُمَّىٍة ِبَشىِهيٍد َوِجئىْ ِجئىْ
 .(ُ)قاؿ حسبك اآلف قاؿ ابن مسعود: )فالتف  ف ذا عيناه تذرفاف(( ُْ :النساء)  َّ َىُؤاَلِء َشِهيًدا

فكانػػ  ٫تتػػو بػػادم ذم بػػدئ   -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–كلقػػد نػػزؿ القػػرآف الكػػرٔف علػػى النػػل 
منصرفة إُف أف ٭تفظو كيستظهره،   يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه كيسػتظهركه أنػو نػل أمػي 

لُىىو َعلَىىْيِهْم َآيَاتِىىِو ُّٱ : بعثػػو اهلل يف األميػػُت قػػاؿ تعػػاُف ُهْم يَىتىْ ُىىىَو الَّىىِذي بَىَعىىَث ِفىىي اأْلُمِّيِّىىيَن َرُسىىواًل ِمىىنىْ
يِهْم َويُىَعلِّ  ، كمػن (ِ :اٞتمعػة)  َّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمىْن قَىْبىُل َلِفىي َضىاَلٍل ُمبِىينٍ َويُىزَكِّ

شأف األمي أف يعوؿ على حافظتو فيما يهمو أمره، كيعينو استحضاره كٚتعو، خصوصان إذا أكتػى مػن 
 ييسر لو ىذا اٞتمع. قوة اٟتف  كاالستظهار، ما
العربيػػة علػػى عهػػد نػػزكؿ القػػرآف كىػػي متمتعػػة ٓتصػػائص العركبػػة الكاملػػة ككػػذلك كانػػ  األمػػة 

اليت منها سرعة اٟتف  ، كسيبلف األذىاف، حىت كان  قلػو م أنػاجيلهم كعقػو٢تم سػجبلت أنسػا م 
كأيػػػامهم كحػػػوافظهم دكاكيػػػن أشػػػعارىم كمفػػػاخرىم   جػػػاء القػػػرآف الكػػػرٔف فبهػػػرىم بقػػػوة بيانػػػو، كأخػػػذ 

انو كاسػػتأثر بكػػرٔف مػػواىبهم يف لفظػػو كمعنػػاه، فخلعػػوا عليػػو حيػػا م حػػُت علػػيهم مشػػاعرىم بقػػوة سػػلط
 .(ِ)علموا أنو ركح اٟتياة

يعػػاًف مػػن التنزيػػل شػػدة كمػػا جػػاء يف حػػديث  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–كلقػػد كػػاف رسػػوؿ اهلل 
نَىىا َجْمَعىىُو  *اَل ُتَحىىرِّْك بِىىِو ِلَسىىاَنَك لِتَىْعَجىىَل بِىىِو  ُّ :يف قولػػو تعػػاُف -رضػػي اهلل عنػػو–إبػػن عبػػاس  ِإنَّ َعَليىْ
يعػػاًف مػػن التنزيػػل  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  -كػػاف رسػػػوؿ اهلل (قػػاؿ ، (ُٔ-ُٓ)القيامػػة  َّ َوقُىْرآنَىىوُ 

صػلى اهلل عليػو –شدة، ككاف ٭تػرؾ شفتيػو فقػاؿ ابن عبػاس: فأنػا أحركهمػا لكػم كمػا كػاف رسػوؿ اهلل 

                                                      

 .ُْْٗ/ْ( ركاه مسلم يف كتاب الصبلة: ُ)
 .َِْ/ُ( الزرقآف، مناىل العرفاف، )مرجع سابط( ِ)
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اَل ُتَحرِّْك ِبِو ُّ عباس ٭تركها فأنزؿ اهلل تعاُف:٭تركهما كقاؿ سعيد: أنا أحركهما كما رأي  إبن  -كسلم
َنا َجْمَعُو َوقُىْرآنَوُ  *ِلَساَنَك لِتَىْعَجَل ِبِو    .َِّإنَّ َعَليىْ

  .َّفَِإَذا قَىَرْأنَاُه فَاتَِّبْع قُىْرآنَوُ  ُّ قاؿ: ٚتعو يف صدرؾ   تقرأه
 -صلى اهلل عليو كسػلم – قاؿ فاستمع كأنص .   إف علينا أف تقرأه قاؿ: )فكاف رسوؿ اهلل

 .(ُ)كما أقرأه(   -صلى اهلل عليو كسلم–إذا  أتاه جربيل استمع ف ذا انطلط جربيل قرأه النل 
يرغب أصحابو يف حف  القرآف الكرٔف فعن ابػن مسػعود   -صلى اهلل عليو كسلم–ككاف النل 

حرفا من كتػاب اهلل  يقوؿ )من قرأ  -صلى اهلل عليو كسلم–قاؿ ٝتع  رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو–
فلػػػػو بػػػػو حسػػػػنة كاٟتسػػػػنة بعشػػػػر أمثا٢تػػػػا، ال أقػػػػوؿ اَف حػػػػرؼ كلكػػػػن ألػػػػف حػػػػرؼ كالـ حػػػػرؼ كمػػػػيم 

 .(ِ)حرؼ(
ككػػانوا رضػػواف اهلل علػػيهم ٚتيعػػان يسػػابقوف يف ا٠تػػَتات كيتنافسػػوف فيهػػا فعػػن عبػػداهلل بػػن عمػػرك 

أجد قوة، حىت قاؿ: فاقرأه )اقرأ القرآف يف شهر، قل : إٓف   -صلى اهلل عليو كسلم–قاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ّ)تزد على ذلك( يف سبع كال

ك٨تػن يف الصػفة فقػاؿ:  -صػلى اهلل عليػو كسػلم–كعن عقبة بن عامر أنو قاؿ خرج رسوؿ اهلل 
إُف العقيػػط فيػػأ  منػػو بنػػاقتُت كومػػاكين يف غػػَت إ  كال  )أيكػػم ٭تػػب أف يغػػدك كػػل يػػـو إُف بطحػػاف أك

ذلك قاؿ )أفػبل يغػدك أحػدكم إُف ا١تسػجد فػيعلم أك يقػرأ آيتػُت  رسوؿ اهلل ٨تب قطيعة رحم؟ فقلنا يا
 .(ْ)كجل خَت لو من ناقتُت، كأربع خَت لو من أربع، كمن أعدادىن من اإلبل ( من كتاب اهلل عز

كػػل ىػػذه األحاديػػث كانػػ  ٖتػػث الصػػحابة رضػػواف اهلل علػػيهم علػػى االجتهػػاد كا١تسػػارعة يف حفػػ   
غفػَت مػنهم كلقػد تػوفرت للصػحابة العوامػل الػيت ٕتعلهػم ٭ترصػوف كتاب اهلل تعاُف حىت حفظػو اٞتػم ال

 على حف  كتاب اهلل تعاُف فمن تلك العوامل:

                                                      

 .ّّ/ُ( ركاه البخارم يف كتاب بدء الوحي ُ)
 .ُُٔ/ٓ، َُِٗ( أخرجو الًتمذم يف كتاب فضائل القرآف برقم ِ)
 .َْٓٓ( أخرجو البخارم يف كتاب فضائل القرآف برقم ّ)
 .ٖٗ/ٔ( ركاه مسلم يف باب فضل قراءة القرآف يف الصبلة كتعليمو ْ)
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قوة ذاكر م الفػذة الػيت عرفػوا  ػا كاشػتهركا، حػىت كػاف الواحػد مػنهم ٭تفػ  القصػيدة الطويلػة مػن   -ُ
 الشعر بالسمعة الواحدة.

 نزكؿ القرآف منجمان.  -ِ

 الصبلة، كما ىنالك من الفضل كالثواب يف تطويػل ا١تنفػرد صػبلتو من القرآف يف يءلزـك قراءة ش  -ّ
 لنفسو.

كجوب العمل بالقرآف، فقػد كػاف ينبػوع عقيػد م كعبػاد م ككعظهػم كتػذكَتىم، كقػد ترٚتػوه إُف   -ْ
 سلوؾ كخلط كحضارة.

علػى قػراءة القػرآف، كالًتغيػب ٔتػا أعػد للقػارئ مػن الثػواب   -صػلى اهلل عليػو كسػلم–حض النػل   -ٓ
 جر العظيم، كالقـو أميوف ال سبيل ٢تم إال اٟتف  عن ظهر قلب.كاأل

 الصحابة بتعليم القرآف .  -صلى اهلل عليو كسلم–تعاىد النل   -ٔ

صلى –يتعلموف منو القرآف ككاف النل   -صلى اهلل عليو كسلم–ككاف الصحابة تبلمذة للنل 
شيخهم، يتعاىدىم بتعليم القرآف، ف ذا أسلم أىل قبيلة أرسػل إلػيهم مػن القػراء مػن  -اهلل عليو كسلم

 .(ُ)يعلمهم القرآف، كإف كاف يف ا١تدينة ضمو إُف حلقة التعليم يف جامعة القرآف النبوية

 ثانياً:  جمع القرآن في عهد الصحابة:
 :-رضي اهلل عنو–أكالن: ٚتع القرآف على عهد أ  بكر الصديط 
إُف الرفيػػط األعلػػى يف شػػهر  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–تػػوُف الصػػديط ا٠تبلفػػة بعػػد انتقػػاؿ النػػل 

ربيع األكؿ من السنة اٟتادية عشرة للهجرة، ككاف أكؿ ما كاجهػو يف خبلفتػو ارتػداد قبائػل مػن العػرب 
 ٥تتلفة منها منعهم بعػض حقػوؽ اإلسػبلـ، فكػاف موقفػو حازمػان مػن ىػذه الفتنػة الػيت أخػذت تعصػف
بػػأ راؼ الدكلػػة اإلسػػبلمية، كقػػاؿ كلمتػػو ا١تشػػهورة )كاهلل لػػو منعػػوٓف عقػػاالن كػػانوا يؤدكنػػو إُف رسػػوؿ اهلل 
–لقاتلتهم عليو( فجهز الصديط لقتاؿ ىؤالء ٚتيعان اٞتيوش اليت كاف يف  ليعتها صػحابة رسػوؿ اهلل 

لهػػا إُف اإلسػػبلـ كلكػػن كَف ٘تػػض إال فػػًتة يسػػَتة حػػىت عػػادت اٞتزيػػرة العربيػػة ك -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم
عددان كبَتان ٦تن شارؾ يف إٜتاد تلك الفتنة قػد قتلػوا يف سػبيل اهلل كمػن بيػنهم عػدد مػن حفػاظ القػرآف 

                                                      

 .ُّٔ، ُِٔ( عًت نور الدين، علـو القرآف الكرٔف )مرجع سابط( ص ُ)
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ككاف من أىم العوامل اليت نبه  الفاركؽ عمر بن ا٠تطاب إُف ضركرة ٚتع القػرآف مكتوبػان يف مكػاف 
فأشػػار  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–ة النػػل كاحػػد بعػػد أف كػػاف مفرقػػان يف القطػػع الػػيت كتػػب عليهػػا يف حيػػا

 .(ُ)عمر بذلك على الصديط بعد موقعة اليمامة
كبعػد مفاكضػػة بينػػو كبػػُت عمػػر ٕتلػػى لػػو كجػو ا١تصػػلحة، فػػاقتنع بصػػواب الفكػػرة، كشػػرح اهلل ٢تػػا 
صدره كعلم أف ذلك اٞتمع الذم يشػَت بػو عمػر مػا ىػو إال كسػيلة مػن أعظػم الوسػائل النافعػة ٟتفػ  

افظػػة عليػػو مػػن الضػػياع كالتحريػػف كأنػػو لػػيس مػػن ٤تػػدثات األمػػور ا٠تارجػػة كال مػػن البػػدع القػػرآف كاحمل
كاإلضػػافات الفاسػػػقة، بػػػل ك مسػػتمد مػػػن القواعػػػد الػػيت كضػػػعها الرسػػػوؿ بتشػػريع كتابػػػة القػػػرآف كاٗتػػػاذ  

 .(ِ) -صلى اهلل عليو كسلم–كتاب للوحي كٚتع ما كتبوه عنده حىت مات 
ارث احملاسػػل يف كتػػاب فهػػم السػػنن: كتابػػة القػػرآف ليسػػ  قػػاؿ السػػيو ي يف اإلتقػػاف: قػػاؿ اٟتػػ

كػػػاف يػػػأمر بكتابتػػػو كلكنػػػو كػػػاف مفرقػػػان يف الرقػػػاع كاألكتػػػاؼ  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم–ٔتحدثػػػة ف نػػػو 
كالعسػػب، ف ٪تػػا أمػػر الصػػديط بنسػػخها مػػن مكػػاف إُف مكػػاف ٣تتمعػػان ككػػاف ذلػػك ٔتنزلػػة أكراؽ كجػػدت 

، فيهػا القػرآف منتشػر فجمعهػا جػامع كربطهػا ٓتػيط حػىت -مصلى اهلل عليػو كسػل–يف بي  رسوؿ اهلل 
 ال يضيع منها شيء.

 قاؿ: ف ف قيل كيف كقع  الثقة بأصحاب الرقاع كصدكر الرجاؿ؟!.
–قيػػل: ألهنػػم كػػانوا يبػػدكف عػػن تػػأليف معجػػز، كنظػػم معػػركؼ، قػػد شػػاىدكا تبلكتػػو مػػن النػػل 

عشرين سنة، فكاف تزكيػر مػا لػيس منػو مأمونػان، كإ٪تػا كػاف ا٠تػوؼ مػن ذىػاب  -صلى اهلل عليو كسلم
 .(ّ)شيء من صحفو

ذكػػر البخػػػارم يف بػػػاب ٚتػػع القػػػرآف قػػػاؿ: حػػػدثنا موسػػى بػػػن إٝتاعيػػػل عػػن إبػػػراىيم بػػػن سػػػعد 
قػػاؿ: أرسػػل إِفَّ  أبػػو  -رضػػي اهلل عنػػو–حػػدثنا ابػػن شػػهاب عػػن عبيػػد بػػن السػػباؽ أف زيػػد بػػن ثابػػ  

: إف -رضػي اهلل عنػو–ل أىل اليمامة، فػ ذا عمػر بػن ا٠تطػاب عنػده، قػاؿ أبػو بكػر بكر الصديط مقت
عمر أتآف فقاؿ: إف القتل استحر يـو اليمامة بقراءة القرآف، كإٓف أرل أف تأمر ّتمع القرآف، فكتب 

                                                      

 )بتصرؼ(. ِٖ، ُٖ، صُ( قدكرم غاّف اٟتمد، رسم ا١تصحف، دار عمار، عماف، طُ)
 .ُُِ( الزرقآف مناىل العرفاف )مرجع سابط( صِ)
 .ِٗ( السيو ي، اإلتقاف، )مرجع سابط( صّ)
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؟ قاؿ عمر: ىذا كاهلل خَت، فلػم -صلى اهلل عليو كسلم–لعمر: كيف تفعل شيئان َف يفعلو رسوؿ اهلل 
ؿ عمػػر يػػراجعٍت حػػىت شػػرح اهلل صػػدرم لػػذلك كرأيػػ   الػػذم رأل عمػػر، قػػاؿ زيػػد: قػػاؿ أبػػو بكػػر: يػػز 

، -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–إنػك رجػػل شػػاب عاقػػل ال نتهمػػك، كقػػد كنػ  تكتػػب الػػوحي لرسػػوؿ اهلل 
فتتبع القرآف فاٚتعو، فواهلل لو كلفػوٓف نقػل جبػل مػن اٞتبػاؿ مػا كػاف أثقػل علػي ٦تػا أمػرٓف بػو مػن ٚتػع 

؟ قاؿ: ىو كاهلل خَت،  -صلى اهلل عليو كسلم–ف، قل : كيف تفعلوف شيئان َف يفعلو رسوؿ اهلل القرآ
َف يزؿ أبو بكر يراجعٍت حىت شرح اهلل صدرم للذم شرح لو صدر أ  بكػر كعمػر رضػي اهلل عنهمػا 
فتتبع  القرآف أٚتعو من العسب كاللخاؼ كصػدكر الرجػاؿ، حػىت كجػدت آخػر سػورة التوبػة مػع أ  

َلَقىىْد َجىىاءَُكْم َرُسىىوٌل مِّىىْن أَنُفِسىىُكْم َعزِيىىٌز َعَلْيىىِو َمىىا َعنِىىتُّْم  ُّ ٯتػػة األنصػػارم َف أجػػدىا مػػع أحػػد غػػَتهخز 
حػػىت خا٘تػػة بػػراءة، فكانػػ  الصػػحف (، ُِٖ) التوبػػة:    ََّحىىرِيٌص َعلَىىْيُكم بِىىاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِّحىىيمٌ 

 .(ُ)  عند حفصة بن  عمر رضي اهلل عنهما"عند أ  بكر حىت توفاه اهلل،   عند عمر حياتو، 
 كإف من الدكافع اليت ٛتل  أ  بكر على ترشيح زيد ٢تذا العمل:

قػػاؿ ابػػن حجػػر يف فػػتح البػػارم عنػػد قػػوؿ أ  بكػػر: )إنػػك رجػػل شػػاب عاقػػل النتهمػػك، كقػػد  
 كن  تكتب الوحي( ذكر لو أربع صفات مقتضية خصوصية بذلك:

 منو. كونو شابان فيكوف أنشط ١تا يطلب -ُ

 كونو عاقبلن فيكوف أكعى لو. -ِ

 كونو ال يتهم فًتكن النفس إليو. -ّ

 كونو كاف يكتب الوحي فيكوف أكثر ٦تارسة لو. -ْ

 .(ِ)كىذه الصفات اليت اجتمع  لو قد توجد يف غَته لكن مفرقة
منهجػػان ٢تػػذا اٞتمػػع فلػػم يعتمػػد علػػى اٟتفػػ  فقػػط بػػل علػػى  -رضػػي اهلل عنػػو–كلقػػد اٗتػػذ زيػػد 

اٟتف  كالكتابة ألنو أراد التثب  كالتوثيط ١تا يعمل فلقد قاؿ كما مر معنا: )كاهلل لو كلفوٓف نقل جبل 
(، فاألمر ليس بالسهل كإ٪تا ىي أمانػة، كلقػد أختػاره كبػار الصػحابة كمػن  من اٟتباؿ كاف أخف عليَّ

                                                      

 (.ِٔٔ/ٖصحيح مع الفتح )( ركاه البخارم يف باب ٚتع القرآف الُ)
 .ُّ/ٗ( ابن حجر، أٛتد، فتح البارم، )مرجع سابط( ِ)
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قبػل موتػو كشػهد ٢تػم بالعػدؿ كرجاحػة العقػل أبػو بكػر  -اهلل عليػو كسػلم صػلى–رضي عنهم الرسػوؿ 
 كعمر رضي اهلل عنهم أٚتعُت.

أكىػػم بعػػض  كيف قػػوؿ زيػػد بػػن ثابػػ : )فجمعتػػو مػػن الرقػػاع ك األكتػػاؼ كصػػدكر الرجػػاؿ( مػػا
كأف مػن قػاؿ: إنػو ٚتػع  -صػلى اهلل عليػو كسػلم–الناس أف أحػدان َف ٬تمػع القػرآف يف عهػد رسػوؿ اهلل 

رآف أ  بػػػن كعػػػب كزيػػػد لػػػيس ٔتحفػػػوظ، كلػػػيس األمػػػر علػػػى مػػػا أكىػػػم، كإ٪تػػػا  لػػػب القػػػرآف متفرقػػػان القػػػ
، فػبل يغيػب عػن ٚتػع رآف ليشػًتؾ اٞتميػع يف علػم مػا ٚتػعليعارض باجملتمع عند من بقي ٦تن ٚتع الق

القػػرآف أحػػد عنػػده منػػو شػػيء كال يرتػػاب أحػػد فيمػػا يػػودع ا١تصػػحف كال يشػػك فيػػو أنػػو ٚتػػع عػػن مػػؤل 
 .(ُ)منهم

 كقد أمره أف يقعد ىو كعمر على باب ا١تسجد.
قاؿ السخاكم يف كتابو ٚتػاؿ القػراء ككمػاؿ اإلقػراء: قػاؿ عبػد اهلل: حػدثنا أبػو الطػاىر أف ابػن 
كىب، أخربٓف ابن أ  الزناد عن ىشاـ بن عػركة عػن أبيػو قػاؿ: ١تػا اسػتحر القتػل بػالقراء يومئػذ، فػرؽ 

لعمػر بػن ا٠تطػاب كلزيػد بػن ثابػ : اقعػدكا علػى بػاب ا١تسػجد، أبو بكر على القرآف أف يضػيع فقػاؿ 
 فمن جاءكم بشاىدين على شيء من كتاب اهلل فاكتباه.

كمعٌت ىػذا اٟتػديث كاهلل أعلػم مػن جػاءكم بشػاىدين علػى شػيء مػن كتػاب اهلل، الػذم كتػب 
م بشػاىدين بُت يدم رسوؿ اهلل، كإال فقد كاف زيد جامعان للقرآف، ك٬توز أف يكوف معناه: من جاءك

أم من الوجوه السبعة اليت نزؿ  ا القرآف كَف يريك: على شيء ٦تا َف يقػرأ  -على شيء من كتاب اهلل 
 .(ِ)أصبلن كَف يعلم بوجو آخر

شارؾ زيدان يف ىذه ا١تهمة، فقد مر معنا كما تقدـ   -رضي اهلل عنو–كىذا يدؿ على أف عمر 
 أمره ىو كزيد أف يقعدكا على باب ا١تسجد للتوثيط.  -رضي اهلل عنو–أف أبا بكر 

 كقد رسم زيد لنفسو منهجان يف ٚتع القرآف يقـو على أسس أربعة:
 .-صلى اهلل عليو كسلم–ما كتب بُت يدم رسوؿ اهلل  -ُ

                                                      

 .َُّ/ُ، ُ( الزركشي، بدر الدين، الربىاف يف علـو القرآف، دار اٟتضارة، طُ)
 .ٖٔ/ُ، ُ( السخاكم، ٚتاؿ القراء ككماؿ اإلقراء، دار الببلغة، بَتكت، طِ)
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 ما كاف ٤تفوظان يف صدكر الرجاؿ. -ِ

صػلى – أف ال يقبل شيئان من ا١تكتوب حىت يشهد شاىداف على أنو كتب بُت يدم الرسػوؿ -ّ
  .-اهلل عليو كسلم

فػػ ف  -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–أف ال يقبػػل مػػن صػػدكر الرجػػاؿ إال مػػا كتبػػوه مػػن فػػم الرسػػوؿ  -ْ
شيئان  -صلى اهلل عليو كسلم–ينادم: )من كاف تلقى من رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو–عمر 

 .(ُ)من القرآف فيأتنا بو( كَف يقل من حف  شيئان من القرآف فليأتنا بو

ور ٤تمػد ٤تيسػن يف كتابػو تػاريخ القػرآف الكػرٔف: فػ ف قيػل: نريػد معرفػة  ريقػة زيػػد يف قػاؿ الػدكت
 ٚتع القرآف مع بياف ا١تصادر اليت اعتمد عليها يف ذلك؟

–يف ٚتػػع القػػرآف الكػػرٔف يف عهػػد أ  بكػػر   -رضػػي اهلل عنػػو–أقػػوؿ: ١تػػا شػػرع زيػػد بػػن ثابػػ  
 ، أعتمد يف ذلك على مصدرين:-رضي اهلل عنو
 األول:المصدر 

 ما كاف يف صدكر الرجاؿ، علمان بأنو كاف من حفاظو.
 المصدر الثاني:

ككاف يستوثط يف ذلك ا١تكتوب غايػة التوثيػط،  -صلى اهلل عليو كسلم–ما كاف مكتوبان يف عهد النل 
كأنػػػو ٦تػػػا ثبػػػ  يف العرضػػػة  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم–حػػػىت يتػػػيقن أنػػػو ٦تػػػا كتػػػب بػػػُت يػػػدم سػػػوؿ اهلل 

َف تنسخ تبلكتو كلػذلك َف يكػن يقبػل شػيئان مػن ا١تكتػوب حػىت يشػهد شػاىداف عػدالف  األخَتة، كانو
 .-صلى اهلل عليو كسلم–أنو كتب أماـ رسوؿ اهلل 

   قاؿ: كىل يعترب ٚتع القرآف يف عهد أ  بكر أمران مستحدثان؟.
األمػور  من ٯتعن النظر يف ىذا األمر ال يستطيع اٟتكم عليػو أنػو مػن البػدع ا١تسػتحدثة كال مػن

بػػػل ٭تكػػػم عليػػػو بأنػػػو مسػػػتمد مػػػن  -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم–الػػػيت لػػػيس ٢تػػػا أصػػػل مػػػن عمػػػل الرسػػػوؿ 

                                                      

 .ُٖ، صُمكتبة التوبة، الرياض، ط( الركمي فهد، دراسات يف علـو القرآف، ُ)
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بتشريع كتابة القرآف، كاٗتاذ كتػاب يكتبػوف لػو  -صلى اهلل عليو كسلم–القواعد  اليت كضعها الرسوؿ 
 الوحي ا١تنزؿ.

 بكر ىذاكلقد كاف الصحابة ٚتيعان رضي اهلل عنهم مؤيدين كموافقُت لصنيع أ  
 كالدليل على ذلك ما يلي:

 أكالن: َف ٭تدثنا التاريخ أف أحدا من الصحابة كاف غَت موافط ٢تذا الصنيع.
ثانيان: كاف كل صحا  عنده شيء من القرآف يلل الفكػرة كيػأ  ٔتػا كػاف مكتوبػان عنػده كيقدمػو علػى 

 زيد بن ثاب  بنفس  يبة مطمئنة.
صاحب الفكرة كزيد بن ثاب  ىو ا١تنفذ ٢تا ك٫تا  -ي اهلل عنورض–ثالثان: لقد كاف عمر بن ا٠تطاب 

صػػػحابياف جلػػػيبلف ٢تمػػػا كزهنمػػػػا ككضػػػعهما االجتمػػػاعي كالقيػػػػادم بػػػُت الصػػػحابة رضػػػػواف اهلل 
 عليهم.

رابعػان: أخػرج بػن أ  داكد عػن علػي بػن أ   الػب بقولػػو )أعظػم النػاس أجػران أبػو بكػر رٛتػة اهلل علػػى 
 .(ُ)اهلل( أ  بكر ىو أكؿ من ٚتع كتاب

كلقد ظل  ىذه الصحف عند أ  بكر حىت توفاه اهلل   عند عمر حىت تويف   عنػد حفصػة 
 .(ِ) -صلى اهلل عليو كسلم–زكج النل 

                                                      

 كما بعدىا. ُّٕ، صَُِْ( ٤تمد ٤تيسن، تاريخ القرآف الكرٔف، مطبوعات سلسلة دعوة اٟتط، ُ)
 .ُٕٖ، صََِّ(  أبو شامة، ا١ترشد الوجيز، دار الكتب العلمية، بَتكت، طِ)
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 :-رضي اهلل عنو–ثانياً: جمع القرآن في عهد عثمان 

أف يػذىب مػن القػرآف شػيئان عنػدما مػات  -رضػي اهلل عنػو–كاف ٚتع أ  بكر للمصػحف خوفػان منػو 
 أكثر القراء يف موقعة اليمامة.
للقرآف فهػو اخػتبلؼ النػاس يف القػراءة، كٛتػل النػاس  -رضي اهلل عنو–أما سبب ٚتع عثماف 

 على القراءة بوجو كاحد.
: أف حذيفة بن اليمػاف قػدـ -رضي اهلل عنو–أخرج البخارم يف صحيحة عن أنس بن مالك 

ككػػػاف يغػػػازم أىػػػل الشػػػاـ يف فػػػتح أرمينيػػػة كأذربيجػػػاف مػػػع أىػػػل العػػػراؽ، فػػػأفزع حذيفػػػة علػػػى عثمػػػاف، 
اخػػػتبلفهم يف القػػػراءة، فقػػػاؿ حذيفػػػة لعثمػػػاف: يػػػا أمػػػَت ا١تػػػؤمنُت أدرؾ ىػػػذه األمػػػة قبػػػل أف ٮتتلفػػػوا يف 
الكتاب اخػتبلؼ اليهػود كالنصػارل، فأرسػل عثمػاف إُف حفصػة أف أرسػلي إلينػا بالصػحف فننسػخها 

  نردىا إليك، فأرسل   ا حفصة إُف عثماف، فأمر زيد بن ثاب  كعبد اهلل بن الػزبَت يف ا١تصاحف 
كسعيد بن العاص  كعبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ، فنسخوىا يف ا١تصاحف، كقاؿ عثماف للرىط 
 القرشيُت الثبلثة: إذا اختلفتم أنتم كزيد بن ثاب  يف شيء من القرآف فاكتبوه بلساف قػريش ف ٪تػا نػزؿ
بلساهنم، ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف ا١تصاحف رد عثماف الصحف إُف حفصة، فأرسل إُف  

 .(ُ)كل أفط ٔتصحف ٦تا نسخوه كأمر ٔتا سواه من القرآف يف كل صحيفة أك مصحف أف ٭ترؽ
قاؿ إٓف لفي ا١تسجد زمن الوليد بن عقبة  (ِ)كركل أ  داكد يف ا١تصاحف عن يزيد بن معاكية

إذ ىتػػف ىػػاتف: مػػن كػػاف يقػػرأ  (ّ)جػػبلكزة هػػا حذيفػػة  قػػاؿ: كلػػيس كقػػ  ذاؾ حجػػزة كاليف حلقػػة في
علػػى قػػراءة أ  موسػػى فليػػأت الزاكيػػة الػػيت عنػػد أبػػواب كنػػده، كمػػن كػػاف يقػػرأ علػػى قػػراءة عبػػد اهلل بػػن 

اْلَحجَّ  َوأَِتمُّوا ُّ مسعود فليأت ىذه الزاكية اليت عند عبد اهلل، كاختلفا يف آية من سورة البقرة، قرأ ىذا
كىػو يف  فغضب حذيفة كاٛترت عيناه،   قػاـ ففػرز قميصػو يف حجرتػو (.ُٔٗ :البقرة) ََّواْلُعْمَرَة لِلَّوِ 

ا١تسػػجد كذلػػك يف زمػػن عثمػػاف  فقػػاؿ:  إمػػا أف يركػػب إُف أمػػَت ا١تػػؤمنُت كإمػػا أف أركػػب، فهكػػذا كػػاف 
من قبلكم،   أقبل فجلس فقاؿ: إف اهلل بعث ٤تمدان فقاتل ٔتن أقبػل مػن أدبػر حػىت أظهػر اهلل دينػو، 

                                                      

 .ِٔٔ/ٖ( ركاه البخارم يف صحيحو مع الفتح، يف كتاب فضائل القرآف، ُ)
 .ّّٔ/ٖابن حجر يف الفتح ىو يزيد بن معاكية النخعي ثقة  ( قاؿِ)
 ( اٟتجزة الذين ٯتنعوف بعض الناس من بعض أك يفصلوف بينهم باٟتط كاٞتبلكزة: الشر ي، كاٞتمع جبلكزة.ّ)
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بكػػر فكػػاف مػػا شػػاء   إف اهلل قبضػػو فطعػػن النػػاس يف اإلسػػبلـ  عنػػة جػػواد،   إف اهلل اسػػتخلف أبػػا 
اهلل،   إف اهلل قبضػػػو فطعػػػن النػػػاس يف اإلسػػػبلـ  عنػػػة جػػػواد،   إف اهلل اسػػػتخلف عمػػػر فنػػػزؿ كسػػػط 

  إف اهلل قبضو فطعن الناس يف اإلسبلـ  عنة جواد،   إف اهلل استخلف عثمػاف، كأٔف اهلل  اإلسبلـ،
 .(ُ)ليوشكن أف تطعنوا فيو  عنة ٗتلفونو كلو

أيضػػان: عػػن أ  قبلبػػة قػػاؿ: ١تػػا كػػاف يف خبلفػػة عثمػػاف جعػػل ا١تعلػػم يعلػػم كركل ابػػن أ  داكد 
قػػػراءة الرجػػػل، كا١تعلػػػم يعلػػػم قػػػراءة الرجػػػل، فجعػػػل الغلمػػػاف يلتقػػػوف فيختلفػػػوف حػػػىت ارتفػػػع ذلػػػك إُف 
ا١تعلمُت، حىت كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثماف فقػاـ خطيبػان فقػاؿ: أنػتم عنػدم ٗتتلفػوف 

أصػػحاب ٤تمػػد  أشػػد فيػػو اختبلفػػان كاشػػد ٟتنػػان، اجتمعػػوا يػػا  مػػن األمصػػاركتلحنػػوف، فمػػن نػػأل عػػٍت
 .(ِ)فاكتبوا للناس إمامان 

كػاف قػد     -رضػي اهلل عنػو–كل ىػذه األحاديػث تػدؿ علػى الباعػث ٢تػذا اٚتػع، فػ ف عثمػاف 
خشي اختبلفهم فجمعهم على مصحف كاحػد، كػاف ىػذا األمػر بعػد استشػارة الصػحابة رضػواف اهلل 

 عهم عليو.عليهم كإٚتا
قاؿ السػيو ي يف اإلتقػاف: كٚتػع عثمػاف، كػاف ١تػا كثػر االخػتبلؼ يف كجػوه القػراءة حػىت قػرأكه 
بلغا م على اتساع اللغات، فنسخ تلك الصحف يف مصحف كاحد مرتبان لسوره، كاقتصر مػن سػائر 

رفعػان للحػرج اللغات على لغة قريش ، ٤تتجان بأنو نزؿ بلغتهم، كإف كاف قد كسػع قراءتػو بلغػة غػَتىم، 
 .(ّ)كا١تشقة يف ابتداء األمر، فرأل أف اٟتاجة إُف ذلك قد انته  ، فاقتصر على لغة كاحدة

  يقػػوؿ اإلمػػاـ السػػيو ي: نػػوع االخػػتبلؼ بػػُت ٚتػػع عثمػػاف كٚتػػع أ  بكػػر فيمػػا ينقلػػو عػػػن 
 َف يقصػػد عثمػػاف قصػػد أ  بكػػر يف ٚتػػع نفػػس القػػرآف بػػُت لػػوحُت، القاضػػي أ  بكػػر يف االنتصػػار:

كإلغػػاء مػػا لػػيس   -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–كإ٪تػػا قصػػد ٚتعهػػم علػػى القػػراءات الثابتػػة ا١تعركفػػة عػػن النػػل 
كذلك كأخذىم ٔتصحف ال تقدٔف فيو كال تأخَت، كال تأكيل أثب  مػع تنزيػل، كال منسػوخ يف تبلكتػو  

 .كتب مع مثب  رٝتو كمفركض قراءتو كحفظو، خشية دخوؿ الفساد كالشبهة على من يأ  بعد

                                                      

 ُٕٔ، ُٕٓ/ُ( ركاه ابن أ  داكد يف ا١تصاحف )مرجع سابط(، ُ)
 .ُُِ، َُِ( الزرقآف، مناىل الفرقاف، )مرجع سابط(، صِ)
 .ّٗ( السيو ي، اإلتقاف، )مرجع سابط(، صّ)
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كقاؿ اٟتارث احملاسل: ا١تشهور عند الناس أف جػامع القػرآف عثمػاف، كلػيس كػذلك، إ٪تػا ٛتػل 
مػػػػن شػػػػهده مػػػػن ا١تهػػػػاجرين  عثمػػػػاف النػػػػاس علػػػػى القػػػػراءة بوجػػػػو كاحػػػػد علػػػػى اختيػػػػار كقػػػػع بينػػػػو كبػػػػُت

فأمػػا قبػػل ذلػػك  كاألنصػػار، ١تػػا خشػػي الفتنػػة عنػػد اخػػتبلؼ أىػػل العػػراؽ ك الشػػاـ يف حػػرؼ القػػراءات،
كان  ا١تصاحف بوجوه مػن القػراءات ا١تطلقػات علػى اٟتػركؼ السػبعة الػيت نػزؿ  ػا القػرآف، فأمػا فقد  

السػػابط إُف اٞتمػػػع مػػػن اٟتملػػػة فهػػػو الصػػػديط، كقػػػد قػػػاؿ علػػػي: لػػػو كليػػػ  لعملػػػ  با١تصػػػاحف عمػػػل 
 .(ُ)عثماف  ا

 مزايا جمع القرآن في عهد عثمان رضي اهلل عنو:
االقتصار على حرؼ كاحد من األحرؼ السبعة، كما ذكر إبن القيم يف كتابػة الطػرؽ اٟتكيمػة   -ُ

صػلى –قاؿ: ٚتع عثماف الناس على حرؼ كاحد من األحرؼ السبعة، الػيت أ لػط ٢تػم الرسػوؿ 
القراءة  ا ١تا كاف ذلك مصلحة، فلما خاؼ الصػحابة رضػي اهلل عػنهم علػى   -اهلل عليو كسلم

األمة أف ٮتتلفوا يف القرآف كرأكا أف ٚتعهم علػى حػرؼ كاحػد أسػلم كأبعػد مػن كقػوع االخػتبلؼ 
 .(ِ)فعلوا ذلك كمنعوا الناس من القراءة بغَته

َت كالشػػػركحات الػػػيت كػػػاف َف يكتبػػوا يف ىػػػذه ا١تصػػػاحف إال مػػػا تيقنػػػوا أنػػػو قػػرآف كأ٫تلػػػ  التفاسػػػ  -ِ
نسػػخ  تبلكتػػو كَف يثبػػ  يف العرضػػة األخػػَتة،  يثبتهػػا بعػػض الصػػحابة يف مصػػاحفهم، كأ٫تػػل مػػا

كقد مر معنا أف ما نقلو السيو ي عن القاضي أ  بكر يف االنتصػار أنػو قػاؿ: َف يقصػد عثمػاف 
الثابتػة ا١تعركفػة قصد أ  بكر يف ٚتع نفس القرآف بُت لوحُت، كإ٪تا قصد ٚتعهم على القراءات 

 كإلغػػاء مػػا لػػيس كػذلك كأخػػذىم ١تصػػحف ال تقػػدٔف فيػػو كال -صػػلى اهلل عليػػو كسػلم–عػن النػػل 
تػػأخَت، كال تأكيػػل أثبػػ  مػػع تنزيػػل، كال منسػػوخ تبلكتػػو كتػػب مػػع مثبػػ  رٝتػػو كمفػػركض قراءتػػو 

 .(ّ)كحفظة، خشية، دخوؿ الفساد كالشبهة على من يأ  بعد

، قػػاؿ القاضػػي أبػػو بكػػر يف كتػػب ا١تصػػحف مرتػػب اآليػػات كالسػػ -ّ ور علػػى الوجػػو ا١تعػػركؼ اليػػـو
، كاف جربيل يقوؿ ضعوا آية كػذا يف موضػع   االنتصار: )ترتيب اآليات أمر كاجب، كحكم الـز

                                                      

 .ْٗ، ّٗ( ا١ترجع السابط، صُ)
 .ُٖىػ، صُُّٗ،ُ( ابن القيم، الطرؽ اٟتكيمة يف السياسة الشرعية، ا١تكتبة العلمية با١تدينة ا١تنورة، طِ)
 .ُُٕ( السيو ي، اإلتقاف، )مرجع سابط( صّ)
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كػػذا( كقػػاؿ أيضػػان: الػػذم نػػذىب إليػػو أف ٚتػػع القػػرآف الػػذم أنزلػػو اهلل، كأمػػر ب ثبػػات رٝتػػو، كَف 
الػػذم بػػُت أيػػدينا، الػػذم حػػواه مصػػحف عثمػػاف، ينسػػخو، كال رفػػع تبلكتػػو بعػػد نزكلػػو، ىػػو ىػػذا 

نظمػػو اهلل تعػػاُف، كرتبػػو  كأنػػو َف يػػنقص منػػو شػػر، كال زيػػد فيػػو، كأف ترتيبػػو كنظمػػو ثابػػ  علػػى مػػا
عليو رسولو من آم السور، َف يقدـ من ذلك مؤخر كال أخر منو مقدـ، كأف األمة ضبط  عن 

ا، كعرفػ  مواقعهػا، كمػا ضػبط  ترتيب آم كػل سػورة كمواضػعه  -صلى اهلل عليو كسلم–النل
قػػد   -صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم–عنػػو نفػػس القػػراءات كذات الػػتبلكة، كأنػػو ٯتكػػن أف يكػػوف الرسػػوؿ 

رتػػػػب سػػػػوره، كأف يكػػػػوف قػػػػد ككػػػػل ذلػػػػك إُف األمػػػػة بعػػػػده، كَف يتػػػػوؿ بنفسػػػػو قػػػػاؿ: كىػػػػذا الثػػػػآف 
 (.ُأقرب)

نزؿ عليها القػرآف خاليػة مػن كتابتها بطريقة كان  ٕتمع كجوه القراءات ا١تختلفة كاألحرؼ اليت  -ْ
الػػػنقط كالشػػػكل، فكانػػػ  بعػػػض الكلمػػػات يقػػػرأ رٝتهػػػا بػػػأكثرمن كجػػػو عنػػػد ٕتردىػػػا مػػػن الػػػنقط 

، ف هنػػا (ٔاٟتجػػرات ) َِّإْن َجىىاءَُكْم فَاِسىىٌق بَِنبَىىٍأ فَىَتبَىيىَّنُىىوا  ُّ كالشػػكل ٨تػػو )فتبينػػوا( مػػن قولػػو تعػػاُف:
 .(ِي قراءة أخرل)تصلح أف تقرأ )فتثبتوا(عند خلوىا من النقط كالشكل كى

(، ِٗٓ :البقػرة) َّوانظىر إلىى العظىام كيىف ننشىزىا  ُّ ككذلك كلمػة )ننشػرىا( مػن قولػو تعػاُف: 
 (.ّف ف ٕتردىا من النقط كالشكل كما ترل ٬تعلها صاٟتة عندىم أف يقرءكىا )ننشزىا( بالزام)

تػدؿ علػى أكثػر مػن قػراءة عنػد خلػوىا مػن النقط كالشكػل مػػع إهنػػا كاردة  أمػا الكلمػات التػي ال
بقراءة أخرل أيضػان، فػ هنم كػانوا يرٝتوهنػا يف بعػض ا١تصػػاحف برسػػم يػدؿ علػػى قػػراءة كيف بعػض 

، بالتضػػعيف )كأكصػػى(  بػػا٢تمز، ك٫تػػا (ُِ:الشػػورل)  َّ وصىىى ُّأخػػػر يػػدؿ علػػػى القػػػراءة الثانيػػة 
 ُّككػػذلك قػػراءة ( ُِّ:لبقػػرة)ا َّ َوَوصَّىىىب ِبَهىىا ِإبْىىىَراِىيُم بَِنيىىِو َويَىْعُقىىوبُ  ُّ لػػو تعػػاُف:قراءتػػاف مػػن قو 
 ُّ:  بزيػػادة لفػػ  مػػن يف قولػػو تعػػاُف (،ِٓ :البقػػرة) )مػػن ٖتتهػػا األهنػػار(  كقػػراءة َّ تحتهىىا األنهىىار

 .(ْ)ك٫تا قراءتاف أيضان  ََّأَعدَّ اللَُّو َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنْىَهاُر 

                                                      

 .ٓٗ( السيو ي، اإلتقاف، )مرجع سابط( صُ)
 َُّ، صُكىي قراءة ٛتزة كالكسائي كخلف، القاضي عبدالفتاح، البدكر الزاىرة، دار الكتاب العر ، بَتكت، ط( ِ)
 .ْٓ( كىي قراءة ابن عامر كٛتزة كالكسائي كعاصم كخلف كالباقوف بالراء، )ا١ترجع السابط( صّ)
 .ُّٗزاىرة، )مرجع سابط(، ص( كىي قراءة ابن كثَت كالباقوف ب ثبات من ٖتتها األهنار أنظر البدكر الْ)
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كصفوة القوؿ: )أف اللف  الذم ال ٗتتلف فيو كجوه القراءات، كانوا يرٝتونو بصػورة كاحػدة ال 
٤تالػػة، أمػػا الػػذم ٗتتلػػف فيػػو كجػػو القػػراءات فػػ ف كػػاف ال ٯتكػػن رٝتػػو يف ا٠تػػط مػػتحمبلن تلػػك الوجػػوه  

برسػػم آخػػر يوافػػط بػػرٝتُت  كلهػػا، فػػ هنم يكتبونػػو برسػػم يوافػػط بعػػض الوجػػوه يف مصػػحف،   يكتبػػوف
الوجوه األخرل يف مصػحف آخػر، ككػانوا يتحاشػوف أف يكتبػوه بػرٝتُت يف مصػحف كاحػد خشػية أف 
يتوىم أف اللف  نػزؿ مكػرران بػالوجهُت يف قػراءة كاحػدة، كلػيس كػذلك بػل ٫تػا قراءتػاف نػزؿ اللفػ   يف 

 نهما.إحدا٫تا بوجو كاحد، كيف الثانية بوجو أخر من غَت تكرار يف كاحدة م
كبعػػػػد أف أمت عثمػػػػػاف نسػػػػخ ا١تصػػػػػاحف بالصػػػػػورة السػػػػابقة عمػػػػػل علػػػػى إرسػػػػػا٢تا كإنفاذىػػػػػا إُف 
األمصػػار كأمػػر أف ٭تػػرؽ كػػل مػػا عػػداىا ٦تػػا ٮتالفهػػا، سػػواء كانػػ  صػػحفان أـ مصػػاحف كذلػػك ليقطػػع 
عرؽ النزاع من ناحية، كليحمل ا١تسلمُت على اٞتادة يف كتاب اهلل من ناحية أخرل، فبل يأخػذكا إال 

 .(ُ)لك ا١تصاحف اليت توافر فيها من ا١تزايا ما َف يتوافر يف غَتىابت
 ثالثاً: المصاحف العثمانية وعددىا:

١تػا كتػب ا١تصػحف جعلػو  -رضػي اهلل عنػو–قاؿ أبو عمرك: أكثػر العلمػاء علػى أف عثمػاف بػن عفػاف 
على أربػع نسػخ كبعػث إُف كػل ناحيػة مػن النػواحي بواحػدة، فوجػو إُف الكوفػة إحػداىن، كاُف البصػرة 
أخرل، كاُف الشاـ الثالثة، كأمسك عند نفسو كاحدة، كقد قيل أنو جعلو على سبع نسخ، ككجو من 

 .(ِ)كؿ أصح كعليو األئمةذلك أيضان نسخة إُف مكة، كنسخة إُف اليمن، كنسخة إُف البحرين، كاأل
قاؿ الشيخ عبد الفتاح القاضي يف عػدد ا١تصػاحف: اختلػف العلمػاء يف عػدد ا١تصػاحف الػيت 

علػػػى أقػػػواؿ كثػػَتة، كأصػػػحها يف ذلػػػك كأكالىػػػا بػػػالقبوؿ أهنػػػا سػػػتة    -رضػػػي اهلل عنػػػو–أرسػػلها عثمػػػاف 
اص، كىػػػو الػػػذم حبسػػػو البصػػػرم، الكػػػويف، الشػػػامي، ا١تكػػػي، ا١تػػػدٓف العػػػاـ ألىػػػل ا١تدينػػػة، ا١تػػػدٓف ا٠تػػػ

عثمػاف لنفسػػو كىػو الػػذم يسػػمى با١تصػحف اإلمػػاـ، كلعػل إ ػػبلؽ ىػػذا االسػم عليػػو نظػران ألنػػو الػػذم 
نسخ أكالن كمنو نسخ  ا١تصاحف األخرل، كالمانع من إ بلؽ ىذا االسم على كل مصػحف منهػا 

 .(ّ)إلقتداء أىل األمصار  ا

                                                      

 كما بعدىا. ُِٖ/ُ( الزرقآف، مناىل العرفاف، )مرجع سابط(، ُ)
 .ُٗ، صُ( الدآف ا١تقنع يف رسم مصاحب األمصار، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، طِ)
 .ِٖ، صُ( عبدالفتاح القاضي، تاريخ ا١تصحف الشريف، مكتبة اٞتندم، مصر، طّ)
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قػػاؿ: ١تػػا كتػػب عثمػػاف ا١تصػػاحف حػػُت  كركل أف أ  داكد قػػاؿ: ٝتعػػ  أبػػا حػػامت السجسػػتآف
ُف الكوفػػػة، ٚتػػػع القػػػرآف كتػػػب سػػػبعة مصػػػاحف، فبعػػػث كاحػػػدان اُف مكػػػو، كأخػػػر اُف البصػػػرة، كأخػػػر إ

 .(ُ)كحبس با١تدينة كاحدان 
قاؿ الدكتور صبحي الصػاٌف يف كتابػة مباحػث يف علػـو القػرآف بعػد أف قػاؿ الػدآف إهنػا أربعػة: 

قػػػاؿ: كإذا أضػػػفنا إليهػػػا ا١تصػػػحف اإلمػػػاـ الػػػذم ، (ِ)ٜتسػػػةكقػػػوؿ السػػػيو ي يف عػػػدد ا١تصػػػاحف إهنػػػا 
حبسو لنفسو با١تدينة أصبح  ستة. ككمػا رددنػا ا٠تمسػة إُف سػتة ب ضػافة ا١تصػحف اإلمػاـ نسػتطيع 

عدادىا ذلك ا١تصحف ا١تذكور لػذلك ٪تيػل إُف الػرأم القائػل:  أف نرد السبعة إُف ستة إذا َف ٧تعل يف
ماف بسبعة منهػا إُف األمصػار، كأحػتف  لنفسػو بواحػد منهػا، إنو استنسخ سبع مصاحف، فأرسل عث

 اٟتصػوؿ علػى نسػخ ألنفسػهم أخػذكىا علمناه من ٘تكن بعض األفػراد كيزيدنا ميبلن إُف ىذا الرأم ما
مػن مصػحف عثمػاف، كمػا فعػل عبػداهلل بػن الػزبَت كأمهػات ا١تػؤمنُت عائشػة كحفصػة كأـ سػلمة رضػػي 

مهمػا بلػغ  -لػيس مػن ا١تنطػط أف يػأذف ا٠تليفػة عثمػاف لػبعض األفػراد اهلل عن اٞتميع، كٮتيل إلينػا أنػو 
باٟتصػوؿ علػى نسػخ مػن مصػاحفو الرٝتيػة،   يضػن علػى األمصػار اإلسػبلمية بنسػخ مػن  -نفوذىم 

ىػػػذه ا١تصػػػاحف توحػػػد كلمػػػتهم كتقضػػػي علػػػى أسػػػباب النػػػزاع بيػػػنهم كالسػػػيما بعػػػد أف اتضػػػح لنػػػا أف 
الباعػػث األساسػي علػػى تفكػػَت عثمػاف بنسػػخ مػػن كتػػاب اهلل  اخػتبلؼ ا١تسػػلمُت يف قػػراءة القػرآف كػػاف

 .(ّ)يف ا١تصاحف

                                                      

 .ِْا١تصاحف، )مرجع سابط( ص( أ  داكد، ُ)
 .ّّٗ/ِ( السيو ي، اإلتقاف، )مرجع سابط(، ِ)
 .ْٖ، صُُ( الصاٌف صبحي، مباحث يف علـو القرآف، دار العلم، بَتكت، طّ)
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 ىل ىذه المصاحف مشتملة على األحرف السبعة أم ال ؟:
ذىب ٚتاىَت العلماء إُف أف ا١تصاحف العثمانية مشتملة على ما ٭تتملو رٝتهػا مػن األحػرؼ السػبعة 

ة ألهنػػا كانػػ  خاليػػة مػػن الػػنقط كالشػػكل كمتضػػمنة ١تػػا ثبػػ  مػػن القػػراءات ا١تتػػواترة يف العرضػػة األخػػَت 
فكانػػ  ٤تتملػػة لؤلحػػرؼ السػػبعة ال علػػى معػػٌت أف كػػل مصػػحف منهػػا مشػػتمل علػػى مػػا ٭تتملػػو رٝتػػو 

 من ىذه األحرؼ، كاف ٣تموعها ال ٮتلو عن األحرؼ السبعة.
فػػػاألحرؼ السػػػبعة منتشػػػرة يف ا١تصػػػاحف السػػػتة كمتفرقػػػة فيهػػػا، فقػػػراءة "ككصػػػى" مػػػثبلن كإف َف 

ا١تصحف ا١تدٓف كالشامي، فقػد كجػدت يف غَتىػا، كقػراءة "ٕتػرم مػن ٖتتهػا األهنػار" بالتوبػة  توجد يف
يف ا١توضػػع األخػػَت منهػػا موجػػودة يف ا١تصػػحف ا١تكػػي كىكػػذا، كأمػػا القػػراءات الثابتػػة يف مثػػل" فتبينػػوا" 

 ك"ىي  لك" ك "أف" فكل مصحف ٭تتملها ضركرة  خلوه من النقط كالشكل.
إُف ا١تصػػػاحف ٣تتمعػػػة لوجػػػد ا مشػػػتملة علػػػى األحػػػرؼ السػػػبعة،  كا٠تبلصػػػة أنػػػك لػػػو نظػػػرت

كلوجدت ىذه األحرؼ مثبتة فيها، كىذا ا١تذىب ىو الذم يطمئن إليو القلػب، كيهػدم إليػو النظػر، 
 كتدؿ عليو الرباىُت كإليك بياهنا:

إف ىػػذه ا١تصػػاحف العثمانيػػة قػػد نسػػخ  مػػن الصػػحف الػػيت أمػػر الصػػديط ّتمعهػػا، كقػػد أٚتػػع  أواًل:
صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم   لعلمػػاء علػػى أف ىػػذه الصػػحف سػػجل فيهػػا مػػا تػػواتر بثبوتػػو عػػن النػػلا

مػػن األحػػرؼ السػػبعة كاسػػتقر يف العرضػػة األخػػَتة، كَف تنسػػخ تبلكتػػو كمصػػحف أ  بكػػر يعتػػرب 
 أصبلن كمصدران ١تصاحف عثماف رضي اهلل عنهما.

أف يقتصػػػركا علػػػى حػػػرؼ كاحػػػد َف يػػػرك يف خػػػرب صػػػحيح كال ضػػػعيف أف عثمػػػاف أمػػػر الكتػػػاب  ثانيىىىاً:
 كيلغوا الستة الباقية.

ال يصدؽ مؤمن يعرؼ للصحابة قدرىم يف قوة ديػنهم كتقديسػهم كتػاب ر ػم، كإعتقػادىم أف  ثالثاً:
فيػػو سػػعاد م الدنيويػػة كاألخركيػػة. أقػػوؿ اليػػدكر يف خلػػد مػػؤمن أف ىػػؤالء الصػػحابة كىػػم كثػػرة  
كػػاثرة ككػػانوا كقتئػػذ أثػػٌت عشػػر ألفػػان أك يزيػػدكف يقػػركف عثمػػاف علػػى إلغػػاء مػػاتواترت قرآنيتػػو عػػن 

مهمػػػػا كانػػػػ  البواعػػػػث علػػػػى ذلػػػػك، علػػػػى أف ٚتػػػػع كلمػػػػة ا١تسػػػػلمُت كَف شػػػػتا م،  رسػػػػوؿ اهلل
علػى إبطػاؿ شػر مػن   -رضػي اهلل عنػو–كاستئصاؿ بذكر الشقاؽ مػن قلػو م ال٭تمػل عثمػاف 

يػأمر بكتابػة ماتثبػ  قرآنيتػو بػالتواتر مػن األحػرؼ  أف –كاٟتالة ىذه  -القرآف الكرٔف بل عليو 
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خػػَتة فػػبل ٬تػػوز القػػراءة  ػػا، كال اعتقػػاد قرآنيتهػػا، كبػػذلك تقمػػع السػػبعة، كاسػػتقر يف العرضػػة األ
–قػاـ بػو عثمػاف  الفتنة، كٕتمع الكلمة، كتوحد الصفوؼ، كيقضى على النػزاع، كىػذا ىػو مػا

 .-رضي اهلل عنو
لػػو كػػاف صػػحيحان مايدعيػػو مػػن قػػاؿ: إف ا١تصػػاحف العثمانيػػة لػػيس فيهػػا إال حػػرؼ كاحػػد مػػن  رابعىىاً:

رؼ قػريش كأف عثمػاف أمػر الكتػاب أف يقتصػركا عليػو كيًتكػوا ماسػواه األحػرؼ السػبعة كىػو حػ
لكاف القرآف خاليػان مػن ٚتيػع اللغػات إال مػن لغػة قػريش كىػذا با ػل يف الواقػع ألف القػرآف فيػو 
مػػن الكلمػػات كمػػن اللغػػات األخػػرل غػػَت لغػػة قػػريش مػػايفوؽ اٟتصػػر ، فوجػػود ىػػذه الكلمػػات 

صػػاحف َف يقتصػػركا فيهػػا علػػى لغػػة قػػريش بػػل كتػػب يف القػػرآف مػػن أكضػػح الرباىػػُت علػػى أف ا١ت
 .(ُ)فيها من األحرؼ السبعة ماتواتر كثب  يف العرضة األخَتة

 رابعاً: رسم المصحف العثماني ونقطو:
 الرسم لغة:

، كرسػػم الغيػػث الػػدار  األثػػر، كرسػػم الػػدار مػػا كػػاف مػػن آثارىػػا الصػػقان بػػاألرض كاٞتمػػع أرسػػم كرسػػـو
 .(ِ)الصقان باألرض، قاؿ اٟتطيئةعفاىا كأبقى فيها أثران 

  .(ّ)أمن رسم دار مربع كمصيف لعينيك من ماء الشؤكف ككيف
 .(ْ)كرسم على كذا ككذا أم كتب

 والرسم اصطالحاً:
ىػػو كيفيػػة كتابػػة اٟتػػركؼ كالكلمػػات يف ا١تصػػحف علػػى الطريقػػة الػػيت كتبػػ  عليهػػا يف ا١تصػػاحف يف 

، كيسػػػمى الرسػػػم العثمػػػآف كيرجػػػع ىػػػذا الرسػػػم يف األصػػػل إُف كتابػػػة -رضػػػي اهلل عنػػػو–عهػػػد عثمػػػاف 
 .(ٓ)على كيتاب الوحي -صلى اهلل عليو كسلم–القرآف ب مبلء النل 

                                                      

 .ِّ، ُّ( القاضي عبدالفتاح، تاريخ ا١تصحف الشريف، )مرجع سابط(، صُ)
 و بكر، اٝتو أبو مليكة جركؿ بن أكس.( اٟتطيئة ىو: شاعر ٥تضـر أدرؾ اٞتاىلية كأسلم يف زمن أبِ)
 .ُْٓ/ٔ( لساف العرب، مادة رسم، )مرجع سابط( ّ)
 .ِِْ( الرازم، ٥تتار الصحاح، )مرجع سابط( صْ)
 .ُٕٖ، كانظر عًت نور الدين، علـو القرآف، )مرجع سابط(، صُُّ/ُ( الزرقآف، مناىل الفرقاف، )مرجع سابط( ٓ)
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كاألصػػل يف ا١تكتػػوب أف يوافػػط ا١تنطػػوؽ مػػن غػػَت زيػػادة كال نقػػص كال تبػػديل كال تغيػػَت، لكػػن 
بػػُت الرسػػم االصػػطبلحي كمػػا سػػبط ا١تصػػاحف العثمانيػػة َف توافػػط ىػػذا األصػػل، كلػػذلك فػػرؽ العلمػػاء 

 تعريفو كالرسم القياسي كىو:
 )تصوير اللف  ْتركؼ ىجائية بتقدير االبتداء بو كالوقوؼ عليو( كأصولو ٜتسة:

 تعيُت حركؼ ا٢تجاء نفسها دكف إعراضها.  -1

 عدـ النقصاف فيها.  -2

 عدـ الزيادة فيها.  -3

 .فصل اللف  عما قبلو  مع مراعاة ا١تلفوظ بو يف االبتداء  -4

 .(ُ)فصل اللف  عما بعده مع مراعاة ا١تلفوظ بو يف الوقف -5
 كللمصحف العثمآف قواعد يف خطو كرٝتو ال ينبغي لكاتب ا١تصحف أف ٭تيد عنها.

ركل الدآف بسنده عن أشهب قاؿ: سئل مالك فقيل لو: أرأي  من اسػتكتب مصػحفان اليػـو 
؟ فقػػاؿ أرل ذلػػك، كلكػػن يكتػػب علػػى  : الأتػػرل أف يكتػػب علػػى مػػا أحػػدث النػػاس مػػن ا٢تجػػاء اليػػـو

 .(ِ)الكتبة األكُف
قاؿ الضباع: ٬تػب علػى مػن أراد كتابػة مصػحف أف يكتبػو علػى مقتضػى الرسػم العثمػآف ألف 
يف كتابتػو علػػى الرسػػم القياسػػي ٥تالفػػة لؤلحاديػػث الػواردة يف  لػػب االقتػػداء بالصػػحابة كخرقػػان إلٚتػػاع 

 .(ّ)الصحابة كٚتيع األمة
كَف تعػػرؼ البشػػرية كتابػػان حظػػي بالعنايػػة ك االىتمػػاـ علػػى مػػدل األجيػػاؿ مثػػل القػػرآف الكػػرٔف، 
سػػواء مػػن حيػػث كتابتػػو كرسػػم حركفػػو، أـ مػػن حيػػث تبلكتػػو كٖتقيػػط قراءاتػػو، أـ معرفػػة أحكامػػو كبيػػاف 
معانيو، فمن حيث كتابتو كرسم حركفو ركل علماء الرسم كسجلوا يف كتبهم كصف ىجاء كل كلمة 

يف ا١تصػحف ، خاصػة تلػك الػيت ٘تيػزت برسػم معػُت، إذ مػا أف كصػل  ا١تصػاحف الػيت كتبػ   كردت
                                                      

 .َُٔ-ُٗٓ، صُالقرآف، دمشط، دار القلم، ط( اٞترمي، إبراىيم، معجم علـو ُ)
 .ِٓ، ِْ، صُ( الدآف، احملكم يف نقط ا١تصاحف، دار الصحابة للًتاث،  نطا، طِ)
 .ُْ، صُ( الضباع، علي، ٝتَت الطالبُت يف رسم الكتاب ا١تبُت، ا١تكتبة األزىرية، القاىرة، طّ)
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، إُف األمصػػػار اإلسػػػبلمية حػػػىت سػػػارع ا١تسػػػلموف إُف -رضػػػي اهلل عنػػػو–يف ا١تدينػػػة يف خبلفػػػة عثمػػػاف 
نسػػخ ا١تصػػاحف منهػػا، حرفػػان ْتػػرؼ كلمػػة بكلمػػة، كإقامػػة مصػػاحفهم بعرضػػها عليهػػا، حػػىت أنػػو نػػص 

لى أف القوؿ اٟتط الذم ٬تب الصَت إليو أنو البد لكل من قصد نسخ مصحف مػن بعض العلماء ع
 .(ُ)أصل يعتمد عليو، ف ف من ككل إُف نفسو انتحاؿ مصنوع تعب كملٌ 

كلقد كتب الصحابة رضواف اهلل عليهم ا١تصاحف بالرسم العثمآف الذم أٚتعػ  عليػو األمػة كمػا مػر 
 معنا، كمن فوائد ىذا الرسم:

َوَأِقيُمىوا ٱُّ ى األصل يف الشكل كاٟتركؼ ككتابة اٟتركات حركفان باعتبار أصلها، ٨تػػو:الداللة عل  -1
 (. ّْ :البقرة) َّالصَّاَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ 

النص على بعض اللغات النصيحػة: ككتابػة ىػاء التأنيث بتػاء ٣تػركرة علػى لغػة  ػيء، ككحػذؼ   -2
 على لغة ىذيل.(، َُٓ)ىود: َّيَىْوَم يَْأِت اَل َتَكلَُّم نَىْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِوِ  ٱُّ ياء ا١تضارع لغَت جاـز يف

)  َّمَّىن َيُكىوُن َعلَىْيِهْم وَِكىياًل َأم  ُّ إفادة ا١تعآف ا١تختلفػة بػالقطع كالوصػل يف بعػض الكلمػات، ٨تػو: -3
فػػ ف قطػػع أـ عػػن مػػن يفيػػد معػػٌت بػػل دكف  ، (ِِ)ا١تلػػك:ََّأمَّىىن َيْمِشىىي َسىىوِيلا  ُّ (،َُٗالنسػػاء: 

 كصلها  ا.

ىىْ  َكِلَمىىُ  رَبِّىىكَ   ُّ: أخػػذ القػػراءات ا١تختلفػػة مػػن اللفػػ  ا١ترسػػـو برسػػم كاحػػد، ٨تػػو -4 األنعػػاـ: )ََّوَتمَّ
 كلم  ككلمات إما ٖتقيقان أك تقديران.، تؤخذ منها قراءة  (ُُٓ

كتػػػب ا١تصػػػحف برسػػػم ٦تيػػػز كػػػي يكػػػوف أخػػػذه ٦تيػػػزان، فػػػبل يهتػػػدم إُف تبلكتػػػو إال بطريػػػط التلقػػػي  -5
 كالعرض كا١تشافهة، كبذا تتميز كتابتو من كتابة غَته.

                                                      

 .ُّٓ( اٟتمد غاّف، رسم ا١تصحف، )مرجع سابط(، صُ)
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 نقط المصحف: النقط: لو معنيان:
سػػكوف كشػػد كمػػد ٦تػػا يعػػرب الكػػبلـ كيبػػُت عبلقػػة الكلػػم بعضػػو  كمػػايعرض للحػػرؼ مػػن حركػػة أ  -1

 ببعض.
مايدؿ علػى ذات اٟتػرؼ ٔتػا ٯتيػز ا١تعجػم مػن ا١تهمػل، كيقصػد بػا١تعجم ا١تنقػوط ٨تػو تػاء، كمػيم،   -2

 كخاء، كيقصد با١تهمل ٨تو سُت، كصاد، كحاء.
 .(ُ)كالنقط لو نوعاف: عرؼ باإلعراب كاإلعجاـ

 ابتدأ بنقط ا١تصاحف.كقد اختلف  الركاية يف من 
قاؿ أبو عمرك الدآف: "اختلف  الراكية لدينا يف من ابتدأ  بنقط ا١تصاحف من التابعُت فركينا 

النػاس  كتابػان  يف العربيػة يقػٌوـ ، كذلػك أنػو أراد أف يعمػل(ِ)أف ا١تبتدئ بذلك كاف أبو األسود الػدؤِف
كعػػوامهم، فقػػاؿ: أرل أف ابتػػدئ بػػو مػػا فسػػد مػػن كبلمهػػم، إذ كػػاف قػػد نشػػأ ذلػػك يف خػػواص النػػاس 

بػػ عراب القػػرآف أكالن، فأحضػػر مػػن ٯتسػػك ا١تصػػحف، كأحضػػر صػػبغان ٮتػػالف لػػوف ا١تػػواد، كقػػاؿ للػػذم 
ٯتسػك ا١تصػحف عليػو: إذا فتحػ  فػام فاجعػل نقطػػة فػوؽ اٟتػرؼ، كإذا كسػرت فػام فاجعػل نقطػػة 

ىػذه اٟتركػات غنػة ٖت  اٟترؼ، كإذا ضمم  فام فاجعل نقطة أماـ اٟترؼ، فػ ف أتبعػ  شػيئان مػن 
يعٍت تنوينان فاجعل نقطتُت، ففعل ذلك حىت أتى علػى آخػر ا١تصػحف كركينػا أف ا١تبتػدئ بػذلك كػاف 

 نصر بن عاصم الليثي، كأنو الذم ٜتسها كعشرىا".
كركينػػا  أف ابػػن سػػَتين كػػاف عنػػده مصػػحف نقطػػو ٭تػػِت بػػن يعمػػر ، كأف ٭تػػِت أكؿ مػػن نقطهػػا 

ريُت كأكثػػر العلمػػاء علػػى أف ا١تبتػػدئ بػػذلك أبػػو األسػػود الػػدؤِف كىػػؤالء الثبلثػػة مػػن جلػػة تػػابعي البصػػ
جعػػػػل اٟتركػػػػات كالتنػػػػوين ال غػػػػَت، كأف ا٠تليػػػػل بػػػػن أٛتػػػػد ىػػػػو الػػػػذم جعػػػػل ا٢تمػػػػز كالتشػػػػديد كالػػػػرـك 

 .(ّ)كاإلمشاـ

                                                      

 .ِْٗرمي إبراىيم، معجم علـو القرآف، )مرجع سابط( ص( اٞتُ)
 ىػ..ٗٔ( ىو ظاَف ابن عمرك، كلد يف الكوفة، من سادات التابعُت، أكؿ من كضع علم النحو، كشكل ا١تصحف، تويف سنة ِ)
 .ِْٗ، صُ( الدآف أبو عمره ا١تقنع يف رسم مصاحف األمصار، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، طّ)
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كركل أبو عمرك الدآف أيضان يف كتاب احملكم يف نقط ا١تصػاحف بسػندة عػن ٭تػِت بػن أ  كثػَت قػاؿ:  
يف ا١تصػػاحف، فػػأكؿ مػػا أحػػدثوا فيػو الػػنقط علػػى اليػػاء  كالتػػاء  كقػػالوا: ال بػػأس بػػو،  كػاف القػػرآف ٣تػػردان 

 كىو نور لو،   أحدثوا فيها نقطان عند منتهى اآلم،   أحدثوا الفواتح كا٠توامت. 
 كركل بسنده أيضان ٝتع  قتادة يقوؿ: بدؤكا فنقطوا،   ٜتسوا،   عشركا. 

حابة ك التػػػابعُت، رضػػػواف اهلل علػػػيهم ىػػػم ا١تبتػػػدئوف قػػػاؿ أبػػػو عمػػػرك: ىػػػذا يػػػدؿ علػػػى أف الصػػػ
بػػالنقط كرسػػم ا٠تمسػػي كالعشػػور، ألف حكايػػة قتػػادة ال تكػػوف إال عػػنهم، إذ ىػػو مػػن التػػابعُت كقولػػو 
"بػدؤكا ... إُف آخػػره" دليػل علػػى أف ذلػك كػػاف عػػن اتفػاؽ مػػن ٚتػاعتهم كمػػا اتفقػوا عليػػو أك أكثػػرىم 

و كإ٪تػػا أخلػػى الصػػدكر مػػنهم ا١تصػػاحف مػػن ذلػػك كمػػن فػػبل شػػكوؿ يف صػػحتو، كال حػػرج يف اسػػتعمال
ػػػعة يف اللغػػػات، كالقسػػػمة يف القػػػراءات الػػػيت أذف اهلل  الشػػكل مػػػن حيػػػث أرادكا الداللػػػة علػػػى بقػػػاء السَّ

تعػػػاُف لعبػػػاده يف األخػػػذ  ػػػا، كالقػػػراءة ٔتػػػا شػػػاءت منهػػػا ، فكػػػاف األمػػػر علػػػى ذلػػػك إُف أف حػػػدث يف 
 .(ُ)الناس ما أكجب نقطها كشكلها

نوكم يف التبياف: أتفط العلماء على استحباب كتابػة ا١تصػاحف كٖتسػُت كتابتهػا كتبينهػا قاؿ ال
 كإيضاحها، كٖتقيط ا٠تط دكف مشقة.

 كقاؿ أيضان: كيستحب نقط ا١تصحف، كشكلو، ف نو صيانتو من اللحن فيو كتصحيفو.
َت فيو، كقػد أمػن كأما كراىة الشعل كالنخعي النقط، ف ٪تا كرىاه يف ذلك الزماف خوفان من التغي

 ذلك اليـو فبل منع.
كال ٯتتنع من ذلك لكونو ٤تدثان ف نو من احملدثات اٟتسنة فلم ٯتنعو منو، كنظائره مثػل تصػنيف 

 .(ِ)العلم، كبناء ا١تدارس كالربا ات كغَت ذلك، كاهلل أعلم

                                                      

 .ُُٓف، احملكم يف نقط ا١تصاحف، )مرجع سابط( ص( الداُ)
، بَتكت، طِ)  .َُٗ، ُٖٗىػ، ٖتقيط ٤تمد اٟتجار، صُُْٕ، ُ( النوكم، التبياف يف آداب ٛتلة القرآف، دار ابن حـز
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  قالون رواية: الخامس المبحث

 : على ويشتمل
 : أوالً  
 :اسمو أوالً 
 قارئ كىو بقالوف كيلقب موسى أبا كيكٌت الصمد عبد بن عيسى بن كرداف بن مينا بن عيسى ىو

 ف ف قراءتو ٞتودة بقالوف لقبو الذم كىو كثَتان  نافعان  الـز (ُ)نافع ربيب إنو ك٨تويها، كيقاؿ ا١تدينة
 . (جيد) الرـك بلغة قالوف

 قراءتو نافع على قرأت: قاؿ كمائة ٜتسُت سنة نافع على كقرأ كمائة عشرين سنة قالوف كلد
 عليك. يقرأ من إليك أرسل حىت اسطوانة إُف أجلس ِف قاؿ حىت كثرة أحصيو ماال

 ككاف ٝتعو القرآف عليو قرئ ف ذا البوؽ ال يسمع الصمم شديد أصم عنو اهلل رضي ككاف
 .(ِ)الصواب إُف كيردىم بالشفة كٟتنهم خطأىم كيفهم القراء يقرئ

 من سبعُت على نافع كقرأ نافع، اإلماـ على كٝتاعا عرضا القراءة قالوف اإلماـ كركل
 أبو كقرأ األعرج، ىرمز بن الرٛتن كعبد النصاح بن كشبية القعقاع بن يزيد جعفر أبو منهم التابعُت،
 النل عن كعب أ  عن كلهم ىريرة أ  ك عباس، بن اهلل كعبد العياش، بن اهلل عبد على جعفر
 .(ّ)كسلم عليو اهلل صلى

                                                      

 (  الربيب: ابن امرأة الزكج من غَته، ا١تعجم الوسيط مادة رب.ُ)
(، ُٔٔ/ُ(، اٞتزرم، غاية النهاية يف  بقات القراء )ِّٔ/ُالقراء )، الذىل، معرفة  بقات ْ(  الدآف، التيسَت، ص: ِ)

 (.ّّٔ/ِالذىل، سَت أعبلـ النببلء )
 .ٖ(  النشر، ص: ّ)
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 : الجزري ابن قال
 ٜتسُت سنة نافع على كقراء كمائة، عشرين سنة مولده ك الصواب على كمائتُت عشرين سنة كتويف

 جيد الرـك بلغة قالوف ف ف قراءتو ٞتودة قالوف لقبو الذم كىو زكجتو ابن إنو كيقاؿ كثَتان، بو كاختص
 على كاؼ بالقاؼ ينطقوف أهنم غَت الرـك من ٝتعتها ككذا – اٞتزرم ابن كالقائل– قل 
 .(ُ)عاد م

 القراءة في قالون منهج :ثانياً 
 :يلي فيما ا١تنهو ىذا كيتلخص أقرأ أك قرأ كلما عليو يسَت القراءة يف خاص منهو لو اهلل رٛتو كاف

 :البسملة
 – السك  – القطع أكجو ثبلثة فلو كبراءة األنفاؿ بُت إال سورتُت كل بُت البسملة أثبات (ُ

 بسملة. غَت من كالثبلثة الوصل
 : الجمع ميم
   ُّ: ٨تو غَتىا أك ٫تزة كاف سواء متحركا بعدىا الذم اٟترؼ كاف إف بواك صلتها مع اٞتمع ميم ضم

  .(ٔالبقرة: )ََّسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتَىُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُىْم اَل يُىْؤِمُنونَ 
 :الضمير ىاء
 ) عمراف آؿ( إليك يؤده ) ٨تو كاملة ْتركتها اإلتياف كعدـ الضمَت ىاءات بعض اختبلس (ِ

 األعراؼ. (كأخاه أرجو ) النمل( إليهم فالقو
 :والمتصل المنفصل

 أربع التوسط كمقدار حركتاف القصر كمقدار ا١تتصل كتوسط كتوسطو ا١تنفصل ا١تد قصر (ّ
 .حركات

                                                      

 .ُُِ(  ابن اٞتزرم، النشر، ص: ُ)
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 :كلمة من الهمزتين
 حركتُت ٔتقدار بينهما ألف إدخاؿ مع كلمة يف اجملتمعتُت ا٢تمزتُت من الثانية ا٢تمزة تسهيل (ْ

 مثل مضمومة أـ( أبنكم) مثل مكسورة أـ( ءانتم) مثل مفتوحة الثانية ا٢تمزة كان  سواء
 .(أكنبئكم)

 :كلمتين من الهمزتين
 الثانية كا٢تمزةاألكُف  الكلمة أخر األكُف ا٢تمزة تكوف بأف كلمتُت يف ٫تزتاف اجتمع  إذ (ُ

 ا٢تمزة يسقط ف نو( انشره شاء إذا   ) ٨تو مفتوحتاف ا٢تمزتاف ككان  الثانية الكلمة أكؿ
  كالتوسط. القصر مع األكُف
 من لو كليس) ٨تو مضمومتُت أك( كنتم إف ىؤالء ) ٨تو مكسورتُت ا٢تمزتاف كان  ف ذا
 الثانية ا٢تمزة يف لو كليس كالتوسط القصر بُت األكُف ا٢تمزة يسهل ف نو( أكلئك أكلياء دكنو
 ف نو اٟتركة ٥تتلفتُت اجملتمعتاف ا٢تمزتاف كان  أذا التحقيط، أما إال الثبلثة األحواؿ يف

( يوسف إخوة كجاء ) ٨تو مفتوحة كاألكُف مكسورة كان  أذا بُت بُت منهما الثانية يسهل
  .(رسو٢تا أمة ما جاء كل) يف كذلك مفتوحة كألكُف مضمومة الثانية كان  أك

 لو)  ٨تو خالصة ياء الثانية يبدؿ ف نو مكسورة كاألكُف مفتوحة الثانية كان  إذا أما
 خالصة كاك الثانية يبدؿ ف نو مضمومة كاألكُف مفتوحة الثانية كان  ف ذا( ءا٢تو ىؤالء كاف
 بُت الثانية يسهل ف نو مضمومة كاألكُف مكسورة الثانية كان  ف ذا(  أصبناىم نشاء لو) ٨تو
  .(مستقيم صراط إُف يشاء من يهدم) ٨تو مكسورة خالصة أك يبد٢تا كاكان  بُت
 :اإلضافة ياءات
 ) ٨تو مكسورة أك( أعلم إٓف ) ٨تو مفتوحة قطع ٫تزة بعدىا كاف ياءات اإلضافة إذا يفتح (ِ

 .(أريد إٓف)  ٨تو مضمومة أك(  إنك مىت فنتقبل
  .(الظا١تُت عهدم ال يناؿ)  ٨تو التعريف اؿ بعدىا كاف أك  -
 .(اٛتد اٝتو بعدم من ) ٨تو كصل ٫تزة بعدىا كاف أك -
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  الزوائد: ياءات
 (يسر أذا كالليل) الكهف (نبغ كنا ما ذلك ) ٨تو ا١تصحف خط على الزكائد الياءات بعض يثب 
  فقط. الوصل حاؿ اال يثبتها ال كىو الفجر
 :اإلبدال
 الكهف( كمأجوج يأجوج) كلمٍت يف ما قبلها حركة جنس من حرؼ الساكن ا٢تمز يبدؿ (ّ

  كا٢تمزة. البلد( مؤصدة ) لفظي كيف كاالنبياء
 :النقل
 يونس سورة من ا١توضعُت يف( االف ) كلمة يف ا٢تمزة ك٭تذؼ قبلها ما إُف ا٢تمز حركة ينقل (ْ

ما  إُف ا٢تمزة حركة أيضا كينقل( قبل عصي  كقد االف ( )تستعجلوف بو كنتم كقد األف )
لف   كيف  النجم (األكُف عاد أىلك كأنو) تعاُف قولو من األكُف لف  يف ا٢تمزة ك٭تذؼ قبلها
  القصص.( يصدقٍت ردان  معي فأرسلو ) قولو من( ردءان ) 
 : اإلدغام
( أخذت) اٟتو( أخذمت ) عمراف اؿ( كأخذمت ) اٞتاثية( اٗتذمت ) يف التاء يف الذاؿ يدغم (ٓ

  ذلك. ك٨تو يونس
 : التقليل
 قولو يف( ىار) لف  ألف كٯتيل عنو ٓتلف القرآف ٚتيع يف( التوراة ) لف  يف اإللف يقلل (ٔ

   التوبة.( ىار جرؼ شفا ) تعاُف
 قواعده كىذه القراءة يف قالوف منهو ىو الكلمة، ىذا ىذه يف اال القراف يف لو إما لو كليس
. (ُ)استثناءات من قاعدة ٗتلو كقلما كثَتة جزئيات ٖتتها يندرج الكلية كالضوابط العامة
 أعلم كاهلل

                                                      

(  أنظر: الدآف، التيسَت، كابن اٞتزرم، النشر، كالضباع، اٞتوىر ا١تكنوف يف ركاية قالوف، كعبدالفتاح القاضي، السر ا١تصوف ُ)
 يف ركاية قالوف، كركاية قالوف عن نافع اٟتصرم )بتصرؼ(. 
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 .ناسال سورة آخر إُف الفاٖتة سورة أكؿ من قالوف لركاية ا٠تبلؼ فيها الوارد الكلمات ذكر :ثالثاً 
 األمر بادئ يف ا١تنفصل ا١تد اك مثبل اٞتمع كميم اٟتكم نفس على تشتمل اليت اللفظة اكرر كرٔتا
 .ذلك بعد أدعها   ا١تتعلم يعقلها حىت

 (سورة الفاتحة) 
 قالوف اإليضاح ركاية حفص رقم اآلية
 مىلك أسقط األلف مالك ْ
الة حضم ميم اٞتمع  م  )معان(هعلي ٕ

الوصل مع كصلها 
بواك كلفظان ٮتلف 

 عنو

 مي هعلىي
 

 (سورة البقرة) 
ضم ميم اٞتمع حالة  ك٦تا رزقناىم ّ

الوصل مع كصلها بواك 
 ٓتلف عنو لفظان 

 ك٦تا رزقناىمي 

مد منفصل كلو فيو  ٔتا أنزؿ ْ
 كالتوسطالقصر 

 ٔتا أنزؿ

سهل ا٢تمزة الثانية مع  ءأنذر م ٔ
 إدخاؿ ألف بينها

 أاانذر م

ضم الياء كفتح ا٠تاء  كما ٮتدعوف ٗ
كأثب  ألفان بعدىا ككسر 

 الداؿ

 ًدعوفك ما ٮتاي 
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ضم الياء كفتح الكاؼ  يكذبوف َُ
 ككسر الذاؿ مشدكدة

 وفبي ذِّ ييكى 

 أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاك السفهاءي أال ُّ
 مفتوحة كصبل

 السفهاء كال

 كىو أسكن ا٢تاء كىيو ِٗ

 إٓف أعلم فتح الياء فيهما كصبلن  إٓف أعلم )معان( ّّ_َّ

سهل ا٢تمزة األكُف مع  ىؤالء إف ُّ
كلو يف ىاء  ا١تد ك القصر،

البنيو القصر ك التوسط 
 رأكجو قص ثبلثةفلو 

ا١تنفصل القصر كعليو 
 القصر كا١تد ا١تتصل

 إفء ىؤال

 أتأمرون الناس بالبر( )
 ٗتتما لقاءإأدغم الذاؿ يف  اٗتذمت ُٓ

 مةياء مضمو  نوفأبدؿ ال نغفر لكم ٖٓ
 كفتح الفاء

 ييغفىر

 وإذ استسقى موسى( )
أثب  ٫تزة بعد الياء  النبيُت ُٔ

 األكُف
 النبيئُت
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 الصابُت حذؼ ا٢تمزة الصابئُت ِٔ

 ىيزؤان  أثب  ٫تزة على الواك ىيزكان  ٕٔ

 فهي سكن ا٢تاء فهي ْٕ

 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم( )
 اٗتتم أدغم الذاؿ يف التاء قل أٗتذمت َٖ

زاد ألفا بعد ا٢تمزة على  خطيئتو ُٖ
 اٞتمع

 خطيئاتو

 تظٌاىركف شدد الظاء تظاىركف ٖٓ

 يعلموف ياء بدؿأ تعلموف أكلئك ٖٓ

 أنبئاء أبدؿ الياء ٫تزة أنبياء ُٗ

 ولقد جاءكم موسى بالبينات( )
 اٗتتم أدغم الذاؿ يف التاء أٗتذمت ِٗ

 كميكائل زاد ٫تزة بعد األلف كميكاؿ ٖٗ

 ما ننسخ من آية أو ننسها( ) 
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ُُِ
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 كالتىسأؿٍ  فتح التاء كجـز االـ كال تيسأؿ ُُٗ

 وإذا ابتلى إبراىيم ربو( )
فتح ياء اإلضافة  عهدم الظا١تُت ُِْ

 كصبل
 عهدمى الظا١تُت

فتح ا٠تاء بصيغة  ٗتذكاا ك ُِٓ
 ا١تاضي

 ٗتىذكااك 

 كأكصىى أثب  ٫تزة بُت الواكين ككصىى ُِّ
سهل ا٢تمزة الثانية  شهداءى إذ ُّّ

 بينها كبُت الياء
 ذاشهداءى 

 النبيؤف زاد ٫تزة بعد الياء النبيوف ُّٔ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ُّٗ
 قولوفتأـ  أبدؿ التاء ياءن  أـ يقولوف َُْ

سهل ا٢تمزة الثانية  قل ءىأنتم  َُْ 
مع إدخاؿ ألف 

 بينهما

 قل أاانتم

 سيقول السفهاء من الناس( )
الثانية  ا٢تمزةسهل  ُفايشاءي  ُِْ

   بينها كبُت الياء،
كاك خالصة  أبد٢تا

 مكسورة )كجهاف(

 يشاءي إُف -ُ
 يشاءي كًُف  -ِ

 

 إن الصفا والمروة من شعائر اهلل( ) 
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 كلو ترل الياء تاءن أبدؿ  كلو يرل ُٓٔ
 خيٍطوات سكن الطاء خيطيوات ُٖٔ
 فمني اضطير بضم النوف كالطاء قرأ فمن اضطير ُّٕ

 ليس البر( )
 ليس الربُّ  ضم الراء ليس الربِّ  ُٕٕ
خفف النوف ككسرىا  الربَّ  كلكنَّ  ُٕٕ

 كرفع
 كلكن الربي 

 النبيئُت قرأه با٢تمز كالنبيُت ُٕٕ
ـي  فديةي  ُْٖ حذؼ تنوين فدية ،  مسكُت  عا

كجر ك عاـ كٚتع 
 مساكُت بغَت تنوين

 فديةي  عاـً مساكُت

 فٍهو سكن ا٢تاء فهو ُْٖ
أثب  ياء فيهما  الداع إذا دعاف ُٖٔ

 كصبل ٓتلف عنو
 الداعي إذا دعآف

 ) يسئلونك عن األىلة( 

 
 واذكروا اهلل في أيام معدودات( )

 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو َِْ

 الًبيوت كسر الباء يوتالبي  ُٖٗ
خفف النوف ككسرىا  الربَّ  كلكنَّ  ُٖٗ

 الربكرفع 
 كلكًن الربي 
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 السَّلم فتح السُت السِّلم َِٖ
 خٍطوات سكن الطاء خيطيوات َِٖ
 النبيئن قرأه با٢تمز النبيُت ُِّ
سهل ا٢تمزة الثانية يف  يشاء إُف ُِّ

كجو كأبد٢تا كاكان يف 
 كجو آخر

 ُفايشاءي 
 يشاء كُف

 حىت يقوؿي  رفع البلـ حىت يقوؿ ى  ُِْ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىو )ٚتيعان( ُِٕ-ُِٔ

 ) يسئلونك عن الخمر والميسر(
 ىيزيؤا زاد ٫تزة على الواك ىيزيكا ُِّ

 و الوالدت يرضعن أولدىن( )
 النساء يىو أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياءن  النساًء أك ِّٓ
 قٍدره سكن الداؿ قىدىره)معا( ِّٔ
 كصيةه  رفع التاء منونة كصيةن  َِْ

 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارىم( )
 فيضاعفيو رفع الفاء فيضاعفىو ِْٓ
 كيبصط قرأىا بالصاد ا٠تالصة ك يبصط ِْٓ
 لنلء زاد ٫تزة بعد الياء لنل ِْٔ
 عًسيتم كسر السُت عسىيتم ِْٔ
 نبيئهم زاد ٫تزة بعد الياء نبيهم ِْٕ-ِْٖ
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 مٍتى إال فتح الياء كصبل مٍت إال ِْٗ
 رفةغ فتح الغُت رفةغي  ِْٗ
زاد ألفان بعد الفاء  دفع اهلل ال كلو ُِٓ

 ككسر داؿ
 ًدفىاعي 

 تلك الرسل( )
 كٍىو سكن ا٢تاء كىو ِٓٓ

 حيياأنا  ُٖٓ
أثب  األلف بعد 

النوف فيكوف من قبيل 
 ا١تنفصل

 أنا أحيي

 كٍىي سكن ا٢تاء كىىي ِٗٓ
 ننشرىا الزام راءن أبدؿ  ننشزىا ِٗٓ

 قول معروف( )
 وةبي بر  ضم الراء وهبي بىر  ِٓٔ
 أٍكلها سكن الكاؼ أكيلىها ِٓٔ
كسر -ُ)كجهاف ( انعمَّ فى  ُِٕ

النوف كاختلس كسرة 
كسر النوف -ِالعُت 

 كسكن العُت

 ا_فًنعمامعٍ نً فى 
 
 

 فٍهو سكن ا٢تاء فهيو ُِٕ
أبدؿ الياء نونان كجـز  كيكفري  ُِٕ

 الراء
 كنكفرٍ 

 ليس عليك ىداىم( ) 
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 ٭تًسبهم كسر السُت ٭تسىبيهم ِّٕ
 ةميسىر  ضم السُت ةميسىر  َِٖ
 تٌصدقوا شد الصاد تصدقوا َِٖ
أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء  الشهداء أىف ِِٖ

 خالصة
 الشهداء يىن

سهل ا٢تمزة الثانية  إذا الشهداءي  ِِٖ
 )يف كجو(
 مكسورة كأبد٢تا كاك

 ذااالشهداءي 
 ذاالشهداءي كً 

 ٕتارةه حاضرةه  قرأ٫تا بالرفع ٕتارةن حاضرة ن  ِِٖ

 إن كنتم على سفر( )

 ١تن يشاء فيغفرٍ  جـز الفعل ١تن يشاء فيغفري  ِْٖ
جـز الفعل كادغم  كيعذب من يشاء ِْٖ

 اء يف ا١تيمبال
 كيعذ ٌمن يشاء

 (عمرانسورة آل  )
كجهاف يف مد ا١تيم  اهللآَف  ُ

 الطوؿ كالقصر
ا١تيم كصبل كٖتريك 
 بالفتح

 ألف الـ ميم اهلل
 ألف الـ ميم اهلل

كجهاف الفتح  التوراة ّ
 ليلقكالت

 

 تركهنم أبدؿ الياء تاء يركهنم ُّ
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سهل  -ُكجهاف  يشاءي إف ُّ
 -ِا٢تمزة الثانية 

أبد٢تا كاكان مكسورة 
 يف حالة كصل

 فايشاءي 
 يشاءي ًكف

 قل أونبئكم( )
سهل ا٢تمزة الثانية  نبئكمأؤ  ُٓ

أدخاؿ ألف مع 
 بينهما

 كيمٍ ئأاكنب

أثب  ياء بعد النوف  اتبعن كقل َِ
 كصبل

 اتبعٍت كقل

سهل ا٢تمزة الثانية  ءأسلمتم َِ
مع إدخاؿ ألف 

 بينهما

 سلمتماءا

 النبيئُت قرأه با٢تمز النبُت ُِ

 
 

 إن اهلل اصطفى( )
 مٍتى إنك فتح الياء كصبلن  مٍت إنك ّٓ
 ىاإٓفى أعيدي  كصبلن فتح الياء  ىاكإٓف أغيدي  ّٔ
 فلهاكك خفف الفاء ككفَّلهىا ّٕ
أثب  ٫تزة مرفوعة  زكريا )ٚتيعان( ّٖ-ّٕ

 بعد األلف
 زكرياءي 
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 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ّٗ
 كنبيئان  زاد ٫تزة بعد الياء كنبيان  ّٗ
فتح ياء اإلضافة  ِف اجعل ُْ

 كصبلن 
 آية ِفى  اجعل

سهل ا٢تمزة الثانية ،  يشاءي إذا ْٕ
كأبد٢تا كاكك مفتوحة 
 كصبلن يف كجة آخر

 ذاايشاءي 
 يشاءي ًكذا

  قرأ بالفتح كالتقليل التوراة ْٖ
 إٓف كسر ا٢تمزة ٓفأ ْٗ
فتح ياء اإلضافة  ٓف أخلطأ ْٗ

 كصبل
 إٓف أخلط

أثب  ألفان بعد الطاء   َتان  ْٗ
 كزاد ٫تزة

  ائًران 

 بًيوتكم كسر الباء يوتكمبي  ْٗ
الفتح ك لو فيها  التوراة َٓ

 التقليل
 

 الكفر( منهمفلما أحس عيسى  )
 أنصارم إال فتح الياء كصبلن  أنصارل إُف اهلل ِٓ
 فنوفيهم أبدؿ الياء نونا فيوفيهم ٕٓ
 ٢تٍو سكن ا٢تاء ٢تيو ِٔ
  لكالتقلي الفتح لو فيها التوراة ٓٔ
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أثب  ألفان بعد ا٢تاء  ىأنتم ىؤالء ٔٔ
كسهل ا٢تمزة، 
فيدخل يف باب 
ا١تنفصل فيكوف لو 
 القصر مع التوسط،
 كالتوسط فيهما

 نتماىا 

 النلٍ  زاد ٫تزة بعد الياء النل ٖٔ

 (ومن أىل الكتاب) 
كسر ا٢تاء مع القصر  يؤده إليك ) ٚتعيا ( ٕٓ

 بدكف الصلة
 يؤده إليك

 لتحًسبوه كسر السُت بوهحسى تى ل ٖٕ
 ءةالنبو  زاد ٫تزة بعد الواك ةبوَّ الن ٕٗ
فتح التاء كسكن  موفتعلى  ٕٗ

العُت كفتح البلـ 
 ٥تففة

 موفلى عٍ تػى 

 ميأمريكي  كال رفع الراء يأمىركم كال َٖ
 النبيئُت زاد ٫تزة بُت الياءين النبيُت )ٚتعيا( ُٖ-َٖ

أبدؿ التاء نونان كأثب   ١تا أتيتكم ُٖ
 ألفان بعدىا

 آتيناكم

سهل ا٢تمزة الثانية  ءأقررمت ُٖ
 مع اإلدخاؿ

 اقرمتاء
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 كأختم اءتالأدغم الذاؿ يف  كأخذمت ُٖ
 ترجعوف–تبغوف  قرأ بالتاء فيهما يرجعوف–يبغوف  ّٖ
 النبيئوف زاد ٫تزة بعد الياء النبيوف ْٖ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىو ٖٓ

 
 كل الطعام كان حالً لبني إسرائيل ( )

لو فيو الفتح كالتقليل  التوراة )ٚتيعأ( ّٗ
كاجتمع  مع ميم 

ٜتسة ٚتع فلو فيها 
فتح التوراة  -ُأكجو 

كقصر ا١تنفصل كصلة 
فتح التوراة  -ِا١تيم 

كمد ا١تنفصل 
-ّكسكوف ا١تيم 

تقليل التوراة كقصر 
ا١تنفصل كسكوف 

تقليل  -ْا١تيم 
التوراة كمد ا١تنفصل 

 -ٓكسكوف ا١تيم 
تقليل التوراة كمد 
ا١تنفصل كسكوف 

 ا١تيم

 

 حىو فتح اٟتاء ًحو ٕٗ
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 األنبئاء الياء ٫تزهأبدؿ  األنبياء ُُِ

 ) ليوا سواًء(
 من يفعلوا كما ُُٓ

 خَت فلن يكفركه
يف  أبدؿ الياء تاءن 
 الفعلُت

 من خَت تفعلوا كما
 فلن تكفركه

سهل ا٢تمزة األكُف  ىآنتم أكالء ُُٗ
ٜتسة أكجو  اكلو فيه

أقصر ا١تنفصل مع 
التسهيل مع أسكاف 
ا١تيم ، كقصر 

ا١تنفصل مع التسهيل 
مع صلة ا١تيم مع 
القصر كا١تد   توسط 
ا١تنفصل مع سكوف 
 ا١تيم كالصلة مع ا١تد

 

 

كسر الضاد كجـز  يضريكم ال َُِ
 الراء

 رٍكمال يضً 

 مسوَّمُت فتح الواك مسوِّمُت ُِٓ

 ربكم(وسارعوا إلى مغفرة من  )
 سارعوا حذؼ الواك كسارعوا ُّّ
كسر ا٢تاء من غَت  نؤتو منها )معان( ُْٓ

 صلة
 نؤتًو منها
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 ربن زاد ٫تزة بعد الياء نل ُْٔ
ضم القاؼ ككسر  قاتل ُْٔ

 التاء
 قيتل

 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو َُٓ

 دون(تصعإذ  )
 بًيوتكم كسر الباء بيوتكم ُْٓ
 ًمتم كسر ا١تيم ميتم ُٖٓ-ُٕٓ

 ٕتمعوف أبدؿ الياء تاءن  ٬تمعوف ُٕٓ
 نلء زاد ٫تزة بعد الياء نل ُُٔ
 كال ٖتًسإ كسر السُت كال ٖتسإ ُٗٔ

 )يستبشرون بنعمة من اهلل وفضل ( 
زًنك ضم الياء ككسر الزام زينككالى ٭تى  ُٕٔ  كال ٭تي
 كال ٭تًسإ كسر السُت ٭تسإ كال ُٖٕ
 كال ٭تسىإ كسر السُت كال ٭تسإ َُٖ
 بئاءاألن أبدؿ ا٢تمزة ياءن  األنبياء ُُٖ

 لتبلون في أموالكم  وأنفسكم( )
كسر السُت كأبدؿ  إال ٖتسى  ُٖٖ

 التاء ياءن 
 إال ٭تسً 

 ال ٖتًسبنهم كسر السُت فبل ٖتسبنهم ُٖٖ
 تسَّاءلوف شدد السُت تساءلوف ُ
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أسقط ا٢تمزة األكُف  السفهاء أموالكم ٓ
 مع القصر كا١تد

 أموالكمالسفها 

 ًقيما حذؼ األلف قيامان  ٓ
 حدةه كا قرأه بالرفع كاحدةن  ُُ

 ترك أزواجكم( ولكم نصف ما )
كسر الصاد كياء  ييوصى ُِ

 بعدىا
 يييوصً 

 ندخلو أبدؿ الياء نوف يدخىلو ، يدخلو ُْ-ُّ
 الًبيوت كسر الباء البييوت ُٓ
أسقط ا٢تمزة األكُف  النساء إال ِْ-ِِ

 مع القصر كا١تد
 النسآ إال

 أىحىل فتح ا٢تمزة كاٟتا كأحل لكم ِْ
 ٕتارةه  فرفع التاء ٕتارةن  ِٗ
 مىدخبل فتح ا١تيم ميدخبل ُّ
 عاقدت أثب  ألفان بعد العُت دتعق ّّ

 بو شيئاً( واعبدوا اهلل وألشركوا )
 حسنةه  قرأىا بالرفع كإف تك حسنةن  َْ
فتح التاء كشدد  تسول  ن األرض ِْ

 السُت
 تٌسول

أسقط ا٢تمزة األكُف  جاء أحد ّْ
 كا١تد مع القصر

 جا أحده 
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 فتيبلن أنيظر ضم التنوين كصبل فتيبل أنظر ْٗ-َٓ
أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياءن  ىدلأىؤالء  ُٓ

 مفتوحة
 هدلىؤالء يى 

 إن اهلل يأمركم( )
)لو كجهاف(اختبلس  نًعمَّا ٖٓ

كسرة العُت كاسكاف 
 العُت

 اعمٍ نى  -ماعً نى 

ٔٔ 
 

ضم النوف كالواك  اقتلوا أنفسكم أفً 
 كصبلن 

 أفي أقتلوا

 خرجوااأكي  ضم الواك كصبلن  أخرجواأك  ٔٔ
 النبيئُت زاد ا٢تمزة بُت الياءين النبيُت ٗٔ
 َف يكن أبدؿ التاء ياء َف تكن ّٕ

 ) فليقاتل في سبيل اهلل(
 ال خالف فيو( )

 فمالكم في المنافقين فئتين( )
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ِٗ
حذؼ األلف كفتح  السىبلـ ْٗ

 البلـ
 السىلىم

 غَتى  نصب الراء كُف .....أ غَتي  ٓٗ

 ) ومن يهاجر في سبيل اهلل(
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو َُٖ
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سهل ا٢تمزة كأثب   ىا أنتم ىؤالء َُٗ
ألفان بعد ا٢تاء . 
فيدخل يف باب 
ا١تنفصل فيكوف لو 
القصر يف األثنُت 
كالقصر مع التوسط 

 فيها

 أنتمىا 

كسر ا٢تاء بدكف  نولو، كنصلو ُُٓ
 حيلو

 نولًو ، كنصلوً 

فتح ا٢تاء كالصاد  احييصلً  ُِٖ
كشددىا كأثب  ألفان 
 بعدىا كفتح البلـ

ا  يىصَّاٟتى

 ) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين(
ضم النوف ككسر  كقد نزؿ عليكم َُْ

 الزام
 ؿكقد نػيزِّ 

 كٍىوى  سكن ا٢تاء كىيو ُِْ
 الدرىؾ فتح الراء الدٍرؾ ُْٓ

 ال يحب اهلل الجهر بالسوء( )
 مهسوؼ نؤتي أبدؿ الياء نونان  سوؼ يؤتيهم ُِٓ
)لو كجهاف( اختلس  ال تٍعديكا ُْٓ

فتحو العُت كسكنها 
 مع تشديد الداؿ

 الى تعدكيا
 ال تٍعدكيا
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 األنبئاء أبدؿ الياء ٫تزة األنبياء ُٓٓ

 ) إنا أوحينا إليك( 
 النبيئُت زاد ٫تزة بُت الياءين النبيُت ُّٔ

 سورة المائدة
 فمني اضطر ضم النوف كصبلن  فمن اضطر ّ
 كٍىو سكن ا٢تاء كيىىو ٓ
أسقط ا٢تمزة األكُف  أكجاء أحيدي  ٔ

 مع القصر كا١تد
 جا أحد

 
 

 ولقد أخذ اهلل ميثاق نبي إسرائيل( )
 ُفاكالبغضاءى  سهل ا٢تمزة الثانية كالبغضاءى إُف ُْ
 أنبئاء أبدؿ الياء ٫تزة أنبياء َِ

 واتل عليهم نبأ بني آدم( )
فتح ياء اإلضافة  إٓف أخاؼ ِٖ

 كصبل ن 
 إٓف أخاؼ

فتح ياء اإلضافة  إٓف أريد ِٗ
 كصبلن 

 إٓف أريد

 يا أيها الرسول ال يحزنك( )
زًنك ضم الياء ككسر الزام ال ٭تىٍزينك ُْ  ال ٭تي
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كجهاف التقليل  التوراة ْْ_ّْ
 كالفتح

 

 كاألٍذف باألٍذف سكن الذاؿ فيهما فكاألذف باألذ ْٓ
 فٍهو سكن ا٢تاء فهوي  ْٓ
كجهاف التقليل  التوراة ْٔ

 كالفتح
 

 كأفي احكم ضم النوف كصبلن  حكمأكأف  ْٗ

 أولياء( يا أيها الذين آمنوا الَ تتخذوا اليهود والنصارى ) 
 يقوؿ الذين آمنوا حذؼ الواك يىقوؿ الذين آمنواك  ّٓ
قرأىا بدالُت األكُف  من يرتد ْٓ

مكسورة الثانية 
 ٣تزكمو

 من يرتًددٍ 

 ىيزيؤان  قرأه با٢تمز ىيزيكا )معان( ٖٓ_ٕٓ
سهل ا٢تمزة الثانية  كالبغضاء إُف ْٔ

 بُت
 ُفاكلبغضاء 

كجهاف الفتح  التوراة ٔٔ
 كالتقليل

 

 
 يا أيها الرسول بلغ( )

أثب  ألفان بعد البلـ  رسالتو ٕٔ
على  ككسر التاء
 اٞتمع

 رساالتو
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كجهاف الفتح  التوراة ٖٔ
 كالتقليل

 

حذؼ ا٢تمزة كضم  وفبئكالصا ٗٔ
 الياء

 كالصابوف

 النلء زاد ٫تزه بعد الياء النل ُٖ

 لتجدن أشد الناس عداوة ... اليهود والذين اشركوا( )
حذؼ تنوين  زاءه مثلي فىج ٓٗ

 جزاءكخفض البلـ
 جزاءي مثلً ف

ـي  ٓٗ حذؼ تنوين كفارة  كفارةه  عا
 كخفض ا١تيم

 كفارةي  عاـً 

 جعل اهلل الكعبة البي  الحرام( )
 فاً أشياء  سهل ا٢تمزة الثانية أشياءى إف َُُ
ضم التاء ككسر اٟتاء  استحط َُٕ

 كإف اتبدأ ضم ا٢تمزة
 طأستحً 

 يوم يجمع اهلل الرسل( )
)كجهاف( التقليل  التوراة َُُ

 كالفتح
 

بعد الطاء أثب  ألفا   َتان  َُُ
ك٫تزة مكسورة بعده 

 بدؿ الياء

  ائًران 

فتح ياء اإلضافة  ف ٓف أعذبو ُُٓ
 كصبلن 

 أعذبو ف ٓفى 
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سهل ا٢تمزة الثانية  ءأن  ُُٔ
 مع االدخاؿ

 ءاءن 

 ِفى أف فتح الياء ِفٍ  ُُٔ
 اعبدكا أفي  ضم النوف كصبلن  أف اعبدكا ُُٕ
 ىذا يوـى  نصب ا١تيم ىذا يوـي  ُُٗ
 كٍىو ا٢تاءسكن  كىيو َُِ

 سورة األنعام
 كٍىو سكن ا٢تاء كىو ّ
 كلقدي استهزئ ضم الداؿ كصبل كلقد استهزئ َُ

 ولو ماسكن بالليل والنهار( ) 
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ُْ-ُّ

فتح ياء اإلضافة  إٓف أمرت ُْ
 كصبلن 

 إٓفى أمرت

فتح ياء اإلضافو  إٓف أخاؼ ُٓ
 كصبلن 

 إٓف أخاؼ

 فٍهو سكن ا٢تاء فهو ُٕ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىو ُٖ
سهل ا٢تمزة الثانية  أئنكم ُٗ

 مع االدخاؿ
 أاانكم

 همفتنتى  فتح التاء همفتنتي  ِّ
 كالنكذبي ،كنكوفي  قرأ٫تا بالرفع كال نكذب ، كنكوف ِٕ
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ضم الياء ككسر  كليىحزًني  ّّ
 كالزام

 لييحزًنك

سكن الكاؼ  بونكال يكيذِّ  ّّ
 كخفف الذاؿ

 ال يٍكًذبونك

 يستجيب الذين يسمعون( إنما )
 أراتكم سهل ا٢تمزة الثانية تكم )ٚتيعان(أيأر  ْٔ-َْ

 أرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أرءيتم ْٕ
 ف نو غفور رحيم كسر ا٢تمزة نو غفور رحيمأف ْٓ
 سبيلى اجملرمُت فتح البلـ سبيلي اجملرمُت ٓٓ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ٕٓ

 وعنده مفاتيْ الغيب( )
 كٍىو سكن ا٢تاء )ٚتيعان(كىيو  ُٔ-َٔ

أسقط ا٢تمزة األكُف  جاء أحدكم ُٔ
 مع القصر كا١تد

 جا أحدكم

قرأىا بياء ساكنو بعد  أ٧تانا ّٔ
اٞتيم كبعدىا تاء 

 مفتوحة

 أ٧تيتنا

سكن النوف كخفف  ينجيكم منها ْٔ
 اٞتيم

 كيم منهاييٍنجً 

ٔٓ    
 وكىٍ  سكن ا٢تاء وكىي  ِٕ-ٔٔ
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ّٕ    

 ألبيو ءازر( إذ قال إبراىيمو  )
فتح ياء اإلضافة  إٓف أراؾ ْٕ

 كصبلن 
 إٓف أراؾ

 أٖتاجوٓف  خفف النوف أٖتاجوٓفٌ  َٖ
كجهاف : سهل ا٢تمزة  نشاء إف ّٖ

الثانية ك أبد٢تا كاكان 
 مكسورة

 نشاء افى 
 نشاء كف

أثب  ٫تزة مفتوحة  كزكريا ٖٓ
 بعد األلف

 زكرياء

 النبوءة أثب  ٫تزة بعد الواك كالنبوة ٖٗ

 إن اهلل خالق الحب والنوى( )
أثب  ألفا بعد اٞتيم  كجعل الليل ٔٗ

ككسر العُت كرفع 
البلـ كالليًل بكسر 

 البلـ

 
 

 كجاًعلي 

 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ٗٗ-ٖٗ-ٕٗ
 نظركامتشابوي اي  ضم التنوين كصبلن  متشابو انظركا ٗٗ
 كخرٌقوا شدد الراء كخرقوا ََُ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو َُِ-َُُ

 نزلنا إليهم المالئكة( أننا ولو )
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كسر القاؼ كفتح  قػيبيبل ُُُ
 الياء

 ًقبىبل

 نلء أثب  ٫تزة بعد الياء ٍتن ُُِ
 كٍىو سكن ا٢تاء كىو ُُٓ-ُُْ

سكن النوف كخفف  مينزىؿه  ُُْ
 الزام

 ؿزى مينػٍ 

أثب  ألفان بعد ا١تيم  كلم  ُُٓ
 ككسر التاء

 كلماتً 

 ليىضلوف فتح الياء لييضلوف ُُٗ
 ميِّتا شدد الياء مع الكسر ميتىاى  ُِِ
أثب  ألفا بعد البلـ  رسالتو ُِْ

 ككسر التاء
 رساالتوً 

 جان حرً  كسر الراء خرجان  ُِٓ

 )لهم والسالم عند ربهم (
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ُِٕ
 ٨تشرىم أبدؿ الياء نونان  كيـو ٭تشرىم ُِٖ
 فٍهو سكن ا٢تاء وفهي  ُّٔ
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 جنات(نشأ أوىو الذي  ) 
 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ُُْ
 أكٍلو سكن القاؼ أكليوي  ُُْ
 ًحصاده كسر اٟتاء حصاده ُُْ
 خيٍطوات سكن الطاؼ خيطيوات ُِْ
ليل كإبداؿ قكجهاف الت ءالذكرين ُْْ-ُّْ

٫تزة الوصل ألفانمع ا١تد 
 الطويل

 ء آلذكرين

 ذاداء شه سهل ا٢تمزة الثانية شهداء إذ ُْْ
 فمني اضطىر النوف كصبلضم  فمن اضطر ُْٓ

 حرم ربكم( قل تعالوا أتل ما ) 
 تذٌكركف شدد الذاؿ تذكركف ُِٓ
 ر ى إُف فتح ياء اإلضافو كصبل ر  إُف ُُٔ
فتح القاؼ ككسر الياء  ًقيما ُُٔ

 مشددة
اقيى   مى

قرأ ب سكاف الياء مع  ك٤تيام ُِٔ
 ا١تد ا١تشبع

 ك٤تيام

 ك٦تا ى هلل كصبلفتح ياء اإلضافة  ك٦تا  هلل ُِٔ
اثب  ألف أنا فيكوف  كأنا أكؿ ُّٔ

من قبييل ا١تنفصل فلو 
 كجهاف

 أكؿآ ك أن
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 كٍىو سكن ا٢تاء كىيو ُٓٔ-ُْٔ

 
 سورة األعراف

 قالىىىىىىون الخالف حفص رقم اآلية
 تىذىكَّركفى  شدد الذاؿ َتذَكَّرونَ  ٖ

 كىلًبىاسى  نصب السُت َولَِباسُ  ٕٙ

أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء  أَتَىُقوُلونَ باْلَفْحَشاِء  ٕٛ
 باٍلفىٍحشىاًء يػىتػىقيوليوفى  مفتوحة كصبلن 

سىبوفى  كسر السُت َوَيحَسبونَ  ٖٓ  كى٭تى

 خىاًلصىةن  رفع التاء َخاِلَصةً  ٕٖ

أسقط ا٢تمزة األكُف مع  َجاَء َأَجُلُهم ٖٗ
 جىا أىجىليهيم القصر كالتوسط

الثانية ياء أبدؿ ا٢تمزة  ىؤالء َأَضلونا ٖٛ
 ىؤالء يضلونا مفتوحة كصبلن 

أسقط ا٢تمزة األكُف مع  تلقاء اصحب ٚٗ
 القصر ك التوسط

 تلقا اصحب

 برٛتةف ادخلوا ضم نوف التنوين كصبلن  برحمةن ادخلوا ٜٗ

 ا١تاء يو أسكن ا٢تاء  الماء أو ٓ٘

قرأ بالنوف بدؿ الباء  وىو ٚ٘
 كىو كضم النوف كالشُت

 نشرا شدد الذاؿ بشرا ٚ٘
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 تذكركف فتح الياء تذكرون ٚ٘

 آف اخاؼ قرأ بالصاد بدؿ السُت إني أخاف ٜ٘

كسر ا٢تاء من دكف  بسطة ٜٙ
 بصطة كصلة

 بيوتا كسر الباء بيوتا ٗٚ

 كىو أسكن ا٢تاء وىو ٚٛ

خفف الياء كزاد ٫تزة  نبي ٜٗ
 نلء بعدىا

 أك أمن أسكن الواك أو أمن ٜٛ

ا٢تمزة الثانية كاكا أبدؿ  نشاء أصبنهم ٓٓٔ
 نشاء كصبناىم مفتوحة كصبلن 

قرأ بالياء ا١تشددة بعد  حقيق على أن ٘ٓٔ
 حقيط على أف البلـ

أسكن الياء كصبلن  معي نبي ٘ٓٔ
 معي بٍت ككقفان 

كسر ا٢تاء من دكف  أرجو وأخاه ٔٔٔ
 أرجو كأخاه كصلة

فتح البلـ كشدد  تلقف ٕٔٔ
 تلقف القاؼ

 ءامنتم ٖٕٔ
استفهاـ قبل زاد ٫تزة 

ا٢تمزة األكُف كحققها 
 كسهل ا٢تمزة الثانية

 ءاامنتم
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حذفها كصبل  أىنىٍا إالَّ  ُٖٖ
 )كجهاف(

 آنا إال –أف إال 

كسر الشُت ، كأسكن  شيرىكىاءى  َُٗ
 الراء ، كحذؼ ا٢تمزة

 شركا

أسكن التاء ٥تففة ،  الى يػىتًَّبعوٍكيم ُّٗ
 كفتح الباء

 ال يتبعوكم

 قل ادعوا ضم البلـ قيًل اٍدعيٍوا ُٓٗ
 كىو أسكن ا٢تاء كىىيوى  ُٔٗ
 ٯتدكهنم ضم الياء ، ككسر ا١تيم ٯتىيدُّكنػىهيم َِِ

 سورة األنفال
 مردىفُت فتح الداؿ مردفُت ٗ
 كميػيٍغًشي اسكن العُت كخفف الشُت يغشيكم ُُ
ٍيدً  ُٖ فتح الواك، كشدد ا٢تاء، كنوف النوف  ميٍوًىني كى

 نصب الداؿ
ٍيدى ميوىىِّنه    كى

 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ُٗ
 السمآًء يػىوٍ  أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء مفتوحة كصبل السماء أك ِّ
فك اإلدغاـ، ككسر الياء األكُف  حىيَّ  ِْ

 كفتح الثانية
 حىًييى 

 إٓف أرىل إٓف أخىاؼي  فتح الياء كصبل فيها إٓف أرل إٓف أخاؼ ْٖ
َّ  السُتقرأ بالتاء بدؿ الياء، ككسر  كال ٭تسإ ٗٓ  كال ٖتىًٍسإى

 النًَّلءي  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا النًَّلُّ  ٓٔ،ْٔ
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 كإف تكن منكم قرأ بتاء التأنيث كإف يكن منكم ٓٔ
 ضيعفا ضم الضاد ضعفا ٔٔ
 لنىلءً  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا لنلَّ  ٕٔ
 أختُّمٍ  أدغم الذاؿ يف التاء أخٍذمتي  ٖٔ
 النًَّلءي  كزاد ٫تزة بعدىاخفف الياء  النلُّ  َٕ

 سورة التوبة
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ّ
  سهل ا٢تمزة الثانية أئمة ُِ
 أكليآءى افَّ  سهل ا٢تمزة الثانية إف أكلياء ِّ
 شآءى اف سهل ا١تهمزة شآءى إفَّ  ِٖ
 عيزىيٍػري ابني  ضم الراء بدكف تنوين عزيره ابني  َّ
 يضاىوف ضم ا٢تاء، كحذؼ ا٢تمزة يضهئوف َّ
 سوءي كٍعمىا٢تىم أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاكا مفتوحة كصبل سوء اعما٢تم ّٕ
 يىًضلُّ  فتح الياء ككسر الضاد ييضىلُّ  ّٕ
 النًَّلءى  خفف الياء، كزاد ٫تزة بعدىا النًَّلَّ  ُٔ
 أيٍذفي )معا( أسكن الذاؿ أذف )معا( ُٔ
 إف نعف عن ٔٔ

 نعذب  ائفة
كقرأ  –قرأ بالياء كضمها، كفتح الفاء 

 بالتاء كفتح الذاؿ، كرفع تاء  ائفة.
 عن إف يػٍُّعفى 
 ئفةه تػيعىذِّب  ا

 النًَّلءي  خفف الياء، كزاد ٫تزة بعدىا النًَّلُّ  ّٕ
 مىًعٍي عىديكَّا أسكن الياء كصبل كقفا عديكَّا معيى  ّٖ
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 صلىوىاًتكى  قرأ باٞتمع ككسر التاء صبلتك َُّ
 الذين أٗتذكا حذؼ الواك كالذين أٗتذكا َُٕ
 أسَّس )معا( َُٗ

 )معا( اننوبني
 ضم ا٢تمزة، ككسر السُت

 كرفع النوف
 أيسِّسى )معا(

 )معا( وبنياني 
 ىىارو  أماؿ األلف كال ٯتيل غَت٫تا يف القرآف ىىارو  َُٗ
 تػيقىطَّعى  ضم التاء تقطَّع َُُ
 التػٍَّورىاةى  -التَّورىاةى  فتح األلف كقللها )كجهاف( التَّورىاةى  ُُُ
ُُّ 
ُُٕ 

 للنًَّلِّ 
 النًَّل 

 خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا
 خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا

 لًلنًَّلءً 
 النًِّلءى 

 تىزًٍيغي  قرأ بتاء التأنيث يىزًٍيغي  ُُٕ
 كىٍىوى  أسكن ا٢تاء كىىيوى  ُِٗ

 سورة يونس
حرى لس ِ  لىًسٍحره  كسر السُت، كحذؼ األلف، كأسكن اٟتاء 
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ّ
 فصلي ني  قرأ بالنوف بدؿ الياء يفصل ٓ
 متاعي  رفع العُت عا مت ِّ
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاكا مكسورة  يشآء إُف ِٓ

 )كجهاف(
 ُفيشاء إ
 ُفء كً ايش

 كلمات زاد ألفا بعد ا١تيم كلم  ّّ
ال  –ال يٍهدم  )كجهاف(أسكن ا٢تاء كاختلس فتحتها  ال يهدم ّٓ
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 يهدم
 ٨تشرىم قرأ بنوف العظمة ٭تشرىم ْٓ
 جا أجلهم أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أجلهم ْٗ

 أرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتم َٓ،ٗٓ
فيها ثبلثة أكجو : إسقاط ا٢تمزة اليت بعد البلـ  ءىاآلف ُٗ-ُٓ

الوصل مع كنقل حركتها إُف البلـ كإبداؿ ٫تزة 
 ا١تد كالقصر كتسهيلها من دكف مد.

 ءىاالف
 آآلف
 أىاآلف

كسهلها بُت  –أبدؿ ٫تزة الوصل ألفا مع ا١تد  ءىاهلل ٗٓ
 بُت

 ٔآهلل: إبداؿ 
 حركات

 ءىاهلل: تسهيل
زً  ضم الياء ككسر الزام كال ٭تزنك ٓٔ  نككال ٭تي
 فشيركآء ا سهل ا٢تمزة الثانية شركآء إف ٔٔ
 بًيوتكم –يوتان بً  كسر الباء بيوتكم -بيوتان  ٕٖ
 ضلواليى  فتح الياء ليضلوا ٖٖ
 كلمات زاد ألفا بعد ا١تيم على اٞتمع كلم  ٔٗ
 قيلي اٍنظيريكا ضم البلـ قل انظركا َُُ
 نػينىوِّ  فتح النوف الثانية، كشدد اٞتيم ننو َُّ

 كىٍىوى  أسكن ا٢تاء كىو َُٕ،َُٗ

 سورة ىود
  أخاؼٓفى ف  كصبل فتح الياء ف ٓف أخاؼ ّ



090 
 

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو )معا( ٕ،ْ
 عٍت إنو فتح الياء كصبل عٍت إنو َُ
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ِْ
 إٓف أخاؼ فتح الياء كصبل إٓف أخاؼ ِٔ
 أرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتم ِٖ
 ي مً فعى  فتح العُت كخفف ا١تيم فعمي  ِٖ
 أىرىاكيمٍ  كلكٍتى  فتح الياء كصبل كلكٍت أراكم ِٗ
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف َّ
ُّ 
ّْ 

 إٓف إذا
 نصحي إف

 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إذا إٓفى 
 إف نصحيى 

 جا أمرنا أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أمرنا َْ
 زكجُت كلً  كسر البلـ بدكف تنوين زكجُت كلو  َْ
ا كَف ٯتل األلفضم ا١تيم، كفتح الراء،  ٣تراىا ُْ  ٣تيٍرىاىى
 كٍىي أسكن ا٢تاء كىي ِْ
 يا بٍتِّ  كسر الياء يبٍت ِْ
 اركب معنا أدغم الباء يف ا١تيم كأظهرىا )كجهاف( اركب معنا ِْ

 اركمعنا
 قلعيياٝتا كى  أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاكا مفتوحة كصبل اقلعي ءٝتاا ي ْْ
ْٔ-
ْٕ 

إٓف  –إٓف أعظك 
 أعوذ

 إٓفى – أعظك إٓفى  فتح الياء كصبل
 أعوذ
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 لنِّ فبل تسأ فتح البلـ كشدد النوف فبل تسألن ْٔ
ُٓ 
ْٓ 

 فطرٓف أفبل
 إٓف أشهد

 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

  أفبلفطرٓفى 
 أشهد إٓفى 

ٖٓ-
ٔٔ 

 جا أمرنا أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أمرنا

 أرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتم ّٔ
 يومىئذ فتح ا١تيم يومئذ ٔٔ
 ٙتيودان كفركا ٙتىيوداى  نوف الداؿ كصبل كأبدؿ التنوين ألفا كقفا ٙتود كفركا ٖٔ
 كرا إسحط سهل ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر كرآء إسحط ُٕ
 يعقوبي  رفع الباء يعقوب ُٕ
 ءىاٍالدي  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية ءىالدي  ِٕ
 جا أٍمرينىا ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسطأسقط  جآء أمرينا ٕٔ
 سيًيءى  أشم كسرة السُت ضمة ًسيءى  ٕٕ
 أليس ضيفيى  فتح الياء كصبل ضيفي أليس ٖٕ
 سرفا أبدؿ ٫تزة القطع ٫تزة كصل كأسقطها فأسر ُٖ
 جا أمرينا أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أمرنا ِٖ
 إٓف أراكم ْٖ

 إٓف أخاؼ
 الياء كصبلفتح 

 فتح الياء كصبل
 إٓف أراكيمٍ 
 إٓفى أخاؼي 

 كأصلواتي  زاد كاكان بعد البلـ على اٞتمع أصىبلتيكى  ٕٖ
 ما نشاءي انَّكأبد٢تا كاكا مسكورة  –سهل ا٢تمزة الثانية  ما نشؤ إنك ٕٖ
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 نكما نشاءي كً  )كجهاف(
 أرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتم ٖٖ
ٖٖ-
ٖٗ 

 توفيقي إالَّ 
 أف شقاقي

 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إالَّ  توفيقيى 
 أف شقاقيى 

 أعز أرىطيى  فتح الياء كصبل أرىطي أعز ِٗ
 اٗتتموه أدغم الذاؿ يف التاء اٗتذ٘توه ِٗ
ْٗ 
َُُ 

 جآء أمرنا
 جآء أمري 

 جا أمرينا أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط
 جا أمرٍ 

 كٍىي أسكن ا٢تاء كىي َُِ
 يأ  ال تكلم يأت أثب  الياء كصبل كحذفها كقفا تكلم يأت ال َُٓ
 سىًعديكا فتح السُت سعدكا َُٖ
 كإف كيبلِّ ٌلما خفف النوف كا١تيم كإف كيبلَّ لَّما ُُُ

 سورة يوسف
 يا بػيٍتىِّ  كسر الياء يا بٍتَّ  ٓ
 اقتلوا ميبنُته  ضم نوف التنوين ميبينن اقتلوا ٗ-ٖ
َُ ،
ُٓ 

 غيابات الباء على اٞتمعزاد ألفا بعد  غيب 

أصلو نونُت األكُف مرفوعة كالثانية مفتوحة، كقد  ال تأمنَّا ُُ
أدغم األكُف يف الثانية مع اإلمشاـ كاختبلس 

 الضمة )كجهاف( كحفص

 

 كيلعب تعً يرى  كسر العُت من دكف ياء يرتع كيلعب ُِ
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 نٍت أفزً حى ليي  ضم الياء، ككسر الزام، كفتح الياء األخَتة كصبل ليحزنٍت أف ُّ
 ىذا يا بشرامى  زاد ألفا بعد الراء بعدىا ياء مفتوحة شرل ىذايا ب ُٗ
 ًىي ى  كسر ا٢تاء ىىٍي ى  ِّ
 رى َّى أىٍحسىنى  فتح الياء كصبل ر  أحسن ِّ
 لفحشاء إنوي ك  سهل ا٢تمزة الثانية كالفحشاء إنو ِْ
ِٔ ،
ِٕ 

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو

 كقال ي اٍخريجٍ  كصبلن ضم التاء  كقال  أخرج ُّ
 إٓفِّ أىرآف أىعصري  ّٔ

 إٓف أرآف أٛتًٍل
 فتح الياءات كصبل
 فتح الياءات كصبل

 أىعصري  إٓفى أىرآف 
 أٛتًٍل إٓفى أرآفى 

 رى ِّ إٓفَّى  فتح الياء كصبل رى  إٓف ّٕ
 ءىابىاًءمى إبٍػرىاىٍيمى  فتح الياء كصبل ءابىاءم إبراىيم ّٖ
 ءىاٍاٍربىابه  ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانيةأدخل  ءىأربابه  ّٗ
 أٓفَّ أرىل فتح الياء كصبل إٓف أرل ّْ
 فتيوٓفا١تؤلي كى  أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاكا مفتوحة ا١تؤل أفتوٓف ّْ
 أنا أنبئكيمٍ  أثب  األلف مدان منفصبلن  أنا أنبئكم ْٓ
 أرجع لعليى  فتح الياء كصبل لعلَّي أرجع ْٔ
 بان دأ ا٢تمزةأسكن  بان دأ ْٕ
 نفسي إف ّٓ

 ر  إف
 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إف  نفسيى 
 إف ر ى 
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أبدؿ ا٢تمزة األكُف كاكا مكسورة كأدغمها يف الواك  بالسُّوًء إالَّ  ّٓ
اليت قبلها كسهل ا٢تمزة األكُف مع جواز القصر 

 كالتوسط )كجهاف(.

 بالسُّوِّ إالَّ 
 بالسُّو إالَّ 

 كجاءى اٍخوةي  سهل ا٢تمزة الثانية كجاءى أخوة ٖٓ
 أٓف أكيف فتح الياء كصبل أٓف أكيف ٗٓ
 لفتيتو حذؼ األلف كأبدؿ النوف تاء لفتينو ِٔ
 ًحٍفظان  كسر اٟتاء كأسكن الفاء كحذؼ األلف حفظا ْٔ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْٔ
فتح الياء كصبل كأثب  ألف أنا فتصَت من قبيل  إٓف أنا أخوؾ ٗٔ

 ا١تنفصل
 إٓف أنآ أخوؾ

 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ٕٓ
 كعاء ٮتيو )معا( أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء مفتوحة كعاء أخيو  )معا( ٕٔ
 درجات من حذؼ التنوين درج  من ٕٔ
 ِف أ  أك فتح الياءين كصبل ِف أ  أك َٖ
َٖ ،
ْٖ 

 فٍهو –كٍىو  أسكن ا٢تاء فهو –كىو 

 إِفكحزٓف  فتح الياء كصبل كحزٓف إُف ٖٔ
 أانك أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أءنك َٗ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِٗ

 إٓف أعلم ٖٗ،ٔٗ
 ر  إنو

 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إٓفَّ أعلىمي 
 ر ى إنوي 
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 يشآءي إنَّوي  سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاك مكسورة )كجهاف( يشآءي إنوي  ََُ
 يشآءيكنو

 سبيلي أدعو فتح الياء كصبلح سبيلي أدعو َُٖ
قرأ بالياء بدؿ النوف كفتح اٟتاء، كأبدؿ الياء ألفا  توحي إليهم َُٗ

 مدية.
 يوحى إليهم

بوا شدد الذاؿ كذبوا َُُ  كذِّ
زاد نونا ساكنة قبل اٞتيم، كخفف اٞتيم، كأسكن  فنجي َُُ

 الياء.
 فننجي

 سورة الرعد
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ّ
 ك٩تيله  رعه زى كى  ْ

 كغَته  صنوافه 
ًصنػٍوىافو  كىزىرٍعو ك٩تىىٍيلو  خفض تنوين العُت كالبلـ كالنوف كالراء

 كىغىَتً 

 تيسقى قرأ بتاء التأنيث بدؿ الياء يسقى ْ
 األيٍكلً  أسكن الكاؼ األكل ْ
أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية يف )أءذا(  أءاذا كنا ترابان أءنَّا ٓ

 مكسورة على ا٠ترب كقرأ )أًءنا(  مزة كاحدة
 أااذا كنا ترابان إنَّا

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىيو ُّ
 أفاٗتتم أدغم الذاؿ يف التاء أفاٗتذمت ُٔ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ُٔ
 تيوقدكف قرأ بالتاء بدؿ الياء ييوقدكف ُٕ
 استهزل دي قى لى كى  ضم الداؿ كصبل كلقد استهزل ِّ
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 اختهم أدغم الذاؿ يف التاء أخذ م ِّ
 كىصىدكا فتح الصاد كادُّ صي كى  ّّ
 أٍكلها أسكن الكاؼ أكلها ّٓ
 كيثىبِّ  فتح الثاء كشدد الباء كيثب  ّٗ
 كٍىو اسكن ا٢تاء كىو ُْ
اًفري  فتح الكاؼ كبعدىا ألف كخفف الفاء ككسرىا الكفر ِْ  الكى

 سورة إبراىيم
 اهللي  اٟتميدي  رفع ىاء لف  اٞتبللة يوصبل ابتداء اٟتميد اهلل ِ-ُ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْ
 الرَّياحي  فتح الياء كبعدىا ألف مدية على اٞتمع الرِّيحي  ُٖ
 ٍِف عليكم أسكن الياء ِف عليكم ِِ
 أٍكلها أسكن الكاؼ أكلها ِٓ
 خبيثةفي اجتث  ضم نوف التنوين كصبل خبيثةف اجتث  ِٔ

 َفءي كى يشا أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاك مفتوحة ء أَفيشا ِٖ،ِٕ
 أٍسكن  أٓفى  فتح الياء كصبل أٓفَّ أسكن  ّٕ
ِْ-
ْٕ 

 كال ٖتسإ
 فبل ٖتسإ

 كسر السُت
 كسر السُت

 كال ٖتًسإ
 فبل ٖتًسإ

 سورة الحجر
 زؿ ا١تبلئكةي ما تنى  أبدؿ النوف تاء مفتوحة كفتح الزام كرفع التاء ما ننزؿ ا١تبلئكة ٖ

 ادخلوىا كعيوننه  ضم نوف التنوين كصبل كعيونن ادخلوىا ْٓ،ْٔ
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 أنا أٓفى  عبادمى  فتح الياء كصبل فيهما عبادم أٓف أنا ْٗ
 تبشركًف قالوا كسر النوف تبشركف قالوا ٓٓ،ْٓ
 جآ ءاؿ أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء ءاؿ ُٔ
 فاسر أبدؿ ٫تزة القطع ٫تزة كصل تسقط درجا فأسر ٓٔ
 جآ أىل جواز القصر كالتوسطأسقط ا٢تمزة األكُف مع  جآء أىل ٕٔ
  إفٍ بنا ى  فتح الياء كصبل بنا  إفٍ  ُٕ
 يوتان بً  كسر الباء بيوتان  ِٖ
 ًإٓفِّ أىنىا فتح الياء كصبل إٓفِّ أنا ٖٗ

 سورة النحل
كالنجـو  ُِ

 مسخرات
 مسخراتو  كالنجوـى  نصب ا١تيم كالتاء

 كركفأفبل تذَّ  تشديد الذاؿ أفبل تذكركف ُٕ
 تٍدعوف بتاء ا٠تطاب قرأ يدعوف َِ
 تشاقوًف فيهم كسر النوف تشقوف فيهم ِٕ
 أف اعبدكا ضم النوف كصبل أف اعبدكا ّٔ
ال يهدم من  ّْ

 يضل
 أفي أٍعبيديكا ضم الياء كفتح الداؿ كبعدىا األلف

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٖٓ،ُْ
 جآ أجلهمٍ  أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أجلهم ُٔ
 ميٍفرً يوفى  كسر الراء مفر وف ِٔ
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 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ّٔ
 نسقيكم فتح النوف نسقيكم ٔٔ
ٕٓ  ،ٕٗ ،

ٕٔ 
 كٍىو )معا( أسكن ا٢تاء كىو )كلو(

 بًيوتا–بًيوتكم  كسر الباء بيوتان  –بيوتكم  َٖ
 ظىًعنكيمٍ  فتح العُت ظعنكم َٖ
 تذكركف شدد الذاؿ تذكركف َٗ
 كليٍجزًينَّ  النوف قرأ بالياء بدؿ كلنجزين ٔٗ
 فمني اضطر ضم النوف فمن اضطر ُُٓ

 كٍىو، ٢ٍتوى  أسكن ا٢تاء كىو ، ٢تيوى  ُِٓ،ُِٔ

 سورة اإلسراء
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ُٗ

 ٤تظورافي انظر ضم النوف التنوين كصبل ٤تظوراف انظر ُِ،َِ
 بالقيسطاس ضم القاؼ بالقسطاس ّٓ
 سىيئِّة منونة بالفتحفتح ا٢تمزة كبعدىا تاء  سيئة ّٖ
 تقيوليوفى  قرأ بتاء ا٠تطاب بدؿ ياء الغيب يقولوف ِْ
 يسبح قرأ بالياء بدؿ التاء تسبح ْْ

 مسحورافي انظر ضم نوف التنوين كصبل مسحوراًف انظر ْٖ،ْٕ
أءاذا كنا عظمان  ْٖ،ْٗ

 كرفتا أءنا )معا(
أدخل الفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية كقرأ )أءنا( 

 كاحدة مكسورة على ا٠ترب مزة 
أاذا كنا عظاما 
 كرفاتا إنا )معا(
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 النبيُت خفف الياء كزاد ٫تزة بُت الياءين النبيُت ٓٓ
 قل ادعوا ضم البلـ قل ادعوا ٔٓ
 ءىأاسجيدي  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية ءأسجد ُٔ
 أريتك سهل ا٢تمزة الثانية أرءيتك ِٔ
 أخرتن –أخرتٍت إُف  بعد النوف كصبل كحذفها كقفاأثب  الياء  أخرتن إُف ِٔ
 كرٍجلك أسكن اٞتيم كرجلك ْٔ
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ِٕ
فتح ا٠تاء كأسكن البلـ كحذؼ األلف اليت  خلفك ٕٔ

 بعدىا
 خىٍلفىكى 

 تػيفىجِّرى  ضم التاء كفتح الفاء ككسر اٞتيم كشددىا تفجر َٗ
 أثب  الياء كصبل ا١تهتد كمن ٕٗ

 كقفاكحذفها 
 ا١تٍهتدم كمٍن ا١تهتد

 ر  إذان  فتح الياء كصبل ر  إذا ََُ
سهل ا٢تمزة األكُف مع توسط ا١تتصل كقصره كيف  ىؤيالء إالَّ  َُِ

اجتماعو مع ا١تنفصل يصَت ثبلثة أكجو: قصر 
ا١تنفصل كعليو قصر ا١تتصل كتوسطو، توسط 

 ا١تنفصل كعليو توسط ا١تتصل فقط.

 ىىؤيالًء ًإالَّ 

ادعوا اهلل أك  قل َُُ
 ادعوا

قيلي اٍدعيوا اهلل أىكي  ضم البلـ كالواك كصبل
 اٍدعيوا

 سورة الكهف
ا قػىيِّمنا ليس لو سك ، كعند كصلهما يكوف لو اإلخفاء عوجاس قيما ِ،ُ  ًعوىجن
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 مرفقا فتح ا١تيم ككسر الفاء مرفقا ُٔ
 تزِّاكر شدد الزام تزاكر ُٕ
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ُٕ
 ا١تهتدم كمن ا١تهتد أثب  الياء كصبل كحذفها كقفا كمن ا١تهتد ُٕ
 ١تلَّ  شدد البلـ ١تلئ  ُٖ
 ر  أعلمي  فتح الياء كصبل ر ِّ أعلمي  ِِ
 يهديٍت ر  يهدين أثب  الياء كصبل كحذفها كقفا يهدين ر  ِْ
 أٍكلها أسكن الكاؼ أكلها ّّ
 ٙتره  ضم الثاء كا١تيم ٙتره  ّْ

 كٍىو ا٢تاءأسكن  كىو ّْ،ّٓ
أثب  األلف كصبل ككقفا كتصَت من قبيل  أنا أكثر ّْ

 ا١تنفصل
 أنا أكثر

 منهمىا ضم ا٢تاء كزاد بعدىا ميم مفتوحة على التثنية منها ّٔ
ّٕ 
ّٖ 

 كىو
 بر  أحدا

 أسكن ا٢تاء
 فتح الياء كصبل

 كٍىو
 بر ى أحدا

 ترف –ترٓف أنا  أثب  الياء كصبل كحذفها كقفا ترف أنا ّٗ
أثب  األلف كصبل ككقفا كتصَت من قبيل  أنا أقل ّٗ

 ا١تنفصل
 أنا أقل

َى أف فتح الياء كصبل ر  أف َْ  ر ِّ
 يؤتيٍت خَتان ، يؤتُت أثب  الياء كصبل كحذفها كقفا يؤتُت خَتان  َْ
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 بثيميره ضم الثاء كا١تيم بثمره ِْ
 كٍىي أسن ا٢تاء كىي ِْ
 أحدان بر   فتح الياء كصبل بر  أحدان  ِْ
 عقيبان  ضم القاؼ عقبان  ْْ
 ًقبىبلن  كسر القاؼ كفتح الباء قبيبل ٓٓ
 ىزؤان  ٫تز الواك ىزكان  ٔٓ
ٍهًلكًهمٍ  ضم ا١تيم كفتح البلـ ١تهلكهم ٗٓ

ي
 ١ت

 كما أنسانيًو إالَّ  كسر ا٢تاء كما أنسنيو إالَّ  ّٔ
 أرأٍي ٍ  سهل ا٢تمزة الثانية أرأي  ّٔ
ْٔ 
ٔٔ 

 نبغ فارتدا
 ٦تَّاتعلمن 

 نبغي فارتدا، نبغٍ  أثب  الياء كصبل كحذفها كقفان فيهما
 تعلمٍت ٦تا تعلمن

ِٕ ،
ٕٔ ،
ٕٓ 

 معٍي صربٍان )معان( أسكن الياء كصبل ككقفا معي صربا )كلو(

 ستجديٓف إفٍ  فتح الياء كصبل ستجدٓف إف ٗٔ
 تٍسألٍتِّ  فتح البلـ كشدد النوف تسئلٍت َٕ
 زىاًكيةن  كخفف الياءزاد ألفا بعد  الزام  زكية ْٕ
 نيكيراى  ضم الكاؼ نيٍكرىا ْٕ
 لَّديٓف  خفف النوف لدٓف ٕٔ
 لتخ  أدغم الذاؿ يف التاء لتخذت ٕٕ
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 فاتػَّبىعى  أبدؿ ٫تزة القطع ٫تزة كصل كشدد التاء فأتبع ٖٓ
 نيكيرىا ضم الكاؼ نكرا ٕٖ
 جزاءي اٟتسٌت ضم ا٢تمزة بدكف تنوين جزاء اٟتسٌت ٖٖ
ٖٗ-
ِٗ 

  يَّ أتػَّبىعى  أبدؿ ٫تزة القطع ٫تزة كصل كشدد التاء اتبع  

 السُّدٍَّينً  ضم السُت السدين ّٗ
 يىاجيوجى كىمىاجيوجى  أبدؿ ا٢تمزة فيهما ألفا يأجوج كمأجوج ْٗ
 سيدَّا ضم السُت سىدَّا ْٗ
 دىكِّان  حذؼ ا٢تمزة كنٌوف الكاؼ دكَّا ٖٗ
 أكلياءدكٓفى  فتح الياء كصبل دكٓف أكلياء َُِ
 أكلياءى إنَّا سهل ا٢تمزة الثانية أكلياء إنَّا َُِ
 ٭تىًٍسبيوفى  كسر السُت ٭تسبوف َُْ
 ىيزيؤىان  ٫تز الواك ىيزيكىا َُٔ

 سورة مريم
زاد ٫تزة مفتوحة بعد األلف كعند كصلها ٔتا  زكريا إذ ّ-ِ

بعدىا تصَت ٫تزة مفتوحة بعدىا ٫تزة مكسورة 
 فيسهلها

 زىكىرًيَّاءى ًإذٍ 

زاد ٫تزة مضمومة فيصَت بعدىا ٫تزة مكسورة  يزكريآ إنَّا ٕ
 فيسهلها كيبد٢تا كاكا مكسورة )كجهاف(

 يىا زىكرًيَّاءي إنَّا
 يىازىكىرًياءي ًكنَّا

 عيًتيَّا ضم العُت عتيَّا ٖ
 ِفى ءاية فتح الياء كصبل ًِف ءىايىة َُ
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 إٓفَّى أىعيوذي  فتح الياء كصبل إٓف أعوذ ُٖ
فيها كجهاف، كجو كفص، ككجو بابداؿ ا٢تمز  ألىىىبى  ُٗ

 ياء مفتوحة
 ألىب
 ليهب

 ًنسيان  كسر النوف نسيا ِّ
 تساقط فتح التاء كشدد السُت كفتح القاؼ تسقط ِٓ
َّ ،

ُْ،ْٗ،ُٓ 
 نىًبيئان  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نبيَّا "كلو"

 قوؿي  رفع البلـ قوؿ ّْ
 كأىفَّ  فتح ا٢تمز كإفَّ  ّٔ

 نبيئان  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نبيان  ُْ،ْٗ
 إٓف أخاؼ فتح الياء كصبل إٓف أخاؼي  ْٓ
 ر  إنوي  فتح الياء كصبل ر  إنو ْٕ
 ٥تيًٍلصان  كسر البلـ ٥تلصان  ُٓ

 نبيئان  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نبيان  ْٓ،ّٓ
 النًَّبيئُتى  خفف الياء كزاد بُت الياءين ٫تزة النَّبيَُّت ٖٓ
 أاذا أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أًءذاى  ٔٔ

 جيثيان  ضم اٞتيم جثيان )معا( ِٕ،ٖٔ
 عيتيان  ضم العُت عتيان  ٗٔ
 صيليَّا ضم الصاد صليَّا َٕ
 رًيَّا أبدؿ ا٢تمزة ياء كأدغمها يف الياء اليت بعدىا رًٍءيان  ْٕ
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 أفراي  سهل ا٢تمزة الثانية أفرأي  ٕٕ
 يىكىادي  التاء ياءأبدؿ  تكادي  َٗ

 سورة طو
 إٓف ءانس  َُ

 لعلي آتيكم
 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إٓفى ءأنس 
 لعليى آتيكم

 أنا إٓفِّى  فتح الياء كصبل إٓف أنا ُِ
  يوىل حذؼ التنوين  ولن  ُِ
  أناإنٍتى  فتح الياء كصبل إنٍت أنا ُْ

 إف لذكرمى  فتح الياء كصبل لذكرم إف ُٓ،ُْ
 كٍِف فيها أسكن الياء فيهاكِف  ُٖ
  أمٍرمِفى  فتح الياء كصبل ِف أمرم ِٔ

 عيٍتى إذ فتح الياء كصبل عيٍت إذ َْ،ّٗ
ُْ،ِْ 
ِْ،ّْ 

 لنفسي أذىب
 ذكرم أذىبا

 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 اذىب لنفسيى 
 اذىبا ذكرمى 

 مهادان  كسر ا١تيم كفتح ا٢تاء كزاد ألفا بعدىا مٍهدان  ّٓ
 تكمسحى فيى  فتح الياء كاٟتاء فيسحتكم ُٔ
 إفَّ ىذاف تشديد النوف إف ىذاف ّٔ
 تلىقَّف فتح البلـ كشدد القاؼ تلقف ٗٔ
زاد ٫تزة استفهاـ قبل ا٢تمزة األكُف كسهل  ءىامنتم ُٕ

 ا٢تمزة الثانية
 ءىاأمنتيمٍ 
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كسر ا٢تاء من دكف صلة، ككسر بصلة  يأتو مؤمنا ٕٓ
 كجهاف

 يأتًو مؤمنان 

كسر النوف كصبلن كأبدؿ ٫تزة القطع ٫تزة  أف أسر ٕٕ
 كصل مكسورة ابتداءن 

 أًف اٍسر
 ًاسر

أال تتبعن  ّٗ
 أفعصي 

أال تتبعيٍت  أثب  ياء بعد النوف كصبل كحذفها كقفان 
 أفعصي  تتبعن

 برأسي إٓف فتح الياء كصبل برأسي إٓف ْٗ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كٍىو ُُِ
 كًإنك ال تٍظمىويا كسر ا٢تمزة كأنك ال تظموا ُُٗ
 حىشىٍرتػىٍتىى أىٍعمىى فتح الياء كصبل حشرتٍت أعمى ُِٓ

 سورة األنبياء عليهم السالم
 قيلٍ  ضم القاؼ كحذؼ األلف كأسكن البلـ قاؿ ْ
 كىٍىوى  أسكن ا٢تاء كىو ْ
 ييوحىى قرأ بالياء كفتح اٟتاء كبعدىا ألف نيوحي ٕ
 مًَّعيٍ مىن  أسكن الياء كصبل ككقفا من مَّعيى  ِْ
 ييوحىى قرأ بالياء بدؿ النوف كفتح اٟتاء كبعدىا ألف نيوًحي ِٓ
 إٓفِّ إًلوه  فتح الياء كصبل إٓفَّ إًلوه  ِٗ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ّّ
 ىزؤا ٫تز الواك ىزكا ّٔ
 كلقدي استهزل ضم الداؿ كلقد استهزل ُْ
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 الدُّعاءى ًاذىا سهل ا٢تمزة الثانية الدعاء إذا ْٓ
 ًمثٍػقىاؿي  رفع البلـ ًمٍثقاؿ ْٕ
 ءاان  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية ءأن  ِٔ
 أامَّة سهل ا٢تمزة الثانية أئمة ّٕ
 ليحصنكم قرأ بالياء بدؿ التاء لتحصنكم َٖ
زاد ٫تزة مفتوحة بعد األلف كبعدىا ٫تزة  كزكريا إذ ٖٗ

 مكسورة كيسهل ا٢تمزة الثانية
 ًإذٍ  ءى كزىكىرًيَّا

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْٗ
 جوجياجوج كما أبدؿ ا٢تمزتُت فيهما ألفا يأجوج كمأجوج ٔٗ
 ىؤالء يا٢تة أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء مفتوحة ىؤالء ءا٢تة ٗٗ
كسر الكاؼ كفتح التاء كبعدىا ألف على  للكتب َُْ

 اإلفراد
 لًٍلًكتىابً 

 قيلٍ  ضم القاؼ كحذؼ األلف كأسكن البلـ قىاؿى  ُُِ

 سورة الحج
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاك مكسورة  نشآءي إُف ٓ

 )كجهاف(
 نشآءي ًاُفى 
 نشآءي كُف

 الصًَّبُتى  حذؼ ا٢تمزة الصبئُت ُٕ
 سواءه  ضم التنوين سواء ِٓ
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو َّ
 فتخطَّفيوي  فتح ا٠تاء كشدد الطاء فتخطفو ُّ
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 دفاعي  مدية كسر الداؿ كفتح الفاء كبعدىا ألف دفع َْ
 ٢تيًدم ٍ  خفف الداؿ ٢تيدِّم ٍ  َْ
 أختهم أدغم الذاؿ يف التاء أخذ م ْْ

 كٍىي أسكن ا٢تاء كىي ْٖ،ْٓ
 اختَّها أدغم الذاؿ يف التاء أخذ ا ْٖ
 نلءو  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نلَّ  ِٓ

 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ْٔ،ٖٓ
 مىٍدخبلن  فتح ا١تيم مدخبل ٗٓ
 تٍدعيوفى  قرأ بالتاء بدؿ الياء يدعوف ِٔ
 السَّمىا أىفٍ  أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط السَّمآءى أفٍ  ٓٔ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٔٔ

 سورة المؤمنون
 ينآءى سً  كسر السُت سينآءى  َِ
 نسقيكم فتح النوف نسقيكم ُِ
 أمرينىاجا  أسقط ا٢تمزة األكُف مع جواز القصر كالتوسط جآءى أمرنا ِٕ
 زىٍكجىٍُتٍ  كيلِّ  حذؼ التنوين كل زكجُت ِٕ
 أف اعبدكا ضم النوف أف اعبدكا ِّ
 مةن جاءى ا سهل ا٢تمزة الثانية جآء أيمةن  ْْ
 ريبوة صم الراء ربوة َٓ
 كأفَّ ىذه فتح ا٢تمزة كإف ىذه ِٓ
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 أ٭تًسبوف كسر السُت أ٭تسبوف ٓٓ
 ركفجً تػيهٍ  ضم التاء ككسر اٞتيم  جركف ٕٔ

 كٍىو )كلها( أسكن ا٢تاء فيهن كىو ٖٕ،ِٕ
 تذَّكَّريكفى  شدد الذاؿ تذكركف ٖٓ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٖٖ
 عاَفي الغيب ضم ا١تيم علم الغيب ِٗ
 جا أحدىم أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أحدىم ٗٗ
 أعملي  لعىليى  فتح الياء كصبل لعليَّ أعملي  ََُ
 فاٗتتموىم الذاؿ يف التاء أدغم فاٗتذ٘توىم َُُ
 خريان سي  ضم السُت سخريا َُُ

 سورة النور
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ُ
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاكا مكسورة  شهداء إالَّ  ٔ

 )كجهاف(
الَّ، اداءي هى شي 

 الَّ شهداءي كً 
 أربعى شهادات و  نصب العُت شهدات أربعً  ٔ
 لىٍعنى ي  أفٍ  التاء أسكن النوف كرفع عن ى لى  أفَّ  ٕ
كا٠تمسة أف  ٗ

غضب اهلل 
 عليها

رفع التاء كأسكن النوف ككسر الضاد كرفع 
 ا٢تاء من لف  اٞتبللة

 أفٍ  كا٠تامسةي 
 عليها ب اهللي غضً 

ُُ 
ُٓ 

 ال ٖتسبوه
 كٖتسبونو

 كسر السُت
 كسر السُت

 ال ٖتًسبوه
 كٖتًسبونو
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 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ُٓ
 خٍطوات أسكن الطاء خطوات ُِ

 بًيوتكم–بًيوتان  كسر الباء بيوتكم –بيوتان  ِٕ،ِٗ
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ِٕ
 البغا إفٍ  سهل ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط البغاء إفٍ  ّّ

 مبيىنات فتح الياء مبين  ْٔ،ّْ
 بًيوت كسر الباء بيوت ّٔ
 ٭ًتًسبو كسر السُت ٭تسبو ّٗ
ْٔ-
ْٔ 

 يشآءي إفٍ 
 إُفيشآءي 

سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاك مكسورة 
 )كجهاف(

يشآءي إٍف، يشاء 
 فكً 

 يشآءي اُفى يشاءيكُف
 وكيتقً  كسر القاؼ كيتقو ِٓ
 ال ٖتًسإ كسر السُت ال ٖتسإ ٕٓ
بيوتكم ، بيوت  ُٔ

 بيوتا
بًيوت  –بًيوتكم  كسر الباء فيهن

 بًيوتان  –
 سورة الفرقاف

 فٍهي أسكن ا٢تاء فهي ٓ
 انظيرٍ  مسحيوران في  ضم نوف التنوين كصبل مسحوراف انظر ٗ-ٖ

 ٨تشرىم قرأ بالنوف بدؿ الياء ٭تشرىم ُٕ
 ءاانتم أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية ءىأنتم ُٕ
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 ىؤآلء ٍٔف ىيمٍ  أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء مفتوحة ىؤآلء أـ ىم ُٕ
 يستطيعوف قرأ بالياء بدؿ التاء تستطيعوف ُٗ
 تشَّقط شدد الشُت تشقط ِٓ
 اٗت  أدغم الذاؿ يف التاء اٗتذت ِٕ
 اٗتذيكا قٍوًميى  فتح الياء كصبل قومي أٗتذكا َّ
 نلءً  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نىًلِّ  ُّ
 كٙتودان كأصحاب نوف الداؿ كصبل  كأبدؿ التنوين ألفا كقفا كٙتودا كأصحب ّٖ

 اكٙتود
 يفلم السوءى  الثانية ياء مفتوحةأبدؿ ا٢تمزة  السوء أفلم َْ
 ىزؤان  ٫تز الواك ىزكان  ُْ
 أرأي  سهل ا٢تمزة الثانية أرأي  ّْ
 ٖتًسب كسر السُت ٖتسب ْْ

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْٖ،ْٕ
 نيشيران  قرأ بالنوف بدؿ الباء كضم الشُت بشرا ْٖ

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْٓ،ّٓ
 شا أفٍ  القصر كالتوسطأسقط ا٢تمزة األكُف مع  شآء أفٍ  ٕٓ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِٔ
 يػيٍقًتيكا ضم الياء ككسر التاء يقًتكا ٕٔ
 فيو مهانا بدكف صلة فيو مهانا ٗٔ

 سورة الشعراء
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 السَّمآًء بآيةن  أبدؿ ا٢تمزة الثانية ياء مفتوحة السماء ءاية ْ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ٗ
 إٓفى أخاؼي  فتح الياء كصبل أٓف أخاؼ ُِ
 اٗت ُّ  أدغم الذاؿ يف التاء اٗتذت ِٗ
 أرجًو كأخاهي  كسر ا٢تاء من دكف صلة أرجو كأخاهي  ّٔ
 أاافَّ  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أئنَّ  ُْ
 قَّفتلى  فتح البلـ كشدد القاؼ تلقف ْٓ
 ءىاامنتم زاد ٫تزة استفهاـ كسهل الثانية ءىامنتم ْٗ
القطع ٫تزة كصل ككسر النوف أبدؿ ٫تزة  أف أٍسر ِٓ

 كصبلن 
 أًف اٍسرً 

 بعبادمى إنَّكيمٍ  فتح الياء كصبل بعبادم إنَّكمٍ  ِٓ
 حذركف أسقط األلف ذركفاح ٔٓ
 معٍي ر َّ  أسكن الياء كصبل ككقفا معي ر َّ  ِٔ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ٖٔ
 نبأ إبراىٍيم سهل ا٢تمزة الثانية نبأ إبراىيم ٗٔ
 أفرايتم ا٢تمزة الثانيةسهل  أفرأيتم ٕٓ
 ِفَّى ًإالَّ  فتح الياء كصبل ِفِّ ًإالَّ  ٕٕ

 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو َٖ،ٖٕ
 أنو أل ى  فتح الياء كصبل أل  إنوي  ٖٔ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو َُْ
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 أىنىٍا ًإالَّ -أنآ ًإالَّ  أثب  ألف أنا كحذفها )كجهاف( أنا إالَّ  ُُٓ
 مَّعٍي ًمنٍ  ككقفاأسكن الياء كصبل  معي من ُُٖ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ُِِ
 أٓفى أخاؼ فتح الياء كصبل إٓف أخاؼي  ُّٓ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو َُْ
 بًيوتان  كسر الباء بيوتان  ُْٗ
 فرىُت حذؼ األلف فارىُت ُْٗ

 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ُٕٓ،ٗٓ
فتح البلـ كحذؼ ا٢تمزة اليت قبلها كاليت  أصحب األيكة ُٕٔ

 كفتح التاءبعدىا 
 ةى كى يى أصحاب لً 

 بالقيسطاس ضم القاؼ بالقسطاس ُِٖ
 كٍسفان  أسكن السُت كسفان  ُٕٖ
ًا ًإفٍ  سهل ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر السمآًء ًإفٍ  ُٕٖ  السَّمى
 ر ى أعلمي  فتح الياء كصبل ر  أعلم ُٖٖ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ُُٗ
 أفراٍي  سهل ا٢تمزة الثانية أفرأي  َِٓ
 فتوكل أبدؿ الواك فاء كتوكل ُِٕ
 همبعى يتٍ  أسكن التاء كفتح الباء يتبعهم ِِْ

 سورة النمل
 إٓفَّى ءىانىٍس ي  فتح الياء كصبل أٓف انس  ٕ
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 قبسو  بشهابً  حذؼ تنوين الباء بشهاب قبسو  ٕ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ُٔ
 ماٍِف ال أرل أسكن الياء كصبل ككقفا ماِف ال أرل َِ
 فمكيث ضم الكاؼ فمكث ِِ
 ٮتفوف، يعلنوف قرأ بباء الغيب يف الفعلُت ٗتفوف، تعلنوف ِٓ
 إليهمٍ  فألقوً  كسر ا٢تاء بدكف صلة فألقو إليهمٍ  ِٖ
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاكا مكسورة  ا١تلؤي ًإٓفَّ  ِٗ

 )كجهاف(
 ا١تلؤي آف
 ٓفا١تلؤي كً 

 شكري ءىاا كسهل ا٢تمزة الثانيةأدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت  ءىاشكر َْ
 أفي أعبدكا ضم النوف كصبل أف اعبدكا ْٓ
 ميهلكى  ضم ا١تيم كفتح البلـ مهلك ْٗ
 ًإنا دمرناىم كسر ا٢تمزة أنا دمرناىم ُٓ
 بًيو م كسر الباء بيو م ِٓ
 أاانكم أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أئنكم ٓٓ
ألفا كسهلها )كجهاف(  أبدؿ ٫تزة الوصل  ءىاهللي  ٗٓ

 كحفص
 ءىاهللي  –ءىآهللي 

 تشركوف بالتاء بدؿ الياء يشركوف ٗٓ
َٔ 
ُٔ 

 
 أىإًلىوه 

 
 أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية

 أاالوه 

 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ِٔ
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 نيشيران  قرأ بالنوف بدؿ الباء، كضم الشُت بشران  ّٔ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٖٕ
 الدُّعىاءى اذ سهل ا٢تمزة الثانية إذاالدعاء  َٖ
 ًإفَّ النَّاسى  كسر ا٢تمزة أفَّ النَّاسى  ِٖ
 آتيوه زاد ألفا بعد ا٢تمزة ، كضم التاء أتوه ٕٖ
 كٍىي أسكن ا٢تاء كىي ٖٖ
 يومئوذ فزعً  حذؼ تنوين العُت فزع يومئذ ٖٗ

 سورة القصص
 أامة سهل ا٢تمزة الثانية أئمَّة ٓ
 ر ى أف الياء كصبلفتح  ر  أف ِِ
 أٓف أريد ِٕ

 ستجدٓف إف
 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إٓفى أريدي 
 ستجدٓفى إف

إٓف انس ،  ِٗ
 لعلي ءاتيكم

 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 إٓفى انس ي ، لعليى 
 ءاتيكم

 ًجذكة كسر اٞتيم جذكة ِٗ
 إٓفى أنا فتح الياء كصبل إٓف أنا َّ
 الرىىب فتح ا٢تاء الرىب ِّ
أسكن الياء كأسقط ا٢تمزة كنقل حركتها إُف  معي ردءان  ّْ

 الداؿ
 مىًعٍي رًدان 

 يصدٍقٍت أسكن القاؼ يصدقٍت ّْ
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 إٓفى أخاؼ فتح الياء كصبل إٓف أخاؼ ّْ
 ر ى أعلم فتح الياء كصبل ر  أعلم ّٕ
 لعليى أ لع فتح الياء كصبل لعلي أ لع ّٖ
 ال يىرًجعوف اٞتيمفتح الياء ككسر  ال يرجعوف ّٗ
 أامة سهل ا٢تمزة الثانية أئمة ُْ
 ساحراف فتح السُت كبعدىا ألف ككسر اٟتاء سحراف ْٖ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٔٓ
 ٕتىب قرأ بالتاء بدؿ الياء ٬تىب ٕٓ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو َٕ

 يتماأرى  سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتم ِٕ،ُٕ
 عندمى أكَف فتح الياء كصبل عندم أكَف ٖٕ
 ٠تيسف ضم ا٠تاء ككسر السُت ٠تسف ِٖ
 ر ى أعلم فتح الياء كصبل ر  أعلم ٖٓ

 سورة العنكبوت
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٓ
 اٗتتم أدغم الذاؿ يف التاء اٗتذمت ِٓ
 مودةن بينىكم نوف التاء كنصب النوف مودة بينكم ِٓ
 ر ى إنو فتح الياء كصبل ر  إنو ِٔ
 النبوءة خفف الواك كزاد ٫تزة بعدىا النبوة ِٕ
 كمنناأا أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أئنكم ِٗ
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 يءسي  أشم كسرة الشُت ضمة سيء ّّ
 كٙتودان كىقىٍد كٙتودىا نوف الداؿ كصبل كأبدؿ التنوين ألفا كقفا كٙتودان كقد ّٖ
 الًبيوت كسر الباء البيوت ُْ

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو )معا( َٔ،ِْ
 ٢تٍي أسكن ا٢تاء ٢تي ْٔ
 كٍليتمتعوا أسكن البلـ كليتمتعوا ٔٔ
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 سورة الروم
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٓ
 عاقبةي  رفع التاء عقبة َُ
ُت فتح البلـ ُتللعلمً  ِِ

ى
 للعا١ت

 كٍىو )كلها( أسكن ا٢تاء كىو )كلها ( ِٕ
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ّٓ
 لًتبوا يف كأسكن الواكقرأ بالتاء مضمومة  لَتبوا يف ّٗ
 رأث قصر ا٢تمزة كحذؼ األلف ءاثر َٓ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو َٓ
 ذىاالدُّعىاءى اً  سهل ا٢تمزة الثانية الدعاء إذا ِٓ
ضعف )معا(  ْٓ

 ضعفان 
ضيعف )معا(  ضم الصاد

 ضيعفان 
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْٓ
 ال تنفع قرأ بالتاء ال ينفع ٕٓ

 سورة لقمان
 يتخذيىا رفع الذاؿ يتخذىا ٔ
 ىزؤان  ٫تز الواك ىزكان  ٔ
 أٍذنيو أسكن الذاؿ أذنيو ٕ
ٗ-ُّ 

ُّ،ُٔ 
 كىو
 يبٍتَّ  ُٕ

 أسكن ا٢تاء
 كسر الياء

 كٍىو
 يابٍتِّ 
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 مثقاؿي  رفع البلـ مثقاؿ ُٔ
 كال تيصاعرٍ  زاد ألفا بعد الصاد كخفف العُت كال تصعر ُٖ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِِ
زًنك ككسر الزامضم الياء  ٭تزنك ِّ  ٭تي
 ما تدعوف قرأ بالتاء بدؿ الياء ما يدعوف َّ
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 سورة السجدة
 السَّمآ ًإُفى  سهل ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر السمآ إُف ٓ
إءذا ضللنا يف  َُ

 األرض أءنا
أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية كقرأ 
 )أانا(  مزة كاحدة مكسورة على اإلخبار

ضىلىٍلناى يف أًاذا 
 األٍرًض ًإنَّا

 أامة سهل ا٢تمزة الثانية أئمة ِْ
 ا١تاء ًاُف سهل ا٢تمزة الثانية ا١تاء إُف ِٕ

 سورة األحزاب
 النًَّلء خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا النل ُ
 البلَّءً  حذؼ الياء اللئي ْ
 تظهَّريكف شدد الظاء كحذؼ األلف كشدد ا٢تاء تظهركف ْ
 كٍىو ا٢تاءأسكن  كىو ْ
خفف الياء كزاد ٫تزة مضمومة بعدىا فتصَت  النل أكُف ٔ

٫تزة مضمومة كبعدىا ٫تزة مفتوحة فيبد٢تا كاكا 
 مفتوحة

 النًَّلءي كىٍكُفى 

ى  ٕ  النًَّبيئُت خفف الياء كزاد ٫تزة بُت الياءين النَّبُتِّ
الظنونا ىنالك  أثب  األلف كصبل ككقفا الظنونا ىنالك ُُ،َُ

 الظنونا
 ال مىقاـ فتح ا١تيم ال مقاـ ُّ
 النًَّلءى  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا النل ُّ
 بًيوتنا كسر الباء بيوتنان  ُّ
 ألتوىا قصر ا٢تمزة ال توىا ُْ
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 بوف٭تسً  كسر السُت ٭تسبوف َِ
 إسوةه  كسر ا٢تمزة أسوة ُِ
 شا أك أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط شاء أك ِْ

َّ،ِٖ 
ِّ 

 النًَّلءً  –النًَّلءي  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا النًَّلِّ  –النًَّلُّ 

 ء إفاالنسا سهل ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر النساء إف ِّ
خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا فتصَت ٫تزة  النل إنا ْٓ،َٓ

مضمومة بعدىا ٫تزة مكسورة فيسهلها 
 )كجهاف(كيبد٢تا كاكا مكسورة 

 النًَّلءي إنَّا
 النًَّلءي ًكنَّا

 كثَتان  قرأ بالثاء بدؿ الباء كبَتا ٖٔ

 سورة سبأ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِ-ُ
 عاَف الغيب رفع ا١تيم علم الغيب ّ
 ألًيمً  جر ا١تيم أليم ٓ
 كٍسفا أسكن السُت كسفان  ٗ
 إف االسما سهل ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر السماء إف ٗ
 منساتوي  أبدؿ ا٢تمزة ألفا مدية منسأتو ُْ
فتح السُت كزاد ألفا بعدىا ككسر الكاؼ  مسكنهم ُٓ

 على اٞتمع
 مساكنهم

 أٍكل أسكن الكاؼ أكل ُٔ
 صدىؽ خفف الداؿ صدؽ َِ
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 أدعوا قيلي  ضم البلـ كصبل قل أدعوا ِِ
 –٭تشرىم  َْ

 يقوؿ
 نقوؿ –٨تشرىم  قرأ بالنوف يف الفعلُت بدؿ الياء

 كٍىو –فٍهو  أسكن ا٢تاء كىو –فهو  ْٕ
 ر ى إنو فتح الياء كصبل ر  إنو َٓ

 سورة فاطر
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاكا مكسورة  يشآء إفَّ  ُ

 )كجهاف(
 يشآءي ًافَّ 
 فيشآءي كً 

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِ
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاكا مكسورة  الفقرآءي إُف ُٓ

 )كجهاف(
 الفقرآءي اُف
 الفقرآءي كِف

 جا أجلهم أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جاء أجلهم ْٓ

 سورة يس
 تنزيلي  رفع البلـ تنزيل ٓ
 فٍهي أسكن ا٢تاء فهي ٖ
 سيدَّا )معا( صم السُت سدَّا )معا( ٗ

 ءاانذر م، أااف أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية ءأنذر م، أئن ُٗ،َُ
 ءااٗتذ أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية ءأٗتذ ِّ
 لىمىا خفف ا١تيم ١تا ِّ
 ١تيَّتة كسر الياء كشددىا ا١تيتة ّّ
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أثب  األلف بعد الياء على اٞتمع ككسر التاء  ذريتهم ُْ
 كا٢تاء

 يا مر ذ

 ٮٍتصِّموف أسكن ا٠تاء كاختلس فتحتها )كجهاف( ٮتصموف ْٗ
 ٮتصِّموف

 شٍغل الغُتأسكن  شغل ٓٓ
فتح النوف األكُف كأسكن الثانية كضم الكاؼ  ننكسو ٖٔ

 كخففها
 سوكي نٍ نػى 

 تعقلوف قرأ بالتاء بدؿ الياء يعقلوف ٖٔ
 لتنذر قرأ بالتاء بدؿ الباء لينذر َٕ
زًنك ضم الياء ككسر الزام ٭تيٍزًٍنكى  ٕٔ  ٭تي
ٕٖ ،
ٕٗ، 
ُٖ 

 كٍىو –كٍىي  أسكن ا٢تاء كىو –كىي 

 سورة الصافات
 الكواكب بزينةً  حذؼ التنوين بزينةو الكواكب ٔ
 ال يٍسمعوف أسكن السُت كخفف ا١تيم ال يسمعوف ٖ

أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية كقرأ  أءنا –أءذا متنا  ّٓ،ُٔ
 )أءنا(  مزة كاحدة مكسورة على اإلخبار

 إنا –أااذا متنا 

 أْف أرل كسر الياء كصبل يبٍت َُِ
، أٓف أٓف أرل  َُِ

 أذْتك
 فتح الياء كصبل
 فتح الياء كصبل

 أٓفى أرل
 أٓفى أذْتك
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 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو َُٔ
 نبيئا خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نبيا ُُِ
 اهلل ربكم كرب رفع ا٢تاء كالباءين اهلل ربكم كرب ُِٔ
 آًؿ يىاسًُتى  زاد ألفا بعد ا٢تمزة ككسر البلـ إؿ ياسُت َُّ
 كٍىو ا٢تاءأسكن  كىو ُْٓ
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ُٓٓ

 سورة ص
 أاانزؿ أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أءنزؿ ٖ
أسقط ٫تزة الوصل كالقطع كنقل حركتها إُف  األيكة ُّ

 البلـ كفتح التاء
 ليكةى 

 ىؤال إالَّ  سهل ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر ىوآلًء إالَّ  ُٓ
 كٍِف نعجة الياء كصبل ككقفاأسكن  كِف نعجة ِّ
 أحبب  إٓفى  فتح الياء كصبل ٓف أحبب إ ِّ
 نكإ بىعدمى  فتح الياء كصبل بعدم إنك ّٓ
 ذكرل ٓتالصةً  حذؼ التنوين ٓتالصةو ذكرل ْٔ
 اؽه كغسى  خفف السُت كغسَّاؽ ٕٓ
 سيخريان  ضم السُت سخريان  ّٔ
 ٍِف مٍن علم أسكن الياء كصبل ككقفا ِف من علم ٗٔ
 إُف لعنيتى  فتح الياء كصبل لعنيت إُف ٖٕ
 فىاٟتطَّ كاٟتطَّ  القاؼ )فاٟتط( فتح فاٟتط كاٟتط ْٖ
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 سورة الزمر
 أمىنٍ  خفف ا١تيم أمَّنٍ  ٗ
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ِِ
 أفرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أفرأيتم ّٖ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِٔ
 تأميريكٓفى أىٍعبيدي  خفف النوف كفتح الياء تأمركٓفَّ أعبدي  ْٔ
 بالنَّبيئُتى  خفف الياء كزاد ٫تزة بُت الياءين بالنبيُِّتى  ٗٔ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو َٕ

 فتِّحٍ  )معا( شدد التاء فتح  )معا( ّٕ،ُٕ

 سورة غافر
 فأختهم أدغم الذاؿ يف التاء فأخذ م ٓ
 كلمات زاد ألفا بعد ا١تيم على اٞتمع كلم  ٔ
 تدعوف بالتاء بدؿ الياءقرأ  يدعوف َِ
 أفكى  حذؼ ا٢تمزة، كفتح الواك أك أف ِٔ
 لعليى أبلغي  فتح الياء كصبل لعلِّي أبلغي  ّٔ
 كصىدَّ  فتح الصاد دَّ كصي  ّٕ
 اتبعوٓف أىدكم أثب  الياء كصبل اتَّبعوف أىدكم ّٖ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو َْ
 ماِفى أدعوكم فتح الياء كصبل ماِف أدعوكم ُْ
 كىأىنىا أىٍدعيوكيمٍ أثب  األلف كصبل ككقفا كبعدىا ٫تزة فيصَت  كأنا أدعوكم ِْ
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 من قبيل ا١تنفصل
 أمرمى إُف فتح الياء كصبل أمرم إُف ْْ
 يتذكركف قرأ بياء الغيبة تتذكركف ٖٓ
ا أىٍمري  أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جاء أمري  ٖٕ  جى
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 سورة فصل 
 أاانكيمٍ  ا٢تمزتُت كسهل الثانية أدخل ألفا بُت أئنكم ٗ
 ٨ٍتسات أسكن اٟتاء ٨تسات ُٔ
كيـو ٭تشر  ُٗ

 أعداء اهلل
 ر أعداءى كيـو ٨تشي  قرأ بالنوف ا١تفتوحة كضم الشُت كنصب ا٢تمزة

 اهلل
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ُِ
 جزآءي كعدآءً  أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاكا مفتوحة جزاء أعدآء ِٖ
 ءىااٍعجىًميه  بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أدخل ألفا ءىاعجميه  ْْ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْْ
 ر ى إفَّ  فتح الياء كصبل )ٓتلف عنو( ر َّ إفَّ  َٓ
 أرايٍػتيمٍ  سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتم ِٓ

 سورة الشورى
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ْ
 يكاد قرأ بالياء بدؿ التاء تكاد ٓ

. كىو ُٗ ُُ،ٗ
 )كلها(

 كٍىو )كلها( أسكن ا٢تاء

 نؤتًو منها كسر ا٢تاء بدكف صلة نؤتو منها َِ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِِ،ِٓ
 يفعلوف قرأ بالياء بدؿ التاء تفعلوف ِٓ
سهل ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاك مكسورة  يشآءي إنَّوي  ِٕ

 )كجهاف(
 –يشآءي انَّو 
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 يشآءي كنَّوي 
 كٍىو )كلها( أسكن ا٢تاء كىو )كلها( ِٗ،ِٖ
 ٔتا كسب  حذؼ الفاء فبما كسب  َّ
 اٞتوارم يف أثب  الياء كصبل اٞتوار يف ِّ
 الرِّياح فتح الياء كزاد ألفا بعدىا على اٞتمع الريح ّّ
 كيعلمي  رفع ا١تيم كيعلم ّٓ

 سورة الزخرف
 ًإٍف كينتيمٍ  كسر ا٢تمزة أف كنتم ٓ
ء خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا نلِّ  ٕ،ٔ  نىًلو
 مهادان  كسر ا١تيم كفتح ا٢تاء كزاد ألفا  بعدىا مهدان  َُ

 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ُٖ،ُٕ
 يٍنشىؤيا فتح الياء كأسكن النوف كخفف الشُت ينشئوا ُٖ
قرأ بالنوف بدؿ الباء مسكنة كحذؼ األلف  دي الرٍَّٛتىنً عبً  ُٗ

 كفتح الداؿ
 عند الرٍَّٛتنً 

األكُف كسهلها زاد ٫تزة مضمومة بعد ا٢تمزة  أىشىًهديكا ُٗ
كأسكن الشُت كأدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت ٓتلف 

 عنو )كجهاف(

 أاكٍشهديكا

 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ّٔ
 ٭تًسبوف كسر السُت ٭تسبوف ّٕ
 جاءانا زاد ألفا بعد ا٢تمزة جاءنا ّٖ
 كٍىو )معا( أسكن ا٢تاء كىو )معا( ْٖ
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 تٍعلىميوفى  قرأ بتاء ا٠تطاب يعلميوف ٖٗ

 سورة الدخان
 ربُّ السَّماكات رفع الباء رب السموات ٕ
 إٓفى ءاتيكم فتح الياء كصبل إٓفَّ ءاتيكم ُٗ
 فىاٍسرً  أبدؿ ٫تزة القطع ٫تزة كصل فأسر ِّ
 تغلي قرأ بتاء التأنيث يغلي ْٓ
 فاعتػيليوه ضم التاء فاعتلوه ْٕ
 مقياـو  ضم ا١تيم مقاـو  ُٓ
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 سورة الجاثية
 ىزؤان  ٫تز الواك ىزكان  ٗ
 زٍجزو أىليمو  كسر تنوين ا١تيم رجز أليم ُُ
 النبوءة أسكن الواك كزاد ٫تزة بعدىا النبوة ُٔ
 سواءه  رفع تنوين ا٢تمزة سواء ُِ
 ي أفرا سهل ا٢تمزة الثانية أفرأي  ِّ
 اٗتتم أدغم الذاؿ يف التاء اٗتذمت ّٓ
 ىزؤان  ٫تز الواك ىزكان  ّٓ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ّٕ

 سورة األحقاف
 أرايتم سهل ا٢تمزة الثانية أرأيتمي  َُ،ْ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ٖ
أثب  األلف كتصَت حينئذ من قبيل ا١تنفصل  أنا ًإالَّ  ٗ

 كحذفها )كجهاف(
 أىنآ ًإالَّ  –أنٍا ًإالَّ 

 لتنذر قرأ بتاء ا٠تطاب لينذر ُِ
حذؼ ا٢تمزة كضم اٟتاء كأسكن السُت  إحسانا ُٓ

 كحذؼ األلف
 حيٍسنان 

 كىٍرىا )معا( فتح الكاؼ كيٍرىىا )معا( ُٓ
 ال ترل قرأ بتاء ا٠تطاب ال ييرل ِٓ
 مساكنىهم نصب النوف مساكنهم ِٓ

 سورة محمد
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 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِ
 قاتلوا فتح القاؼ كزاد ألفا بعدىا كفتح التاء قتلوا ْ
 جا أشرىا يهىا أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جآء أشر ها ُٖ
 فهل عًسيتم كسر السُت فهل عسيتم ِِ
 أىسرارىيم فتح ا٢تمزة إسرارىم ِٔ
 ىاانتم سهل ا٢تمزة مع التوسط كالقصر ىأنتم ّٖ

 سورة الفتْ
 عليو اهلل كسر ا٢تاء كرقط الـ لف  اٞتبللة عليو اهلل َُ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ِْ
 التػٍَّوراةً  -التػٍَّورىاًة  فتح األلف كقللها )كجهاف( التوراة ِٗ

 سورة الحجرات
 النًَّلءً  خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا النًَّلِّ  ِ
 تفيء إُفى  سهل ا٢تمزة الثانية تفيءى إُف ٗ
 ميتان  كسر الياء كشددىا ميتان  ُِ

 سورة ق
 أااذا أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أءذا ّ
 يقوؿ ٞتهنم قرأ بالياء بدؿ النوف نقوؿ ٞتهنم َّ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو ّٕ
 ًإدبارى  كسر ا٢تمزة أدبر َْ
نادم منٍ  أثب  الياء ساكنة كصبل ا١تناد من ُْ

ي
 ا١ت
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 تشَّقَّطي  شدد الشُت تشقَّطي  ْْ

 سورة الذاريات
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو َْ
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ْٗ

 سورة الطور
 ذريا م كما على اٞتمعزاد ألفا بعد الياء ككسر التاء  ذريتهم كما ُِ
 ندعوه أنو فتح ا٢تمزة ندعوه إنو ِٖ
 طركفي١تصا قرأ بالصاد كجها كاحدا ا١تسيطركف ّٕ
 يىصعقوف فتح الياء يصعقوف ْٓ
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 سورة النجم
 فٍهو أسكن ا٢تاء كىو ٕ
 يتمأفرا سهل ا٢تمزة الثانية أفرأيتم ُٗ
 كٍىو أسكن ا٢تاء كىو َّ
 ي أفرا الثانيةسهل ا٢تمزة  أفرأي  ّّ
 فٍهو أسكن ا٢تاء فهو ّٓ
نقل حركة ا٢تمزة إُف البلـ كأدغم التنوين يف  عادان األكُف َٓ

البلـ كحذؼ ا٢تمزة ك٫تز الواك كأسكنها ىذا 
 كصبل .

 إما عند اإلبتداء باألكُف فلو ثبلثة أكجو
األكؿ:  مزة مفتوحة كبعدىا الـ مضمومة 

مضمومة كبعدىا ٫تزة ساكنة الثآف ببلـ 
 كبعدىا ٫تزة ساكنة الثالث كحفص

 
 عىادن لٍُّؤُفى 
 أٍلؤُف
 ليؤُف
 األكُف

 فماكٙتودنا  نوف الداؿ كٙتودان فما ُٓ

 سورة القمر
 الدَّاعًي يقيوؿي  أثب  الياء كصبل الدَّاع يقيوؿي  ٖ
 لقيأاا أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية أؤلقي ِٓ
 جاء اؿ األكُف مع التوسط كالقصرأسقط ا٢تمزة  جاء ءىاؿى  ُْ

 سورة الواقعة
 كال ينزىفوف فتح الزام كال ينزفوف ُٗ
 إنَّا –أااذا أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية كقرأ أإنا  أئذا أئنا ْٕ
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  مزة كاحدة مكسورة على اإلخبار
 تذَّكركف شدد الذاؿ تذكركف ِٔ
 ٢تٍو أسكن ا٢تاء ٢تو ٓٗ
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 سورة الحديد
ُ،ِ،ّ 
ْ،ٔ 

 كٍىو )كلها (  أسكن ا٢تاء  كىو )كلها( 

 فيضاعفيو  رفع الفاء  فيضعفو  ُُ
ا أىٍمري  أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط  جاء أمر ُْ  جى
ف فَّ اهلل ىو  ِْ

 الغٍت اٟتميد
فً فَّ اهلل الغٍتُّ  ضمَت ا١تنفصل الحذؼ 

 اٟتميدي 
 النُّبوءة بعدىاأسكن الواك كزاد ٫تزة  النبوة  ِٔ

 سورة المجادلة 
فتح الياء كشدد الظاء كحذؼ األلف كشدد  يظهركف )معا( ّ-ِ

 ا٢تاء 
 يظَّهَّريكفى 

 البلَّءً  حذؼ الياء  الًَّئي ِ
 لييٍحزًفى  ضم الياء ككسر الزام  ليحزف  َُ
 اجمٍللس أسكن اٞتيم كحذؼ األلف على اإلفراد  اجمللس  ُُ
 ءىااشفقتم  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية  ءأشفقتم ُّ
 ك٭تًسبوف  كسر السُت  ك٭تسبوف  ُٖ
 كرسليى إفَّ  فتح الياء كصبل  كرسلي إفَّ  ُِ

 سورة الحشر 
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ُ
 بًيو م  كسر الباء  بيو م  ِ
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 ٖتًسبهم  كسر السُت  ٖتسبهم  ُْ
 إٓفى أخاؼي  فتح الياء كصبل  إٓف أخاؼ  ُٔ
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ِْ

 سورة الممتحنة 
 كأنا أعلم  حينئذ من قبيل ا١تنفصل  أثب  األلف كتصَت كأنا أعلم  ُ
 ييفصىل ضم الياء كفتح الصاد  ل فصً يى  ّ
 ًإسوة )معا( كسر ا٢تمزة  أسوة )معا( ٔ-ْ
 كالبغضآءي كبدان  أبدؿ ا٢تمزة الثانية كاكا مفتوحة  كالبغضآءي أبدان  ْ
خفف الياء كزاد بعدىا ٫تزة مضمومة كسهل  النل إذا  ُِ

 ا٢تمزة الثانية كأبد٢تا كاكا مكسورة )كجهاف(
 النًَّلءي ًإذا 
 النلءي كذاى 

 سورة الصف 
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ُ
 التػٍَّوراة  –التػٍَّورىاًة  فتح األلف كقللها كصبل  التَّوراة  ٔ
 بعدمى اٝتو  فتح الياء كصبل  بعدم اٝتو  ٔ
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ٕ
 أنصىارًمى إُفى  فتح الياء كصبل  أنصارم إُف  ُْ

 سورة الجمعة 
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ّ
 التػٍَّوراة  –التػٍَّورىاًة  فتح األلف كقللها )كجهاف (  التوراة  ٓ

 سورة المنافقون 
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 ٭تًسبوف  كسر السُت  ٭تسبوف  ْ
 لىوىٍكاٍ  خفف الواك  لوَّكا ٓ
 جا أجليها  أسقط ا٢تمزة األكُف مع القصر كالتوسط جاء أجلها  ُُ

 سورة التغابن 
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ُ
 –يكفر  ٗ

 كيدخلو
 كندخلو -نكفر  قرأ بالنوف يف الفعلُت 

 سورة الطالق 
كعليو تسهيل خفف الياء كزاد ٫تزة بعدىا  النًَّلُّ إذا ُ

 الثانية كيبد٢تا كاكا مكسورة )كجهاف(
 النًَّلءي إذا
 النًَّلءي كذا

 بًيو ن كسر الباء  بيو ن  ُ
 فٍهو  أسكن ا٢تاء  فهو  ّ
 بالغه أمره نوف الغُت كفتح الراء  بلغ أمره  ّ
 نكيرا ضم الكاؼ  نكرا  ٖ
 ميبيىن   فتح الياء  مبين   ُُ
 نيدخلوي  قرأ بالنوف  يدخلو  ُُ

 سورة التحريم 
 النًَّلءي  خفف ا٢تمزة كزاد ٫تزة بعدىا  النلُّ  ُ
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ِ
خفف الياء كزاد ٫تزة مضمومة بعدىا كعليو  النل إُف  ّ

تسهيل ا٢تمزة الثانية كيبد٢تا كاكا مكسورة 
 النًَّلءي ًاُفى 
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 النَّلءي كُف )كجهاف(
 تظَّاىرا شدد الظاء  تظهرا ْ

 سورة الملك 
 ءىاامنتم  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل ا٢تمزة الثانية  ءىأمنتم  ُٔ
 سييئ  أشم كسرة السُت ضما  سيئ   ِٕ

 أرىاىيٍػتيٍم )معا( سهل ا٢تمزة الثانية  أرأيتم )معا( َّ،ِٖ

 سورة القلم 
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ٕ
 أف أٍغديكا  ضم النوف كصبل  أف اغدكا  ِِ
لنىا فتح الباء كشدد الداؿ  يبدلنا  ِّ  يػيبىدِّ
 ليىزلقونك  فتح الياء  ليزلقونك  ُٓ

 سورة الحاقة 
 أٍذف  أسكن الذاؿ  أذف  ُِ
 فٍهو  أسكن ا٢تاء  فهو  ُِ
 تذَّكركف  شدد الذاؿ   تذكريكف ِْ
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 سورة المعارج 
 سىاؿى  أبدؿ ا٢تمزة ألفا  سأؿ  ُ
 يىومئذ فتح ا١تيم  يومئذ  ُُ
 نزَّاعىةه  رفع تنوين التاء  نزاعة  ُٔ
 بشهاد م  حذؼ األلف بعد الداؿ على اإلفراد  بشهدا م  ّّ
 نىٍصبو  فتح النوف كأسكن الصاد  نصب  ّْ

 سورة نوح 
 أف اعبدكا ضم النوف كصبل  أف اعبدكا  ّ
 إالَّ دعآءمى  فتح الياء كصبل  دعآءم إالَّ  ٔ
 إٓفِّى أىعلن ي  فتح الياء كصبل  إٓفِّ أىعلن ي  ٗ
 كيدَّا ضم الواك  كدَّا ِّ
 بييٍت مؤمنا أسكن الياء كصبل ككقفا بييت مؤمنا ِٖ

 سورة الجن 
 كًإنَّوي  كسر ا٢تمزة  كأنو )كلو( ّ،ْ،ٔ
 كإنَّا ظىنناَّ  كسر ا٢تمزة  كأنا ظننا  ٓ
 كًإهنم ظنوا  كسر ا٢تمزة  كأهنم ظنوا ٕ
 كًإنا كسر ا٢تمزة  كأىنا  ُْ-ٖ

 نسلكو  قرأ بالنوف بدؿ الياء  يسلكو  ُٕ
 كًإنو ١تا كسر ا٢تمزة  كأنو ١تا ُٗ
ا  فتح القاؼ كزاد ألفا بعدىا كفتح البلـ  قل إ٪تا َِ  قىاؿ ًإ٪تَّ
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 ر ِّى أمدان  فتح الياء كصبل   ر  أمدا ِٓ

 سورة المزمل 
 أك انقيصٍ  ضم الواك كصبل  أك انقيصٍ  ّ
 كنٍصًفو كثػيليثو جر الفاء كالثاء ككسر ا٢تاء فيهما كنصفو كثلثو  َِ
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 سورة المدثر 
 كالرٍِّجزى  كسر الراء  كالرجز  ٓ
 مستنفىرة  فتح الفاء  مستنفرة  َٓ
 تذكركف  قرأ بالتاء  يذكركف  ٔٓ

 سورة القيامة 
 أ٭تًسب كسر السُت  أ٭تسب  ّ
 برىؽ فتح الراء  برؽ  ٕ
 من رَّاؽو  ال سك  بينهما من س راؽ ِٕ
 أ٭تًسب كسر السُت  أ٭تسب  ّٔ
ٌتى  قرأ بتاء ا٠تطاب  ٯتٌت  ّٕ  ٘تي

 سورة اإلنسان 
سبلسبلن كأغبلالن   نوف البلـ كصبل كأبدؿ التنوين ألفا كقفا سلسبل كأغلبل ْ

 سلًسبل
 عاليهمٍ  أسكن الياء ككسر ا٢تاء  عليهم  ُِ

 سورة المرسالت 
 نيذيران  ضم الذاؿ  نذران  ٔ
ٍرنىا شدد الداؿ  فقدٍرنا ِّ  فقدَّ
 ٚتاالت  زاد ألفا بعد البلـ على اٞتمع  ٚتل   ّّ

 سورة النبأ
 كفػيتَّح  شدد التاء  كفتح   ُٗ
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 غىسىاقاى  خفف السُت  غسَّاقا ِٓ
 الرٍَّٛتينً  رىبُّ .. رفع الباء كالنوف فيمهما  رىبَّ .. الرٍَّٛتىنً  ّٕ

 سورة النازعات 
 أانَّا أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية  أًءنَّا  َُ
ا ُُ  ًإذىا حذؼ ا٢تمزة األكُف على اإلخبار  أئذى

  يوىل اٍذىىبٍ  حذؼ التنوين كصبل ككقفان   ول اذىب  ُٕ،ُٔ
 تزَّكَّى  شدد الزام  تزكَّى  ُٖ
 ءىاانتم  أدخل ألفا بُت ا٢تمزتُت كسهل الثانية  ءىأنتم  ِٕ

 سورة عبس
 فتنفعيو  رفع العُت  فتنفعو  ْ
 تىصَّدَّل  شدد الصاد  تصدل  ٔ
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ٗ
 شا أنشىرىهي  أسقط ا٢تمزة األكُف مع التوسط كالقصر  شاء أنشره  ِِ
 ًإنَّا صببنا  كسر ا٢تمزة  أنَّا صببنا  ِٓ

 سورة التكوير 
 ال يوجد خالف في الفرش 

 سورة اإلنفطار 
 فعدَّلك  شدد الداؿ  فعدلك  ٕ

 سورة المطففين 
 بػىرَّاف ال سك  بينهما مع إدغاـ البلـ يف الراء   بلسراف  ُْ
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 فىاًكهُتى  زيادة ألف بعد الفاء  فىًكًهُتى  ُّ

 سورة االنشقاق
 ييصىلَّى  ضم الياء كتشديد البلـ  يصلى  ُِ

 سورة البروج 
 كٍىو  أسكن ا٢تاء  كىو  ُْ
 ٤تىٍفيوظه  رفع التنوين الظاء  ٤تفوظو  ِِ

 سورة الطارق 
 لىما  خفف ا١تيم  لَّما  ْ
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 سورة األعلى 
 ال يوجد خالف في الفرش 

 سورة الغاشية 
ال تسمع فيها  ُُ

 لغية 
 ال تيٍسمعي فيها ضم التاء كرفع تنوين التاء ا١تربو ة 

 الغيةه 

 سورة الفجر 
 يسرم ىل  أثب  الياء كصبل  يسر ىل  ٓ-ْ

 ر ى أكرمٍت كأما  فتح الياء األكُف كأثب  الياء الزائدة كصبل  ر  أكرمن كأما  ُٓ،ُٔ
 ر ى أىانٍت كبلَّ  فتح الياء األكُف كأثب  الياء الزائدة كصبل  ر  أىنن كبلَّ  ُٔ،ُٕ
 كال ٖتيضُّوفى  األلفضم اٟتاء كحذؼ  كال ٖتاضوف ُٖ

 سورة البلد 
 أ٭تًسبي )معا( كسر السُت  أ٭تسب )معا( ٕ-ٓ

ةه  أبدؿ ا٢تمزة كاكا ساكنة  مؤصدةه  َِ  ميٍوصىدى

 سورة الشمس 
 فبل ٮتاؼي  قرأ بالفاء بدؿ الواك  كال ٮتاؼ  ُٓ

 سورة الليل، سورة الضحى، سورة الشرح، سورة التين 
 ال يوجد خالف فيها في الفرش 

 سورة العلق 
 أرأي ى  سهل ا٢تمزة الثانية  أرأي   ُّ،ُُ

 سورة القدر 
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 ال يوجد خالف فيها في الفرش 
 سورة البينة 

 الربيئة )معا( أسكن الياء كزاد بعدىا ٫تزة مفتوحة  الربيَّة )معا( ٕ-ٔ
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 سورة الزلزلة ، سورة العاديات 
 ال يوجد خالف فيها في الفرش 

  سورة القارعة
 فٍهو  أسكن ا٢تاء  فهو  ٕ

 سورة التكاثر ، سورة العصر 
 ال يوجد خالف فيها في الفرش

 سورة الهمزة 
 ٭تًسب كسر السُت  ٭تسب  ّ
ةه مي  أبدؿ ا٢تمزة كاكا ساكنة  مؤصدةه  ٖ  ٍوصىدى

 سورة الفيل، سورة قريش 
 ال يوجد خالف فيها في الفرش 

  سورة الماعون
 أرىاىٍي ى  سهل ا٢تمزة الثانية  أرأٍي   ُ

 سورة الكوثر، سورة الكافرون ، سورة النصر 
 ال يوجد فيها خالف في الفرش 

 سورة المسد
 ٛتىَّالةي اٟتيطىبً  ضم التاء  اٟتطب ٛتالةى  ْ

 سورة اإلخالص 
 كيفيؤان  ٫تز الواك  كيفيوان  ْ
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 سورتا الفلق سورة الناس 
 ال يوجد خالف فيهما في الفرش 

 السابقة والتعليق عليها: ثانياً: الدراسات 

 الدراسات السابقة
قواعد البيانات للرسائل اٞتامعية دراسات سابقو تتصل با١توضوع   إُفَف ٬تد الباحث بعد الرجوع 

 كمنها: ا يف ْتثو،منهاليت ٯتكن أف يستفيد  اتصاال مباشرا كإ٪تا كجد بعض الدراسات
صىعوبات تعلىم القىراءة والكتابىة مقتىرح لعىالج برنامج ( "ٕٕٓٓصالح عميرة )دراسة  -ٔ

 "لدي تالميذ غرف المصادر بالمدرسة التأسيسية بدولة اإلمارات
تشػخيص صػعوبات تعلػم القػراءة كالكتابػة لػدل عينػة مػن تبلميػذ ا١ترحلػة ىدف  الدراسػة اُف 

 االبتدائية التأسيسية ا١تًتديُت على غرؼ ا١تصادر بتلك ا١تدارس.
لعبلج صعوبات تعلم القراءة كالكتابة لدل عينة من تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية   برناموتصميم   

 التأسيسية ا١تًتديُت على غرؼ ا١تصادر بتلك ا١تدارس.
 التدريل ا١تقًتح على ىؤالء التبلميذ لتخفيف صعوبات تعلم القراءة كالكتابة.  الربناموتطبيط ك 

 م القراءة كالكتابة قابل للتعميم كالتطبيط.متكامل لعبلج صعوبة تعل برنامومعاَف  كٖتديد
تقنػػػُت كزارة الًتبيػػػة كالتعلػػػيم  –اختبػػػار مصػػػفوفات رافػػػن ا١تلونػػػة ككػػػاف مػػػنهو الدراسػػػةكادكا ا :

 (ُٗٗٗكالشباب بدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة )
 إعداد الباحث –اختبارات تشخيص صعوبات القراءة كالكتابة ك 
 إعداد الباحث –ة كالكتابة اختبارات ٖتصيلية يف القراءك 

مقػػػػًتح لعػػػػبلج بعػػػػض صػػػػعوبات تعلػػػػم القػػػػراءة كالكتابػػػػة لػػػػدل تبلميػػػػذ غػػػػرؼ  برنػػػػامو كعمػػػػل
 إعداد الباحث –ا١تصادر 

( تلميػػػػذان كتلميػػػػذةن مػػػػن ذكم صػػػػعوبات تعلػػػػم القػػػػراءة َُٔتكونػػػػ  مػػػػن )كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث عينػػػػة 
( تلميػذان َْكالكتابة ا١تًتددين على غرؼ ا١تصادر، مت تقسيمهم إُف ٣تموعات ٕتريبيػة تكونػ  مػن )
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( تلميػذان كتلميػذةن مػن الصػف الثالػث االبتػدائي، كػذلك َْكتلميذةن مػن الصػف الثػآف االبتػدائي، ك)
 ة ٢تا من حيث العدد كالنوع كالعمر الزمٍت كالذكاء.٣تموعات ضابطة مناظر 

 مت حساب ا١تتوسط اٟتسا  كاال٨تراؼ ا١تعيارم للمجموعات الضابطة كالتجريبية.ك 
 حساب قيمة ""ت"" لتحديد داللة الفركؽ بُت ا١تتوسطات. كمامت

 .X 2 X 2 ِٖتليل التباين متعدد العوامل باستخداـ تصميم عاملي ك 
د فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فيمػػا بػػُت اجملموعػػات التجريبيػػة و جاُف نتػػائو أ٫تهػػا:ك كتوصػػل  الدراسػػة 

 لربنػػػػامواكاجملموعػػػػات الضػػػػابطة يف القػػػػراءة كيف الكتابػػػػة لصػػػػاٌف اجملموعػػػػات التجريبيػػػػة نتيجػػػػة لتػػػػأثَت 
توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فيمػػػا بػػػُت ٣تموعػػػات الػػػذكور ك٣تموعػػػات الكمػػػا   العبلجػػي ا١تطبػػػط
ال ك  العبلجػػي  الربنػػامورجػػات اختبػػار القػػراءة، كيف درجػػات اختبػػار الكتابػػة بعػػد تطبيػػط اإلنػػاث يف د

توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فيمػػا بػػُت ٣تموعػػات الصػػف الثػػآف ك٣تموعػػات الصػػف الثالػػث يف 
درجات القػراءة، بينمػا توجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت ٣تموعػات الصػفُت يف درجػات الكتابػة 

يوجد تفاعػل متبػادؿ ذك داللػة ك  العبلجي الربناموت الصف الثآف، كذلك بعد تطبيط لصاٌف ٣تموعا
إحصائية فيما بُت عاملي الصف كالنػوع يف الفػركؽ بػُت درجػات القيػاس البعػدم كالقبلػي يف القػراءة، 
بينما ال يوجد تفاعل داؿ إحصائيان بػُت العػاملُت يف الفػركؽ بػُت درجػات القيػاس البعػدم كالقبلػي يف 

اعػػػل متبػػػادؿ ذك داللػػػة إحصػػػائية فيمػػػا بػػػُت يوجػػػد تفالك  العبلجػػػي للربنػػػاموالكتابػػػة، نتيجػػػة للتعػػػرض 
عػػػاملي النػػػوع كاجملموعػػػة يف الفػػػركؽ بػػػُت درجػػػات القيػػػاس البعػػػدم كالقبلػػػي يف القػػػراءة ، بينمػػػا يوجػػػد 
تفاعل داؿ إحصائيان بُت العاملُت يف الفركؽ بُت درجػات القيػاس البعػدم كالقبلػي يف الكتابػة، نتيجػة 

بػػػادؿ ذك داللػػػة إحصػػػائية فيمػػػا بػػػُت عػػػاملي الصػػػف يوجػػػد تفاعػػػل مت، ك العبلجػػػي للربنػػػاموللتعػػػرض 
كاجملموعػػة يف الفػػركؽ بػػُت درجػػات االختبػػار البعػػدم كاالختبػػار القبلػػي يف القػػراءة كيف الكتابػػة، نتيجػػة 

ال يوجػػد تفاعػػل متبػػادؿ ذك داللػػة إحصػػائية فيمػػا بػػُت عوامػػل النػػوع ، ك  العبلجػػي   للربنػػاموللتعػػرض 
ات االختبار البعدم كاالختبػار القبلػي يف القػراءة، بينمػا توجػد كالصف كاجملموعة يف الفركؽ بُت درج

 للربنػػاموفػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يف الفػػركؽ بػػُت درجػػات االختبػػارين يف الكتابػػة نتيجػػة للتعػػرض 
 . العبلجي
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مقتىىرح لعىىالج األخطىىاء الشىىائعة فىىي تىىالوة القىىرآن الكىىريم وفهمىىو لىىدى تالميىىذ  برنىىامج -ٕ
  .األساسيالصف التاسع من التعليم 

 (ٕٓٔٓ)     إعداد خميس عبد الباقي علي نجم 
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إحيػػاء سػػنة نبويػػة شػػريفة غفػػل عنهػػا الكثػػَتكف ٦تػػن يشػػتغلوف بتعلػػيم القػػرآف  إُف ىػػدؼ البحػػثلقػػد ك 
الكػػػرٔف للناشػػػئةجن حيػػػث ٧تػػػد قلػػػة العنايػػػة لػػػديهم بعػػػبلج األخطػػػاء الشػػػائعة لػػػدل تبلميػػػذىم يف تػػػبلكة 

  بالعمػل، أك التطبيػط، كقػد كػاف الػٍت  القرآف الكرٔف، كفهمو،كما تقل عنايتهم بربط التبلكة بالفهم،
كعمػػبل( كال  كفهمػػا، تػػبلكة، ) اآليػػاتيعلػػم الصػػحابة مػػا ينػػزؿ عليػػو مػػن  - عليػػو كسػػلمصػػلي اهلل –

يتجاكزف ىذه اآليات تعلما إال بعد معرفتهم ٟتبل٢تػا كحرامهػا كمػا تػدعو إليػو، كمػا تتطلبػو مػن عمػل، 
 يف تعلػػم آيػػات جديػػدة، كمػػن ا١تعلػػـو أف اللغػػة كعػػاء الفكػػر، كأف األلفػػاظ  الػػيت ال يبػػدءكفكبعػػد ىػػذا 

يفهم القارئ معناىا تعد  بلسم بالنسبة لو، كلػذلك يسػعي دارس القػرآف ١تعرفػة معػٍت مػا ٭تفظػو، أك 
يتلػػوه ليػػتخلص مػػن غمػػوض ىػػذه األلفػػاظ الػػيت تسػػبب لػػو تػػوترا كضػػغطا نفسػػيا، فكيػػف لػػو كقػػد سػػار 

 ؟ كىنػػػا تتخطفػػػوآيػػػاتمػػػن  حافظػػػا للقػػػرآف الكػػػرٔف، ك٣تػػػودا لتبلكتػػػو أف يكػػػوف جػػػاىبل ٔتعػػػآف مػػػا يتلػػػو
االٕتاىػات الدينيػة ا١تختلفػػةجن حيػث يقػدـ لػػو كػل إتػاه ديػػٍت ا١تعػٍت الػذم يتفػػط مػع مبادئػو، كمنهجيتػػو 
يف التفكػػَت، كمػػن ىنػػا يظهػػر ا٠تػػبلؼ، كتتعمػػط الفرقػػة، كيػػزداد تشػػرذـ األمػػة اإلسػػبلمية، كيف ىػػذا كلػػو 

كإ٫تػػػاؿ إعمػػػاؿ ٥تالفػػػة للسػػػنة النبويػػػة يف تػػػدريس القػػػرآف الكػػػرٔفجن حيػػػث القصػػػور يف تػػػدريس الػػػتبلكة، 
 العقل كصوال للفهم الصحيح.

إِف كجػػود ٜتسػػُت خطػػأ شػػائعا يف تػػبلكة القػػرآف  توصػػل البحػػثككانػػ  أىػػم نتػػائو البحػػث ىػػي :
 الكرٔف، موزعة ٖت  أربعة ٤تاكر، توصل  لدل تبلميذ الصف التاسع من التعليم األساسي.

موزعػػة ٖتػػ  ثبلثػػة  كػػرٔف،كجػػود ٜتسػػة عشػػر خطػػأ شػػائعا يف فهػػم القػػرآف ال إُف توصػػل البحػػثكمػػا 
 لدل تبلميذ الصف التاسع من التعليم األساسي. ٤تاكر،

أف نسػػبة  كتوصػل إُف كفهمػو، علػي ا٩تفػاض مسػتول التبلميػػذ يف تػبلكة القػرآف الكػرٔف، أكػد البحػثك 
% مػػػن إٚتػػػاِف تبلميػػػذ الصػػػف التاسػػػع مػػػن التعلػػػيم ِٔ ,ٓشػػػيوع األخطػػػاء يف تػػػبلكة القػػػرآف الكػػػرٔف 

%،   تلتهػػػا األخطػػػاء الصػػػرفية ُٕ ,ٔ بنسػػػبة األساسػػػي، كجػػػاءت األخطػػػاء التجويديػػػة يف ا١تقدمػػػة،
% ،  تلتهػػػا األخطػػػاء الصػػػوتية بنسػػػبة  ُٔ ,ِ  تلتهػػػا األخطػػػاء النحويػػػة بنسػػػبة  %،ٔٔ ,ْبنسػػػبة 
 % من إٚتاِف عدد التبلميذ.ْٗ

% من ِٓ, ٕأف نسبة شيوع أخطاء التبلميذ يف فهم القرآف الكرٔف، بلغ   إُف البحث كما توصل
كجػػاءت أخطػػاء فهػػم معػػآف الًتاكيػػب يف مقدمػػة األخطػػاء  إٚتػػاِف تبلميػػذ الصػػف التاسػػع األساسػػي،
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%   تلتهػػػػا أخطػػػػاء فهػػػػم ٖٓ, ْ% ،  ثلتهػػػػا أخطػػػػاء فهػػػػم معػػػػآف ا١تفػػػردات بنسػػػػبة ٖٓ ,ٕبنسػػػبة 
الصػف التاسػع مػن التعلػيم % من إٚتاِف عػدد تبلميػذ ّٔ , ِبنسبة   رآٓف،الداللة الكلية للنص الق

و ا١تقػػًتح يف عػػبلج األخطػػاء الشػػائعة يف تػػبلكة القػػرآف الكرٔف،كفهمػػ الربنػػاموفعاليػػة ، ثبػػوت  األساسػػي
 األ٪تػػػوذج ا١تقػػػًتحكجػػػود ٕتػػػانس بػػػُت البنػػػُت كالبنػػػات قبػػػل تطبيػػػط ، ك  لػػػدم تبلميػػػذ اجملموعػػػة التجريبيػػػة

)علػػي مسػػتول جوانػػب  كفهمػػو بصػػفة عامػػة يف األخطػػاء الشػػائعة يف تػػبلكة القػػرآف الكػػرٔف، للتغلػػب  
 التبلكة األربعة.

أسىىباب ضىىعف الطىىالب فىىي إتقىىان أحكىىام تجويىىد القىىران الكىىريم ومقترحىىات  -ٖ
 عالجو
 (ٜٗٛٔ)  علي طارد الدوسريإعداد 

الثانويػػة ٔتدينػػة الػػدماـ يف يهػػدؼ ىػػذا البحػػث إُف التعػػرؼ علػػى أىػػم أسػػباب ضػػعف  ػػبلب ا١ترحلػػة 
إتقػاف أحكػاـ ٕتويػد القػرآف، كمقًتحػات عػبلج ىػذا الضػعف مػن كجهػة نظػر معلمػي العلػـو الشػػرعية 
كمشػرفيها كالطػبلب، كاسػتخدـ الباحػث ا١تػنهو الوصػػفي الػذم يعتمػد علػى دراسػة الواقػع أك الظػػاىرة  

 حث مكونو من:كما توجد يف الواقع كيهتم بوصفها كصفان دقيقان، ككان  أدكات الب
اختبػػار شػػفهي مكػػوف مػػن ٜتػػس كعشػػرين حكمػػان مػػن أحكػػاـ ٕتويػػد القػػرآف الكػػرٔف، ا٢تػػدؼ منػػو  -

 تعرؼ درجة إتقاف  بلب ا١ترحلة الثانوية أحكاـ ٕتويد القرآف الكرٔف.
استبانتاف ٖتتوياف علػى أبػرز أسػباب ضػعف الطػبلب يف إتقػاف أحكػاـ ٕتويػد القػرآف الكػرٔف، ككػذلك 

  ( فقرة.َْىذا الضعف، كتكٌون  كل استبانة من )مقًتحات لعبلج 
 .(  البان َِٕ( مشرفان، ك)ُُ( معلمان، ك)ٕٖكبلغ عدد عينة البحث: )

 لبحث اٟتاِف إُف نتائو من أ٫تها:كقد توصل ا
 نتائو متعلقة بدرجة إتقاف  بلب ا١ترحلة الثانوية أحكاـ ٕتويد القرآف الكرٔف:

( حكمػان ِٓ( أحكػاـ مػن أصػل )ٓن الطبلب ٘تكنوا من إتقاف )توصل البحث إُف أف أفراد العينة م
إظهػػار  -إدغػػاـ الػػبلـ الشمسػػية -ا١تػػد الطبيعػػي  -مػػد البػدؿ  أحكػػاـ ٕتويػػد القػػرآف الكػػرٔف كىػػي: مػن

 إظهار النوف الساكنة أك التنوين. -البلـ القمرية 
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 نتائو متعلقة بأبرز أسباب ضعف الطبلب يف إتقاف أحكاـ ٕتويد القرآف الكرٔف. ك 
 تراكح  آراء أفراد العينة على ا١توافقة بشدة كا١توافقة على ٚتيع األسباب بشكل عاـ.

نتػائو متعلقػة ٔتػدل كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػُت أفػراد العينػة مػن ا١تعلمػُت كا١تشػرفُت كىناؾ 
 ضعف الطبلب يف إتقاف أحكاـ ٕتويد القرآف الكرٔف:تعزل ألسباب 

( بػُت آراء ا١تعلمػُت َٓ.َتوصل الباحػث إُف كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتول )كما 
 كا١تشرفُت يف ٤تور كاحد من ٤تاكر استبانة أسباب الضعف كىو ٤تور: )أسباب تتعلط با١تعلم(.

 نتائو متعلقة ٔتقًتحات عبلج ضعف الطبلب يف إتقاف أحكاـ ٕتويد القرآف الكرٔف: كىناؾ أيضا 
توصل الباحث إُف إٚتاع أفراد العينة دكف استثناء علػى ا١توافقػة بشػدة علػى ا١تقًتحػات بشػكل حيث 
 عاـ.
 (ٕٚٓٓ)  إبراىيم بن سليمان بن سعيد دراسة: -ٗ

اإلسالمية ومعلماتها بالحلقة الثانية من التعليم مدى تمكن معلمي التربية  عنوان الدراسة:
 .األساسي في محافظة مسقط من تالوة القران الكريم وتجويده

إُف معرفة مدل ٘تكن معلمي الًتبية اإلسبلمية كمعلما ا باٟتلقة الثانية من  الدراسة  ىدف 
من  الدراسةالتعليم األساسي يف ٤تافظة مسقط من تبلكة القرآف الكرٔف كٕتويده، كقد تكون  عينة 

%( ُّ.ِ، كىم ٯتثلوف ما نسبتو )الدراسة( معلما كمعلمة، مت اختيارىم عشوائيا من ٣تتمع َّ)
 ، ٫تا: اختبار ٖتريرم )ٖتصيلي( ، كاختبار شفهيللدراسةلمة، أعد الباحث أداتُت معلما كمع

سطي أداء معلمي الًتبية اإلسبلمية كمعلما ا يف كل من كتوصل  الدراسة اُف نتائو من أ٫تها : متو 
(، حيث بلغ متوسط ََُ.َا١تعرفة النظرية كالتطبيط العملي، مقارنة مع احملك عند مستول داللة )

( ٦تا يعٍت أف مستول أداء َْ.ٖٓ( بنما بلغ متوسط التطبيط العملي )ٖٕ.ٖٔعرفة النظرية )ا١ت
معلمي الًتبية اإلسبلمية كمعلما ا يف كل من ا١تعرفة النظرية، كالتطبيط العملي أقل من درجة التمكن 

سبلمية كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي أداء معلمي الًتبية اإل %(.َٗبػ ) احملددة
( لصاٌف ا١تعرفة النظرية. ََِ.َكمعلما ا يف ا١تعرفة النظرية كالتطبيط العملي عند مستول داللة )

ية كمعلما ا يف ا١تعرفة مكجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي أداء معلمي الًتبية اإلسبل
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ت داللة إحصائية بُت ( لصاٌف ا١تعلمات بينما ال توجد فركؽ ذاََُ.َالنظرية عند مستول داللة)
قدـ  بحثالمتوسطي أداء معلمي الًتبية اإلسبلمية كمعلما ا يف التطبيط العملي. كيف ضوء نتائو 

الباحث عددا من التوصيات ،أ٫تها: عقد مشاغل كدكرات تدريبية يف ٣تاؿ التبلكة كالتجويد ١تعلمي 
دريس تبلكة القرآف الكرٔف كٕتويده يف الًتبية اإلسبلمية كمعلما ا كزيادة عدد الساعات ا١تعتمدة لت

برامو إعداد ا١تعلم يف اٞتامعات ككليات الًتبية كضركرة مراعاة التوازف بُت اٞتانب النظرم كاٞتانب 
 التطبيقي عند تدريس التبلكة كالتجويد.

 علي صبري علوش  إسماعيل محمد شندي، محمد عبد الفتاح شاىين، دراسة:   -٘

أسباب ضعف طلبة تخصص تعليم التربية اإلسالمية في جامعة القدس  عنوان الدراسة:
 (ََِٔ) .لعالجها برنامجاَ المفتوحة في مهارات التالوة والتجويد و اقتراح 

إُف الوقوؼ على أسباب ضعف  لبة ٗتصص تعليم الًتبية اإلسبلمية يف جامعة  الدراسة  ىدف
القدس ا١تفتوحة يف مهارات تبلكة القرآف الكرٔف كٕتويده، من كجهة نظر الطلبة كأعضاء ىيئة 

 مقًتح لعبلجها.     برناموالتدريس. كمن   كضع 
 لباحثوف ٔتا يلي:انادنا إُف نتائو الدراسة يوصي ستاك 

الًتكيز على مهارات التبلكة كالتجويد يف كبل النوعُت من االختبارات النظرية كالتطبيقية كتوحيد 
كضع دليل إرشادم متكامل ٞتميع أعضاء ىيئة التدريس الذين ، ك  كع اٞتامعةمعايَتىا يف كافة فر 

  .يشرفوف على مقرر م التبلكة كالتجويد
كتػػػب القػػػراءات شػػػحيحة يعػػػز اٟتصػػػوؿ عليهػػػا لقلػػػة أمػػػا بالنسػػػبة لكتػػػب القػػػراءات فكانػػػ  كمازالػػػ   

 كمن ذلك: قالوف علماء أجبلء. ركايةكقد ألف يف مفردة  ا١تشتغلُت  ا.
 اٞتوىر ا١تكنوف يف شرح رسالة قالوف للشيخ علي ٤تمد الضباع. (ُ
 .السر ا١تصوف يف راكية قالوف كشرحو للشيخ عبد الفتاح القاضي (ِ

ظىىاىرة رسىىوب الطىىالب فىىي مىىادة القىىرآن الكىىريم " محىىي الىىدين عبىىد اهلل حسىىندراسىىة   -ٙ
 (ٕٓٔٓ) :وعالجها ، في التعليم الجامعي
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 )دراسة ميدانية على  بلب جامعة القرآف الكرٔف كالعلـو اإلسبلمية(
تسػػػػعى الدراسػػػػة لتنػػػػاكؿ ظػػػػاىرة ارتفػػػػاع نسػػػػبة رسػػػػوب  ػػػػبلب جامعػػػػة القػػػػرآف الكػػػػرٔف كالعلػػػػـو و

ع سػػنوات الدراسػػة مػػن الفرقػػة األكُف إُف الرابعػػة ألجػػل اإلسػػبلمية يف مػػادة القػػرآف الكػػرٔف، يف ٚتيػػ
التوصل إُف األسباب اٟتقيقية الكامنة كراء ىذه الظاىرة، فقد تضارب  اآلراء حو٢تػا: فهنػاؾ مػن 
يعزكىػػا إُف الطالػػب يف ضػػعف مسػػتواه كقلػػة رغبتػػو يف الػػتعلم، كىنػػاؾ مػػن يعزكىػػا إُف  بيعػػة مقػػرر 

مػػػو ككيفػػػو، كمػػػنهم مػػػن يردىػػػا إُف ا١تعلمػػػُت الػػػذين يقومػػػوف القػػػرآف الكػػػرٔف كأنػػػو غػػػَت مناسػػػب يف ك
بتقدٔف ىذه ا١تادة للطبلب، كآخركف يركف أف ىناؾ أسبابان أخػرل مردىػا إُف الوسػائل ا١تسػتخدمة 

 كعمـو البيئة التعليمية باٞتامعة.
كإزاء ىػػذا التضػػارب تصػػبح األسػػباب اٟتقيقيػػة لرسػػوب الطػػبلب غػػَت معركفػػة رغػػم إحسػػاس  

شػػكبلت النإتػػة عنػػو كرغبػػتهم يف البحػػث عػػن عػػبلج ٢تػػا، فالدراسػػة جػػاءت لتكشػػف اٞتميػػع با١ت
عن األسباب اٟتقيقية كالعوامل اليت أكجدت ىذه الظاىرة ٘تهيدان لوضػع اٟتلػوؿ كعمػل ا١تعاٞتػات 

 البلزمة. 
ا٢تػػدؼ األسػػاس مػػن ىػػذه الدراسػػة ىػػو الكشػػف عػػن ٣تمػػل األسػػباب الػػيت تػػؤدم بطالػػب  ككػػاف

رٔف إُف الرسػػػػوب يف مػػػػادة القػػػػرآف الكػػػػرٔفجن إذ إف اآلراء ا١تتداكلػػػػة حػػػػوؿ ىػػػػذا جامعػػػػة القػػػػرآف الكػػػػ
ا١توضػػوع ال تعػػدك كوهنػػا اجتهػػادات شخصػػية كَف تصػػدر عػػن دراسػػة منهجيػػةجن كيتفػػرع مػػن ا٢تػػدؼ 

 األساس أربعة أىداؼ تتمثل يف التعرؼ على أسباب الرسوب ا١تتعلقة ّتانب:
 ( البيئة اٞتامعيةْا١تادة         )(  معلم ّ( ا١تقرر    )ِ( الطالب      )ُ)

كمػػا  ػػدؼ الدراسػػة مػػن بيػػاف تلػػك األسػػباب إُف تقػػدٔف ا١تقًتحػػات كالتوصػػيات الػػيت  مػػن  
 شاهنا أف تساعد على إزالة ىذه الظاىرة أك التخفيف من حد ا.

سػػؤاؿ الػػرئيس للدراسػػة ىػػو: مػػا ىػػي األسػػباب الكامنػػة كراء ظػػاىرة ارتفػػاع نسػػب الرسػػوب يف كال 
انػػات مػػادة القػػرآف الكػػرٔف ّتامعػػة القػػرآف الكػػرٔف كالعلػػـو اإلسػػبلمية؟ كمنػػو تتفػػرع عػػدة أسػػئلة امتح

 ٕتيب عنها الدراسة ىي:
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ىػػل يعػػد الطالػػب سػػببان يف رسػػوب نفسػػو؟ كىػػل للجامعػػة دكر يف تفػػاقم ىػػذه الظػػاىرة؟ كمػػا ىػػو  
لعمليػة التعليميػة رأم القائمُت على تعليم القرآف يف ىذا ا١توضػوع؟ كإُف أم جانػب مػن جوانػب ا

ترجع األسباب؟ كما مدل إسهاـ البيئة التعليمية يف ظػاىرة الرسػوب؟ كىػل لطبيعػة القػرآف الكػرٔف 
باٞتامعة دكر يف ىذا الرسوب؟ كإذا كاف لو دكر ىل من  بيعتو؟ أـ من مقػداره كنوعػو؟ كمػا آراء 

 الطبلب حوؿ ىذه الظاىرة؟ كىل ٯتكن عبلجها؟ كما آراء ا١تختصُت؟
د ىذه الدراسة أ٫تيتها يف ا١تقاـ األكؿ من أ٫تية القرآف الكرٔف كتػاب اهلل ا١تبػارؾ، الػذم ال تستمو

يأتيو البا ل من بُت يديو كال من خلفو، تنزيل من حكيم ٛتيد، كما تستمدىا من أ٫تية تدريس 
لكرٔف، القرآف الكرٔفجن فهو من األىداؼ األكلية اليت قام  عليها اٞتامعةجن إذ ىي جامعة القرآف ا

 كٯتكن أف نلخص أ٫تية ىذه الدراسة يف النقاط اآلتية:
 توجيو األنظار ٨تو األسباب ا٠تفية لظاىرة الرسوب حيث توفر الدراسة معلومات دقيقة عنها.

اإلسػػػهاـ يف كضػػػع اٟتلػػػوؿ ١تشػػػكلة الرسػػػوب عػػػن  ريػػػط التوصػػػيات كا١تقًتحػػػات الػػػيت ستتضػػػمنها 
 الدراسة.

الدراسػة مػن احملتمػل أف تكػوف ىػي نفسػها تسػبب الرسػوب يف ا١تػواد األسباب اليت تكشف عنها 
 األخرلجن فتسهم يف معاٞتة عمـو مشكلة الرسوب.

نشر ثقافة البحث الًتبوم حيث يتوقع من ىذا النػوع مػن الدراسػات أف يشػجع بعػض األسػاتذة 
١تعرفيػػػة كإثػػػراء اإلسػػػهاـ يف رفػػػع اٟتصػػػيلة ا،ك لقضػػػايا كثػػػَتة يف احملػػػيط اٞتامعيإُف إجػػػراء الدراسػػػات 

تكتسػػػب الدراسػػػة أ٫تيػػػة  ،كمػػػايف ٣تا٢تا ا١تكتبػػػة يف التخصػػػصجن فالدراسػػػة تشػػػكل إضػػػافة علميػػػة
أىدافها من تعلػيم خاصة ٞتامعة القرآف الكرٔف كالعلـو اإلسبلمية من كوهنا تساعدىا على ٖتقيط 

ومػػػات الػػػيت الدراسػػػة جػػػزء مػػػن السػػػعي إلشػػػباع الرغبػػػات العلميػػػة، كلتكػػػوف ا١تعلك  ، القػػػرآف الكػػػرٔف
 تكشف عنها إضافة إُف الرصيد العلمي للباحث ك١تعارفو ا١تتواضعة.

اتبع يف ىذه الدراسة ا١تنهو الوصفيجن الذم يعرؼ بأنو ٚتع البيانات للتأكػد مػن صػحة فرضػية و
كىػو األسػلوب الوحيػد  ما أك لئلجابة عػن سػؤاؿ معػُت لػو صػلة بالوضػع اٟتػاِف للظػاىرة ا١تدركسػة

 اسػػػػة الظػػػػواىر الًتبويػػػػةجن إذ إف ظػػػػاىرة الرسػػػػوب يف امتحانػػػػات القػػػػرآف الكػػػػرٔفاألكثػػػػر مبلءمػػػػة لدر 
ككفقػػػان للمػػػنهو الوصػػػفي جعلػػػ  ىػػػذه الدراسػػػة ميدانيػػػة، حيػػػث ،  باٞتامعػػػة مػػػن الظػػػواىر الًتبويػػػة
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ٚتعػػػ  البيانػػػات كا١تعلومػػػات ا١تتعلقػػػة باٞتوانػػػب ا١تختلفػػػة لظػػػاىرة الرسػػػوب مػػػن عينػػػة الدراسػػػة،   
ان ألىػػػداؼ الدراسػػة حػػػىت مت ٖتديػػد األسػػػباب اٟتقيقيػػة للرسػػػوب   رتبػػ  كحللػػ  كنوقشػػػ  كفقػػ

 كضع  يف ضوئها التوصيات كا١تقًتحات.
جامعة القرآف الكرٔف كالعلـو اإلسبلمية، كاٟتدكد الزمانية العػاـ اٞتػامعي للدراسة اٟتدكد ا١تكانية و

ـ، كأمػػا ا١توضػػوع فحػػدكده رسػػوب الطػػبلب يف مقػػرر القػػرآف الكػػرٔف، كيتنػػاكؿ يف ََُِ/ََِٗ
 إ اره النظرم ما يتعلط ٔتجاؿ القرآف الكرٔف كتعليمو كتعلمو. 

كقػػػد صػػػمم  علػػػى أسػػػاس أربعػػػة ٤تػػػاكر  اسػػػتخدـ يف ىػػػذه الدراسػػػة أداتػػػاف: األكُف )االسػػػتبانة(و
ىي: ٤تور الطبلب، ك٤تور ا١تقػرر، ك٤تػور ا١تعلػم، ك٤تػور البيئػة التعليميػة، اشػتمل  االسػتبانة علػى 

 أربعُت عبارة ييظن أهنا ٖتتوم على األسباب اليت جعل  الطبلب يرسبوف يف القرآف الكرٔف.
انة، كقػد مػرت األداتػاف علػى مراحػل كاألخرل ىي )ا١تقابلة( كىي مكونة من نفس ٤تػاكر االسػتب 

التحقط من الصدؽ كا١توضوعية، حيث عرضتا للتحكيم على عدد من ا١تختصػُت، كمت تعػديلهما 
 بناءن على مبلحظا م كآرائهم، حىت صارتا صاٟتتُت لبلستخداـ.

تشكل ٣تتمع الدراسة مػن شػقُت: مػن الطػبلب الػذين سػبط ٢تػم الرسػوب مػرة أك أكثػر يف مػادة و
حيػػث كجهػػ  ٢تػػم  –مػػا عػػدا كليػػة القػػرآف الكػػرٔف  –الكػػرٔف مػػن كليػػات اٞتامعػػة ا١تختلفػػة  القػػرآف

أداة االستبانة لئلجابة عنها، كمن القائمُت علػى أمػر القػرآف الكػرٔف باٞتامعػة مػن  معلمػي القػرآف 
ذا فهم أكثر من يفيػد يف ىػ الكرٔف كا١تشرفُت كاإلداريُتجن كالذين قدم  ٢تم ا١تقابلة فأجابوا عنها،

١تػػا كػػاف ٣تتمػػع الدراسػة كبػػَتان ٞتػػأ الباحػػث إُف اختيػػار عينػة ٦تثلػػة ٢تػػم كاٞتػػداكؿ ا١تلحقػػة ، ك  الشػأف
( مػن كليػات َُِ ذه الدراسة توضح أكصاؼ العينة، فأجري  الدراسة على مائة كاثنُت  البان)

ظمػػة، كبالنسػػبة اٞتامعػػة عػػدا كليػػة القػػرآف الكػػرٔف، كقػػد كػػاف اختيػػارىم بالطريقػػة العشػػوائية غػػَت ا١تنت
( من العػاملُت يف تعلػيم القػرآف الكػرٔف باٞتامعػة ٔتختلػف مػواقعهم ٖللمقابلة أجري  على ٙتانية )

 ككاف اختيارىم بالطريقة العشوائية القصدية، كاٞتداكؿ ا١تلحقة تبُت مواصفات العينة.
مقتىىرح قىىائم علىىى اسىىتخدام الكمبيىىوتر لعىىىىىالج    برنىىامج"سىىعاد جىىابر محمىىود دراسىىة  -ٚ

 (ٕٔٓٓ) االبتدائي"لدى تالميذ الصف الثالث  القرائيالعسىىىر 
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تواجػػو  الػػيتصػػعوبات القػػراءة ٨تػػددت مشػػكلة البحػػث يف اإلجابػػة علػػى بعػػض األسػػئلة منهػػا :مػػا و  
 ؟ القرائيذكل العسر  االبتدائيتبلميذ الصف الثالث 

تواجػػو تبلميػػذ  الػػيتمقػػًتح قػػائم علػػى اسػػتخداـ الكمبيػػوتر لعػػبلج صػػعوبات القػػراءة  برنػػامومػػا صػػورة ك 
 ؟  القرائيذكل العسر  االبتدائيالصف الثالث 

 عبلج تلك الصعوبات ؟      يف١تقًتح ا الربناموما فعالية ك 
مػػػن تبلميػػػذ  القرائػػػيتواجػػػو ذكل العسػػػر  الػػػيتتعػػػرؼ علػػػى صػػػعوبات القػػػراءة كىػػػدف  الدراسػػػة اُف ال

باسػتخداـ الكمبيػوتر لعػبلج صػعوبات  عبلجػي   برنػاموإعػداد كٕتريػب ، ك  االبتدائيالصف الثالث 
   الربنػاموالكشف عن فعاليػة ، ك  االبتدائيمن تبلميذ الصف الثالث  القرائيالقراءة لدل ذكل العسر 

مػػػن تبلميػػػذ  ائػػػيالقر باسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر ىف عػػػبلج صػػػعوبات القػػػراءة لػػػدل ذكل العسػػػر  العبلجػػػي
 . االبتدائيالصف الثالث 

تعػد مػن ا١تشػكبلت الًتبويػة ا٠تطػرة  الػيت القرائػيصدل لعبلج مشػكلة العسػر كىدف  الدراسة إُف الت
١تػػا تًتكػػو مػػن آثػػػار سػػلبية علػػى التلميػػػذ ٖتصػػيليان باإلضػػافة إُف آثارىػػا النفسػػػية مػػن إحسػػاس بالفشػػػل 

 االبتػدائييتناكؿ تبلميذ الصػف الثالػث ، ك القراءة  يفنتيجة ١تا يبلقيو من صعوبات  كاإلحباطكالتوتر 
تساب مهارات القػراءة حيث ٯتثل ذلك الصف هناية ا١تستول األكؿ من ا١ترحلة االبتدائية كفيو يتم اك

قػدرات  الػدكؿ ا١تتقدمػة مػن اىتمػاـ بتنميػة يفاستجابة ١تػا توليػو ا١تؤسسػات الًتبويػة  يأ ، ك األساسية 
تػواجههم، كذلػػك بوضػع بػرامو تقػػـو علػى الػتعلم ٔتسػػاعدة  الػيتالتبلميػذ القرائيػة، كعػبلج الصػػعوبات 

ىف  ( Ticcit)  مقػًتح للتغلػب   أ٪تػوذجىف جامعػة الينػول، ك  ( Plato)    برنػاموالكمبيوتر مثػل 
 جامعة ستنافورد. 

 يفبضػػػركرة اسػػػتخداـ الكمبيػػػوتر  االبتػػػدائيلتطػػػوير التعلػػػيم  القػػػومياسػػػتجابة لتوصػػػيات ا١تػػػؤ٘تر  يػػػأ ك 
يقػػػدـ اختبػػػاران تشخيصػػػيان لصػػػعوبات القػػػراءة لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػف الثالػػػث ، كمػػػا  العمليػػػة التعليميػػػة 

ان عبلجيػػػػان قػػػػػائم علػػػػى اسػػػػػتخداـ مقػػػػػًتح للتغلػػػػب   أ٪تػػػػوذجيقػػػػدـ ، ك  القرائػػػػػيذكل العسػػػػر  االبتػػػػدائي
 . القرائيذكل العسر  االبتدائيلث الكمبيوتر لصعوبات القراءة لدل تبلميذ الصف الثا

ة ، م عػن الػتمكن مػن مهػارات القػراءمػتعل ألمال غٌت    ٖتدث البحث عن مسلمات البحث كأنو 
تواجو التبلميذ  اليتالصعوبات  ، كس من أىداؼ ا١ترحلة االبتدائية تنمية مهارات القراءة ىدؼ رئيك 
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كضػػع بػػرامو عبلجيػػة مناسػػبة لػػذكل صػػعوبات القػػراءة ، ك  لقػػراءة ٖتػػد مػػن قػػدر م القرائيػػة أثنػػاء تعلػػم ا
٥تتلػف جوانػب  يف حيػومللكمبيوتر أ٫تية كربل كدكر  ،كما أفة لتنمية مهارات القراءة لديهم ضركر 

  التجريلعلى ا١تنهو  اٟتاِفاعتمد البحث ك  العملية التعليمية.
) إعػػػداد :    تعلػػػيم العػػػاـ .مراحػػػل ال يفاختبػػػار القػػػراءة اٞتهريػػػة ا١تتػػػدرج  كتكونػػػ  أدكات البحػػػث مػػػن

 حسن شحاتو(
 ) إعداد : أٛتد زكى صاٌف(       اختبار الذكاء ا١تصور . -
 ) إعداد:عبد العزيز الشخص(           . االقتصادم االجتماعيمقياس ا١تستول  -
 )إعداد: ٤تمود عوض اهلل(  مقياس تقدير ا٠تصائص السلوكية لذكل صعوبات التعلم  -
 ) إعداد : ٤تمد عبد الوىاب كامل (            ا١تسح النَتكلوجى السريع .اختبار  -
 القرائػػػيذكل العسػػػر  االبتػػػدائياختبػػػار تشػػػخيص صػػػعوبات القػػػراءة لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػف الثالػػػث  -

 ) إعداد : الباحثة (     ب(. -بصورتيو    ) أ
 الباحثة () إعداد :   قائم على استخداـ الكمبيوتر . عبلجي   برنامو -
 
 
 يإياد بن سالم بن صالْ السامرائدراسة  -ٛ
 (ٕٗٔٓع المعاني )ا اإلختالف في القراءات القرآنية وأثره في اتس 

قد حظي  القراءات القرآنيػة باىتمػاـ ا١تسػلمُت منػذ ا١تنهو الذم إتبعو الباحث ىو ا١تنهو التارٮتي كل
كصػحابتو الكػراـ إُف يومنػا ىػذا ، فلقػد ٕتػرد هنضتهم األكُف على يد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسػلم 

عػػدد كبػػَت مػػن علمػػاء ا١تسػػلمُت ٠تدمػػة ىػػذا الكتػػاب ، كافنػػوا أعمػػارىم بتتبػػع كػػل صػػغَتة ككبػػَتة حػػوؿ 
ىػػذا العلػػم ، كسػػطركا كػػل مػػػا جػػادت بػػو عقػػو٢تم كأفكػػػارىم يف مؤلفػػات أصػػبح  مفخػػرة ا١تسػػػلمُت 

 كمضاف الدارسُت من بعدىم يف الدرس كالتأليف .
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بػُت حقيقػة ىػذا االخػتبلؼ ، كموقػف علمػاء ا١تسػلمُت منػو ، يأف  الباحػث جل ىذا كلػو حػاكؿمن أ
كمفهػػومهم لػػو ، كمقاصػػد االخػػتبلؼ يف القػػراءات القرآنيػػة ، ككيػػف سػػاىم االخػػتبلؼ يف القػػراءات 

 القرآنية يف تعدد ا١تعآف كاتساعها .
عػن شػيءو مػن أسػرارًه كذلػك  فجاء ىذا البحث ليلقي الضوء على جزء من ىذا ا١توضوع ، كيكشف

 -من خبلؿ مباحثو الثبلثة :
 ا١تبحث األكؿ : نشأة القراءات القرآنية كا١تراحل اليت مرت  ا .

 ا١تبحث الثآف : مفهـو االختبلؼ يف القراءات القرآنية عند العلماء .
 ا١تبحث الثالث : القراءات كا١تعٌت .

رآف الكرٔف كلغتو ، من خبلؿ بيػاف مفهػـو االخػتبلؼ إفَّ ىذا البحث ىو إسهامو متواضعة ٠تدمة الق
لقػػد توصػػل الباحػػث يف هنايػػة ْتثػػو إُف عػػدة نتػػائو  ذا االخػػتبلؼ ، ك يف القػػراءات القرآنيػػة كمقاصػػد ىػػ

( إفَّ موضوع القراءات القرآنية من ا١توضوعات ا١تهمة يف الدرس اللغػوم العػر  ، ُ)كاف من أ٫تها :
الكثػػَت مػػن القضػػايا اللغويػػة ا١تهمػػة ) الصػػوتية كالصػػرفية كالنحويػػة ألفَّ دراسػػة ىػػذا ا١توضػػوع يكشػػف 

كالداللية (، كيلقي الضوء على الكثَت من ا٠تصائص اللهجية اليت اتسم   ا القبائل العربية ، ك ذا 
تعد مػادة القػراءات القرآنيػة كمػا يتعلػط  ػا مػن قضػايا رافػدان مهمػان مػن ركافػد الػدرس اللغػوم العػر  ال 

( تبػػػػُت مػػػػن خػػػػبلؿ البحػػػػث أف علمػػػػاء ِاىلػػػػو أك التقصػػػػَت فيػػػػو ،كالسػػػػيما دارس العربيػػػػة .)ٯتكػػػػن ٕت
ا١تسلمُت أٚتعوا على أف االخػتبلؼ يف القػراءات إ٪تػا ىػو اخػتبلؼ تنػوع كتغػاير ، ال اخػتبلؼ تضػاد 
كتنػػاقض ، كدللنػػا علػػى ذلػػك ّتملػػة مػػن أقػػواؿ علمػػاء ا١تسػػلمُت كالػػيت تثبػػ  ذلػػك ، كتوضػػح بشػػكل 

 القػػػػراءات القرآنيػػػػة عػػػػض ا١تستشػػػػرقُت يف ىػػػػذا ا١توضػػػػوع كىػػػػم يصػػػػفوف االخػػػػتبلؼ يفقػػػػا ع جهػػػػل ب
( اتضػػح مػػن خػػبلؿ عػػرض بعػػض االخػػتبلؼ يف القػػراءات القرآنيػػة اثػػر القػػراءات يف ّ)باالضػػطراب .

تعدد ا١تعآف كاتساعها ، كإف اإلكثار من ا١تعآف يف اآلية الواحدة ىػو مقصػد مػن مقاصػد االخػتبلؼ 
رآنية ، كىذه القػراءات الػيت يتغػاير فيهػا ا١تعػٌت كلهػا حػط ككػل قػراءة مػع األخػرل ٔتنزلػة يف القراءات الق

 اآلية مع اآلية ، ٬تب اإلٯتاف  ا كلها كاتباع ما تضمنتو من ا١تعآف علمان كعمبلن .
كىذا ا١توضوع َف يغفل عنو علماء ا١تسلمُت ، فكتب التفسَت كتوجيو القراءات احتوت على جوانػب  

ن ىػذا ا١توضػوع إالَّ أهنػا َف تػدرس ىػذا ا١توضػوع بالشػكل الػذم عرضػناه دراسػة استقصػائية ، كثَتة مػ
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كإ٪تػػا كانػػ  توضػػح حجػػة أك علػػة كػػل قػػراءة كتػػورد بعػػض األقػػواؿ مبثوثػػة ىنػػا أك ىنػػاؾ ، كأهنػػا تػػرجح 
قػػراءة علػػى أخػػرل أك تبػػُت العلػػة مػػن القػػراءة  ػػذه اللفظػػة متجاىلػػة ػ يف األعػػم األغلػػب ػ الفوائػػد 
كاللطػائف الػيت تتحقػط مػن خػػبلؿ االخػتبلؼ يف القػراءات القرآنيػة ، لػذا أرل مػػن ا١تفيػد ٚتػع كػل مػػا 
يتعلػػط  ػػذا ا١توضػػوع كإفػػراده بتصػػنيف يبػػُت ا١تعػػآف كالفوائػػد كاللطػػائف الػػيت تضػػمنتها القػػراءات كيػػربز 

الرغم من تعدد جانب اإلعجاز يف النص القرآٓف بكونو غَت قابل للتناقض كالتباين كاالضطراب على 
 القراءات كتنوعها .

 
 : القىراءات و أثرىىا فىي التفسىير و األحكىامالدراسىةاسىم ، محمد بىن عمىر بىن سىالم بىازمولدراسة:  -ٜ
(ٜٜٔٗ) 

الباعث على االختيار : جدة ا١توضوع، كخدمتو للقرآف من جهة تفسَته، كقراءاتو، كالرغبة يف التضلع من معآف 
أمم شبو ا١تلحدين، كٚتع كترتيب ا١تادة ا١تبثوثة حوؿ ا١توضوع يف كتب القراءات القرآف الكرٔف، كالذب عنو 

 كالتفسَت كعلـو القرآف يف مكاف كاحد يقر ا على الباحث ك ا١تطلع.

 كالبحث مقسم إُف قسمُت رئيسيُت: 

 القسم األكؿ: القراءات تعريفان كأقسامان  

لقراءات كأقسامها. الباب الثآف : تدكين القراءات كيتضمن األبواب التالية : الباب األكؿ : تعريف ا 
 كتطوره. الباب الثالث : رد الشبهات اليت تثار حوؿ القراءات.

 القسم الثآف  : أثر القراءات يف التفسَت ك األحكاـ

 كيتضمن األبواب التالية : الباب : األكؿ : القراءات كالتفسَت. الباب الثآف : القراءات اليت بين  ا١تعٌت 
 أك كسعتو ك أزال  اإلشكاؿ. الباب الثالث : القراءات ا١تتعلقة بالعمـو ك اإل بلؽ كاإلٚتاؿ.

 الباب الرابع : القراءات ا١تتعلقة بتنوع األساليب.

بياف أف اٟترؼ الذم ٚتع عثماف رضي اهلل عنو الناس عليو حظي : كتوصل  الدراسة إُف نتائو من أ٫تها 
بالتواتر يف النقل، كما كافقو يف الرسم  من باقي األحرؼ نقل عن غَت  ريط التواتر، لكن توفرت لو شركط 
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بياف أقساـ القراءات من جهة  -ِالقبوؿ من موافقة الرسم ك العربية كصحة النقل كتلقي العلماء لو بالقبوؿ. 
بياف أف التصنيف يف ك  ، وجونقل ك من جهة القبوؿ مع بياف الفرؽ بُت القرآف كالقراءة كالركاية كالطريط كالال

رٌد الشبو اليت  -ْالقراءات كما يتعلط  ا َف ينقطع يف عصر من االعصار كانو مستمر كهلل اٟتمد إُف زمننا ىذا. 
كأهنا يف حقيقتها تطوير للشبو القدٯتة اليت جاء  ا  جاء  ا ا١تستشرقوف بالنسبة الختبلؼ القراءات كرٝتها،

تأكيد أف القراءات ٚتيعها حط، كاختبلفها ٦تا ال تضاد فيو، كال تناقض،  -ٓا١تبطلوف كرٌدىا عليهم أىل العلم. 
ألنو اختبلؼ تنوع، كاالختبلؼ الذم نفاه اهلل عز كجل عن القرآف العظيم ىو اختبلؼ التضاد كالتناقض، كىذا 

بياف منزلة القراءات من التفسَت، كأهنا تارة تكوف  -ٔيوجد يف الشرع بلو يف القرآف العظيم، كهلل اٟتمد كا١تنة، ال 
من باب التفسَت، كأهنا تارة تكوف من باب تفسَت القرآف الكرٔف، كتارة تكوف من باب تفسَت القرآف بالسنة أك 

التفسَت على قسمُت : األكؿ :  قراءات ٢تا أثر يف بياف تنوع القراءات من جهة أثره يف  -ٕبقوؿ صحا . 
تفسَت اآلية كبياف معناة. الثآف :  قراءات ال أثر لعا يف تفسَت اآلية كمعناىا، كا٪تا ىو أمور ترجع إُف اللغة، ٨توان، 

ضواف تقرير أف االىتماـ بأثر القراءات يف التفسَت كاف منذ عهد الصحابة كالتابعوف ر  -ٖكصرفان، ك٨تو ذلك. 
 -َُحصر اآليات الكرٯتة الذم أنتو تنوع القراءات فيها أثران يف معناىا كتفسَتىا.  -ٗاهلل عليهم أٚتعُت. 

تقرير أف تعدد القراءات ىو ضرب من االعجاز القرآٓف كال يستطيع أف يأ  بو بشر. قط من عنده،   ال 
حقان، لذلك َف ٭تط بعد ذلك إماـ كاحد بكل  يستطيع أف يبلغو على ىذا الوجو الشامل إال رسوؿ من عند اهلل

 .القراءات

 دراسة: محمد أمين النمرات، اسم الدراسة: الظواىر الصوتية في رواية شعبة عن عاصم -ٓٔ
(ٕٖٓٓ) 

تدرس ىذه اال ركحة الظواىر الصوتية يف ركاية شعبة بن عاصم، كىي شقيقة ركاية حفص، كتنقسم 
دراسة األحرؼ اليت جاءت كفط ظاىرة ا١تمائلة كٖتليلها، كتتضمن: ؿ ناك بلثة أبواب: الباب األكؿ: يتإُف ث

ا١تماثلة بُت الصوام ، ا١تماثلة بُت اٟتركات، كا١تماثلة بُت الصوام  ك اٟتركات كبُت أنصاؼ اٟتركات ك 
الفة بُت اٟتركات. كالباب الثآف: يتناكؿ دراسة األحرؼ اليت جاءت كفط ظاىرة ا١تخالفة كٖتليلها، كتضمن: ا١تخ
الصوام ، كا١تخالفة بُت اٟتركات. كالباب الثآف: يتناكؿ دراسة األحرؼ اليت جاءت كفط ظاىرة ا١تخالفة 

كٖتليلها، كتضمن ا١تخالفة يبُت الصوام ، كا١تخالفة بُت اٟتركات ك ا١تخالفة بُت الصوام  ك اٟتركات كبُت 
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لثالث: يتناكؿ دراسة األحرؼ اليت جاءت كفط ما أنصاؼ اٟتركات كبُت أنصاؼ اٟتركات ك اٟتركات. كالباب ا
 يتعلط با٢تمزة من حيث إسقا ها أك ٖتقيقها.

 كحفص معان، كٖتقيقها يف ركاييت شعبة كحفص معان.

ىر فمنهو استقرائي تارٮتي، ككصفي ٖتليلي، ٬تمع بُت بعض الظواىر اأما منهو دراسة ىذه الظو  
الظواىر الصوتية تقـو الدراسة الصوتية عند السلف كعند احملدثُت، كٖتليل ىذه الظواىر فونولوجيان، كيف بعض 

عض كوستيكية ا١تتمثلة بالصور الطيفية ك ا١توجية. كمن ىذه الدراسة تبُت مدل توفيط السلف يف تفسَت باال 
فسركف ىذه الظواىر خفافهم يف تفسَت بعض الظواىر الصوتية األخرل، كذلك عندما ياظواىر الصوتية، ك ال

 أك فلسفية أك جدلية، ال عبلقة ٢تا بالظواىر الصوتية. صرفيةبتعليبلت 
 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 حيث اتفػط ْتثػي بعد النظر يف الدراسات السابقة سوؼ أقارف بينها كبُت البحث اٟتاِف
ابقة مػػػن حيػػػث البحػػػث يف الصػػػعوبات كالتحػػػدث عػػػن صػػػعوبات  ىػػػذا مػػػع الدراسػػػات السػػػ
القػػراءة كبعضػػها تنػػاكؿ صػػعوبات اإلمػػبلء كبعضػػها تنػػاكؿ الػػتعلم، كمػػا يف دراسػػة صػػبلح 
عمَتة، كبعضها تناكؿ األخطاء الشائعة، كالبعض اآلخػر يف قػراءة القػرآف الكػرٔف فاتفقػ  

ا تناكلػ  األخطػاء مع ْتثي من ناحية أ هنا ٚتيعها تبحث يف القرآف الكرٔف كاختلفػ  بأهنػ
كلػػػيس الصػػػعوبات كمػػػا أف ْتثػػػي ْتػػػث يف قػػػراءة القػػػرآف الكػػػرٔف بركايػػػة قػػػالوف بينمػػػا ْتثػػػ  
ىػػذه الدراسػػات يف القػػرآف الكػػرٔف عامػػة أك نسػػتطيع أف نقػػوؿ إهنػػا ْتثػػ  يف قػػراءة حفػػص 

  بع  ا ا١تصحف الشريف.  الركاية ا١تشهورة يف العاَف اإلسبلمي كاليت
  إف بعض الدراسات أيضان تناكؿ عن ضػعف الطػبلب يف أتقػاف أحكػاـ التجويػد  
كما يف دراسة علي الدكسرم فاتفق  يف إف كبل من الدراسػتُت تبحػث يف القػرآف الكػرٔف 
 كاختلف  يف أهنا تبحث يف ضعف الطبلب يف التجويد بينما ْتثي ْتث يف الصعوبات. 

ات ٖتػػػػدث  عػػػػن ا١تعلػػػػم مػػػػدل ٘تكنػػػػو يف القػػػػرآف كالتجويػػػػد كمػػػػا يف كبعػػػػض الدراسػػػػ
دراسػػة إبػػراىيم بػػن سػػعيد فاتفقػػ  مػػع دراسػػيت يف كوهنػػا ْتثػػ  يف القػػرآف كاختلفػػ  معهػػا 
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يف كوهنا ْتث  يف ا١تعلم كدراسيت ٖتدث  عن الطالب كالصعوبات الػيت تواجهػو كا١تبلحػ  
ان أف معظػػػم الدراسػػػات ٖتػػػدث  عػػػن القػػػرآف الكػػػرٔف  كتبلكتػػػو كٕتويػػػده كمػػػا يف دراسػػػيت أيضػػػ

اٟتالية لكنهػا اختلفػ  معهػا مػن حيػث اٟتػديث عػن الركايػة أك عػن األخطػاء أك الضػعف 
كفػػػد تكػػػوف الدراسػػػة األخػػػَتة تتفػػػط مػػػع دراسػػػيت مػػػن حيػػػث البحػػػث يف كمػػػا ىػػػو مبلح .

ا تتحػػػدث عػػػن ركايػػػة شػػػعبة كالظػػػواىر الصػػػوتية فيهػػػا كدراسػػػيت  القػػػراءات لكنػػػو ٗتتلػػػف بأهنػػػ
 كاهلل أجل كأعلم . عن ركاية قالوفتتحدث 
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 ثالثالفصل ال

 البحث منهجية
اٞتانػػػػب  البحػػػػثبعػػػد أف تطػػػػرؽ الباحػػػث للجانػػػػب النظػػػرم ف نػػػػو يتنػػػاكؿ يف ىػػػػذا القسػػػم الثػػػػآف مػػػن 

صػػعوبات قػػراءة  علػػىمقػػًتح للتغلػػب  أ٪تػػوذجالتطبيقػػي كا١تيػػدآف الػػذم يهػػدؼ منػػو التعػػرؼ علػػى أثػػر 
 يف مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية.  ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
، عينػة البحػث، ٣تتمػع بحػثالػيت تتمثػل يف: مػنهو ال بحػثإجػراءات اللرابػع كيشمل الفصل ا

 ، األساليب اإلحصائية ا١تستخدمة.البحث، أداة البحث
 :بحثمنهج ال

 .بحثللمجموعة الواحدة ١تناسبتو كمبلءمتو  بيعة ال استخدـ الباحث ا١تنهو شبو التجريل
 :بحثمجتمع ال

ق، كالبػالغ ُّْٕ/ّٔٚتيع  بلب مػدارس التحفػي  با١ترحلػة الثانويػة با١تدينػة ا١تنػورة للعػاـ الدراسػي 
 (  البان.َُّعددىم )
 :بحثعينة ال

(  البػان مػن  ػبلب مػدارس َّتكونػ  مػن عػدد ) بحػثاختار الباحث عينة عشوائية ٘تثػل ٣تتمػع ال
ق، بنسػػػػبة مئويػػػػة مقػػػػدارىا ُّْٕ/  ّٔالتحفػػػػي  با١ترحلػػػػة الثانويػػػػة با١تدينػػػػة ا١تنػػػػورة للعػػػػاـ الدراسػػػػي 

 .بحث%( من ٣تتمع الَٖ.ِّ)
 :بحثتوصيف عينة ال

من حيث ا١تتوسط اٟتسا  كاال٨تراؼ ا١تعيارم  البحث( توصيف عينة ُيوضح اٞتدكؿ رقم )
 .تواءكاالل
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 (ٔجدول رقم )
األنموذج نحو  بحثالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء لوجهة نظر عينة ال

  رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء  على للتغلب المقترح
متوسط  العبارات ـ

 حسابي
انحراف 
 معياري

 التواء

 ٕٗٓ.َ ٖٕٓ.َ ّّٗ.ُ ٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ القرآف الكرٔف  ُ
 ِِْ.َ ََٖ.ُ ْٕٔ.ِ تعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان  ِ
٘تيز حالة الصلة كالسكوف يف ميم اٞتمع يف ركاية  ّ

 قالوف 
ِ.ُٕٔ ُ.ُٕٕ َ.ّّٓ 

- ٖٓٓ.َ ََٔ.ِ تعرؼ الفرؽ بُت ركاية حفص كقالوف  ْ
َ.ُٓٔ 

 ُٕٖ.َ َِْ.ُ ٕٖٔ.ُ نطط ا١تفردات صحيحة كفقان للركاية  ٓ
- ّٕٗ.َ ْٕٔ.ِ أخراج اٟتركؼ من ٥تارجها الصحيحة  ٔ

َ.َُّ 
- ّٖٓ.َ ّّٗ.ُ قراءة اآليات قراءة صامتة  ٕ

َ.ََّ 
 َِٖ.َ ِٖٗ.َ َّّ.ِ التعرؼ على معآف الكلمات اٞتديدة  ٖ
 َََ.َ ْٕٗ.َ َََ.ِ االلتزاـ بأحكاـ الركاية من حيث ا١تد ، الصلة ....  ٗ
 ٖٔٓ.َ َٕٓ.َ ََٕ.ُ متابعة القارم متابعة جيده حىت هناية التبلكة  َُ
 َََ.َ ٖٖٕ.َ َََ.ِ اكتشاؼ أخطاء زمبلئو ك٤تاكلة تصحيحها  ُُ
- ُٖٔ.َ ْٕٔ.ِ إدراؾ مقصد القارئ من تغَت نربات صوتو  ُِ
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َ.ِّٗ 
 ِٕٓ.ُ َٕٕ.َ ََْ.ُ ىل يستخدـ ا١تصحف ا١تكتوب على ركاية قالوف ُّ
 ُٕٔ.َ ٕٕٔ.َ ٕٖٔ.ُ اإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف ركاية قالوف ُْ
الدراية با١تواضع اليت اختلف الوقف فيها على ركاية  ُٓ

 قالوف
ِ.ََّ َ.ِٗٓ -

َ.َْٔ 
 ِّٕ.َ ْْٖ.َ ٕٔٔ.ُ معرفة كيفية رسم الكلمة على ركاية قالوف ُٔ
ىل يقرأ بأكجو قالوف كلها اإلسكاف كالصلة كالقصر  ُٕ

 يف ا١تنفصل أـ يكتفي بأحدىاكا١تد 
ِ.ّّْ َ.ّٗٓ -

َ.َْٕ 
 َِٓ.َ ْٗٗ.ّ ََّ.ّٓ إٚتاِف االستبانة 

يوضح اٞتدكؿ البيانات الوصفية من حيث ا١تتوسط اٟتسا  كاال٨تراؼ ا١تعيارم كااللتواء 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو  بحثلوجهة نظر عينة ال

( كأف ََْ.ُ،  ْٕٔ.ِ، حيث تراكح قيم متوسطات اٟتساب لعبارات االستبانة بُت )ركاية قالوف
اال٨تراؼ ا١تعيارم لتلك العبارات جاء أقل من قيم ا١تتوسطات ٦تا يؤكد على صدؽ البيانات ا١تدخلة 

نة ( ٦تا يدؿ على ٕتانس بيانات عيَ.ّ-، َ.ّكاعتداليتها، كقد تراكح  قيم االلتواء بُت )+
 .بحثال

 ( ٕجدول رقم ) 
 بحىثالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء في االختبىار التحريىري القبلىي لعينىة ال

  رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء  علىللتغلب  األنموذج المقترحنحو 
متوسط  البياف ـ

 حسا 
 التواء ا٨تراؼ معيارم

 ُٖٓ.َ َِٖ.ِ ّّْ.ٗ القبلياالختبار التحريرم  ُ
 



268 
 

يوضػػػػح اٞتػػػػدكؿ البيانػػػػات الوصػػػػفية مػػػػن حيػػػػث ا١تتوسػػػػط اٟتسػػػػا  كاال٨تػػػػراؼ ا١تعيػػػػارم كااللتػػػػواء يف 
صعوبات قراءة القػرآف الكػرٔف يف  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح٨تو  بحثاالختبار التحريرم لعينة ال

( ّّْ.ٗلبلختبػػػػار التحريػػػػرم بقيمػػػػة )، حيػػػػث جػػػػاءت قيمػػػػة متوسػػػػط اٟتسػػػػاب ركايػػػػة قػػػػالوفضػػػػوء 
كا٨تػػراؼ معيػػػارم أقػػػل مػػػن قيمػػة ا١تتوسػػػط ٦تػػػا يؤكػػػد علػػػى صػػدؽ البيانػػػات ا١تدخلػػػة كاعتػػػداليتها، كقػػػد 

 .بحث( ٦تا يدؿ على ٕتانس بيانات عينة الَ.ّ-، َ.ّتراكح  قيم االلتواء بُت )+
 ( ٖجدول رقم ) 

 بحثالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء في االختبار الشفوي القبلي لعينة 
  رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء  علىللتغلب  األنموذج المقترحنحو 

متوسط  البياف ـ
 حسا 

 التواء ا٨تراؼ معيارم

 ّٗٔ.َ- ٖٕٓ.ُ َْٓ.ِ االختبار الشفوم القبلي ُ
يوضػػػػح اٞتػػػػدكؿ البيانػػػػات الوصػػػػفية مػػػػن حيػػػػث ا١تتوسػػػػط اٟتسػػػػا  كاال٨تػػػػراؼ ا١تعيػػػػارم كااللتػػػػواء يف 

صػػعوبات قػػراءة القػػرآف الكػػرٔف يف  علػػىللتغلػػب  األ٪تػػوذج ا١تقػػًتح٨تػػو  بحػػثالاالختبػػار الشػػفوم لعينػػة 
( َْٓ.ِ، حيػػػػث جػػػػاءت قيمػػػػة متوسػػػػط اٟتسػػػػاب لبلختبػػػػار الشػػػػفوم بقيمػػػػة )ركايػػػػة قػػػػالوفضػػػػوء 

كا٨تػػراؼ معيػػػارم أقػػػل مػػػن قيمػػة ا١تتوسػػػط ٦تػػػا يؤكػػػد علػػػى صػػدؽ البيانػػػات ا١تدخلػػػة كاعتػػػداليتها، كقػػػد 
 .بحثال( ٦تا يدؿ على ٕتانس بيانات عينة َ.ّ-، َ.ّتراكح  قيم االلتواء بُت )+

 :بحثأدوات ال
 :أدكات دراستو كا١تتمثلة يف تصميمقاـ الباحث ب عداد ك 

يف مدارس  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىمقًتح للتغلب  أ٪توذج -
 التحفي  با١ترحلة الثانوية.

صعوبات قراءة  على للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو  بحثالاستبانة ١تعرفة كجهة نظر عينة  -
 يف مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية. ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
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مقابلة مع معلمي مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية ١تعرفة أبرز صعوبات قراءة القرآف الكرٔف  -
 ككضع حلوؿ مقًتحة لعبلج تلك الصعوبات. ركاية قالوفيف ضوء 

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحختبار ٖتريرم ١تعرفة أثر ا -
 يف مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية. ركاية قالوف

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء على للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحاختبار شفوم ١تعرفة أثر  -
 يف مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية. ركاية قالوف

 كفط ما يلي: بحثالكقد مت إعداد أدكات 
 .بحثال اإ بلع الباحث على بعض الدراسات السابقة ٢تذ -ُ
 .بحثال اكفط اإل ار النظرم ٢تذ -ِ
 .ربة يف ىذا اجملاؿسؤاؿ أىل ا٠ت -ّ

 كىي كما يلي: بحثالكبناء عل ما سبط قاـ الباحث ب عداد كتصميم أدكات 
  على صعوبات القراءة مقترح للتغلب  أنموذجأواًل: 

 
 

يف مدارس التحفي   ركاية قالوفصعوبات على مقًتح للتغلب  أ٪توذجلعمل  بحثاللقد ىدف  ىذه 
با١ترحلة الثانوية با١تدينة ا١تنورة ،كبناء على ذلك قاـ الباحث بعدة خطوات للوصوؿ ٢تذا ا٢تدؼ 
الذم يسهل على الطالب كل صعوبة تواجو أثناء القراءة ب ذف اهلل تعاُف بل يستطيع كل من لديو 

الكرٔف على ركاية حفص ا١تشهورة يف العاَف اإلسبلمي أف يقرأ القراف الكرٔف بركاية  دراية بقراءة القراف
كللوصوؿ إُف ذلك ¸أك ألقى السمع كىو شهيد  األ٪توذج ا١تقًتحىو ا لع على ىذا  أفقالوف 

، كىي  كالطالب تولا١تعلم كاحمل ،طوات استهدؼ فيها ا٢تـر التعليميا٢تدؼ اتبع الباحث عدة خ
 كالتاِف:
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 : المعلمأوال
 عمل دورة لمعلمي المادة

لرفع مستول ا١تعلم ك١تساعدتو كتأىيلو لتعليم  ركاية قالوفكقد قاـ الباحث بعمل دكرة علمية ١تعلمي 
 ىذه الركاية لطبلبو كقد تركزت الدكرة على ٤تورين:
 المحور األول : الجانب النظري ويحتوي على:

 يتم التعريف باإلماـ قالوف كمكانتو  -ُ
 كمناقشة بعض أصوؿ الركاية عرض -ِ
 بياف بعض مفردات الركاية أك )الفرش( -ّ
 ا١تعلومة للطالب  إيصاؿبياف بعض األساليب الًتبوية يف  -ْ

 المحور الثاني: 
 الجانب العملي ويحتوي على:

 .قراءة بعض اآليات بركاية قالوف من قبل الباحث -ُ
  .كبل ٔتفرده  أخرليقـو ا١تستهدفوف بقراءة ىذه اآليات مرة  -ِ
يتم التصحيح كالتعليط على قراءة كل قارئ كمشاركة اٞتميع يف مبلحظة ا٠تطأ  -ّ

  .كالتصحيح
ركاية تؤىلو لئل١تاـ ٔتنهو  األ٪توذج ا١تقًتحكعند هناية دكرة يعطى كل مشارؾ شهادة حضور 

 (. ْ، ملحط رقم ) قالوف
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 ثانيا: المحتوى 
أفرد الباحث فصبل كامبل ذكر فيو ٤تتول ركاية قالوف كبُت الفرؽ بينها كبُت ركاية حفص، فتذكر 
الكلمة أكال بركاية قالوف   تقابلها الكلمة بركاية حفص مع ذكر الفرؽ بينهما يف اللف  كالرسم 

ضا مت يقرأ الفراف بركاية قالوف، كليسهل ذلك أي أفْتيث يستطيع كل قارئ كملم بركاية حفص 
كضع عبلمات دالة على بعض الكلمات اليت احتواىا ا١تنهو يف ا١تدارس كوضع دائرة ٛتراء مثبل 
على التقليل يف لف  التوراة ٖت  الكلمة، عندما يراىا الطالب يعرؼ أف ىذه الكلمة تقلل لقالوف 

 (.ٓانظر ملحط رقم )
 ثالثا: المتعلم

كلقد حاكؿ الباحث بناء على ماراه من خبلؿ  ا١تتعلم أك الطالب ىو ٤تور العملية الًتبوية
الصعوبات اليت سجل  يف االستبانة كاالختبار التحريرم كالشفوم الذم أعد مسبقا الوصوؿ إُف 

الطالب ٢تذه الركاية أك معرفة ا١تنهو ا١تقرر عليو  إتقافتسهيل تلك العقبات كالصعوبات اليت ٕتد من 
 .حث بعدة خطواتذلك قاـ البا إُفكالدراية بو كللوصوؿ 

عمل دكرة ١تعلمي ا١تادة كما سبط ذكره ١تعرفة العقبات كالصعوبات اليت تواجو الطالب أثناء  -ُ
  .دراسة الركاية ك٤تاكلة تذليلها للوصوؿ للهدؼ ا١تنشود

من ا١تعلـو أف الركاية تتكوف من أصوؿ كفرش كما ىو مقرر يف علم القراءات ،كلقد قاـ  -ِ
الباحث ببياف ذلك مفصبل يف فصل خاص بذلك تسهيبل على القارئ كالطالب معرفة الكلمة 

 كبأسهل  ريط. أرادمٌت  إليهاكالوصوؿ 
الركاية اليت ذكرت يف ( صو  بقراءة الباحث لبياف كيفية النطط الصحيح األلفاظ cdعمل ) -ّ

ا١تنهو ْتيث يسهل على الطالب النطط الصحيح لتلك اللفظة أك الكلمة كقد أرفط ىذا القرص 
 (.ٕمع البحث ملحط رقم )

كضع عبلمات دالة على بعض الكلمات اليت ذكرت يف ا١تنهو توضح دائرة ٛتراء مثبل ٖت   -ْ
( ٢تذه اللفظة أك cdلصوت يف )فيستمع الطالب ل، لف  التوراة تدؿ على تقليل ىذا اللف 

الكلمة كيبلح  العبلقة اليت تدؿ على ا١تراد، فيستخدـ حاسيت البصر كالسمع للتعرؼ على 
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 ا١تعلومة. إيصاؿا١تطلوب كىذا ىو ا١تراد كىو يساىم ببل شك يف 
القراءة الركاية من مصحف خاص بركاية قالوف أثناء القراءة كىذا كال  إُفالطالب  إرشاد  -ٓ

 ىم أيضا يف تسهيل القراءة . شك يسا
بياف توجيو القراءة بركاية قالوف ك الفرؽ بينها كبُت قراءة حفص فذلك يسهم يف ثبوت  -ٔ

  .ا١تعلومة لدل الطالب كمعرفة معٌت الركاية اليت يقرأ  ا ككتابة ذلك على السبورة
لم داخل ينبغي أف يكوف لدل الطالب دفًت خاص  ذه ا١تادة يسجل فيو كل ما يذكر ا١تع -ٕ

 الفصل كا١تبلحظات اليت يدكهنا على السبورة ١تراجعتها كق  اٟتاجة. 
كليعلم أف ىذه الركاية كغَتىا من الركايات مدارىا على التلقي كا١تشافهة كلذلك البد أف  -ٖ

يبلح   الطالب كيفية قراءة الكلمة عندما يقرأىا ا١تعلم كلتسهيل ذلك يطلب من الطالب 
  .من مرة لضبطها كلنطقها النطط السليم تكرار تلك الكلمة أكثر

٣تموعات كعمل بطاقات مكتوب عليها الكلمة أك الكلمات ا١تراد  إُفتوزيع الطبلب  -ٗ
تعلمها يف الدرس ك٤تاكلة نطقها النطط الصحيح من قبلهم بالتعاكف مع بعضهم انظر ٤تلط رقم 

(ٔ .) 
 ثانياً: االستبانة

 يلي:كقد اشتمل  يف صور ا األكلية على ما 
  (ركاية قالوف –الصف الدراسي  –سة البيانات الشخصية العامة كا١تتمثلة يف ) ا١تدر 
 ( عبارة.٤ُٕتور ٭تتوم على عدد ) 
  سؤاؿ مفتوح عن الصعوبات اليت تواجو الطالب عند دراستو لركاية قالوف، كآخر للسؤاؿ عن

 أبرز اٟتلوؿ ٢تذه الصعوبات.
 لى ىيئتو التالية:استخدـ الباحث مقياس ليكرت الرباعي ع

 ) دائما، أحيانان، غالبان، أبدان(. 
 كالتاِف:  بحثالكقد استخدـ الباحث ا١تقياس الرباعي يف اإلجابة على عبارات أداة 
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 أبدا غالبا أحيانا دائما
ٗ ٖ ٕ ٔ 

صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو  بحثالكللتعرؼ على درجة استجابات عينة 
، مت التعبَت عن ا١تقياس يف مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 

 الثبلثي لدرجات ا١توافقة كميا  من خبلؿ:
   ّ( = ُأصغر درجة   – ْدرجة للموافقة  ا١تدل = ) أكرب 

إلجابات اليت (،  لذلك إٓ,َ=  ْ/  ّدل / عدد الفئات = ك  وؿ الفئة = )ا١ت
( يدؿ تقديرىا علي ال أكافط أبدا من قبل عينة ٕٓ,ُإُف أقل من  ُمتوسطها اٟتسا  من ) 

( تقديرىا أكافط غالبا، بينما َٓ,ِإُف أقل من  ٕٓ,ُ، كاإلجابات اليت متوسطها من ) بحثال
كاإلجابات اليت ( تقديرىا أكافط أحيانا، ِٓ,ّإُف أقل من َٓ,ِتوسطها من ) اإلجابات اليت م
 ( تقديرىا أكافط دائما. ََ,ْإُف  َٓ,ِمتوسطها من ) 

 كالتاِف:  بحثالكقد عرب الباحث عن ىذه االستجابات لتبلءـ مقدار ا١توافقات قيد 
 = أكافط بدرجة كبَتة جدا.دائما  -
 .= أكافط بدرجة كبَتةأحيانا  -
 = أكافط بدرجة متوسطة. غالبا  -
 .= أكافط بدرجة ضعيفةأبدا  -

 صدق االستبانة:
 الصدق الظاىري. - أ

مت قياس صدؽ االستبانة عن  ريط الصدؽ الظاىرم حيث قاـ الباحث بعرض االستبانة على 
٤تكمُت من أعضاء ىيئة التدريس كمدرسي القراءات من أىل االختصاص يف اٞتامعة اإلسبلمية 

كاالختصاص من إدارة الًتبية  با١تدينة ا١تنورة كجامعة  يبة با١تدينة ا١تنورة ككذلك على أىل ا٠تربة
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( ٤تكمان كعلى ضوء مبلحظات احملكمُت جرل َُكالتعليم با١تدينة ا١تنورة  كقد بلغ عدد احملكمُت )
 تعديل االستبانة، كقد كان  التعديبلت كفط ما يلي:

 حذؼ بعض العبارات. -ُ
 إعادة صياغة عبارات االستبانة. -ِ
 قط.أصبح  االستبانة مكونة من ٤تور كاحد أساسي ف -ّ
أصبح  االستبانة بشكلها النهائي بعد األخذ ٔتبلحظات احملكمُت مكونة من ٤تور كاحد،  -ْ

 (.ُ( عبارة ملحط رقم )ُٕلعدد )
 صدق المحتوى. -ب

كقد استخدـ الباحث التحليل اإلحصائي لتأكيد صدؽ االستبانة يف صور ا النهائية من خبلؿ 
ة من عبارات االستبانة باحملور، على عينة عشوائية بَتسوف( لبياف عبلقة كل عبار  معامل االرتباط )

 ، كاٞتدكؿ التاِف يوضح ذلك .بحثالكخارج عينة  بحثال(  البان من ٣تتمع ُٓعددىا )
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 (ٗجدول رقم )
 على للتغلب األنموذج المقترحنحو  البحثنظر عينة صدق المحتوى لمحور وجهة 

 وعباراتو رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء 

 العبارات م
معامل  إجمالي المحور العبارات

 االرتباط
 الداللة

 انحراف متوسط انحراف متوسط

٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ  ُ
 ِٖٔ.َ ََِ.ِ القرآف الكرٔف 

ّٓ.َََ ّ.ِٖٗ 

َ.َٕٖ َ.ََّ** 

 **ََْ.َ ٕٗٔ.َ ُّٖ.ُ ََٔ.ِ تعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان  ِ

٘تيز حالة الصلة كالسكوف  ّ
 **ََٓ.َ َٖٔ.َ ُّّ.ُ َََ.ِ يف ميم اٞتمع يف ركاية قالوف 

ْ 
تعرؼ الفرؽ بُت ركاية 

 *َْٔ.َ ُِٓ.َ َّّ.ُ ّّٕ.ِ حفص كقالوف 

نطط ا١تفردات صحيحة كفقان  ٓ
 **ََِ.َ ّٕٓ.َ َََ.ُ َََ.ِ للركاية 

أخراج اٟتركؼ من ٥تارجها  ٔ
 *َْٖ.َ ُٖٓ.َ ََٗ.َ ّّّ.ِ الصحيحة 

 **ََّ.َ َُٕ.َ ْٖٖ.َ ِٕٔ.ِ قراءة اآليات قراءة صامتة  ٕ

التعرؼ على معآف الكلمات  ٖ
 **ََُ.َ ٕٕٗ.َ َٗٗ.َ ُّّ.ِ اٞتديدة 

االلتزاـ بأحكاـ الركاية من  ٗ
 *َْٓ.َ ِّٓ.َ ِٔٗ.َ َََ.ِ حيث ا١تد ، الصلة .... 
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متابعة القارم متابعة جيده  َُ
 *َِٕ.َ َٕٓ.َ ِْٕ.َ ٕٔٔ.ُ حىت هناية التبلكة 

اكتشاؼ أخطاء زمبلئو  ُُ
 **ََّ.َ َُٕ.َ ْٖٖ.َ ِٕٔ.ِ ك٤تاكلة تصحيحها 

إدراؾ مقصد القارئ من تغَت  ُِ
 *َُْ.َ ُٖٔ.َ ََٗ.َ ّّّ.ِ نربات صوتو 

ىل يستخدـ ا١تصحف  ُّ
 **ََِ.َ ّٕٓ.َ َََ.ُ َََ.ِ ا١تكتوب على ركاية قالوف

اإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف  ُْ
 **ََُ.َ ّْٕ.َ ُْٗ.َ ََِ.ِ ركاية قالوف

الدراية با١تواضع اليت اختلف  ُٓ
 الوقف فيها على ركاية قالوف

ِ.ََِ ُ.َُْ َ.ْٔٓ َ.ََٖ** 

معرفة كيفية رسم الكلمة  ُٔ
 على ركاية قالوف

ِ.َََ ُ.َََ َ.ّٕٓ َ.ََِ** 

ُٕ 

ىل يقرأ بأكجو قالوف كلها 
اإلسكاف كالصلة كالقصر 
كا١تد يف ا١تنفصل اـ يكتفى 

 بأحدىا

ِ.ّّّ َ.ٖٗٗ َ.ُٖٓ َ.َْٖ* 

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

اٞتدكؿ كجود عبلقة ارتبا يو ذات داللة إحصائية عالية بُت إٚتاِف ٣تموع احملور كعباراتو، ٦تا يوضح 
  .يدؿ على صدؽ احملور كالعبارات
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 :بحثثبات أداة ال
تكمن أ٫تية قياس ثبات األداة يف الداللة على أنو يف حاؿ إعادة تطبيط األداة يف ظركؼ ٦تاثلة ف ننا 

(  البان ُٓسنحصل على نفس النتائو، لذلك مت حساب الثبات من خبلؿ عينة عشوائية عددىا )
 ذلك .،كذلك بطريقة الفا كركنباخ  كاٞتدكؿ التاِف يوضح بحثالكخارج عينة  بحثالمن ٣تتمع 

 (٘جدول رقم )
 البحىثنظىر عينىة لحسىاب ثبىات عبىارات محىور وجهىة  Alpha  معامل ارتباط ألفا كرونبىاخ

 رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء  على للتغلب   األنموذج المقترحنحو 

 معامل ألفا كركنباخ العبارات م
 َِٗ.َ ٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ القرآف الكرٔف  ُ
 َْٗ.َ تعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان  ِ
 َْٗ.َ ٘تيز حالة الصلة كالسكوف يف ميم اٞتمع يف ركاية قالوف  ّ
 َُٗ.َ تعرؼ الفرؽ بُت ركاية حفص كقالوف  ْ
 َُٗ.َ نطط ا١تفردات صحيحة كفقان للركاية  ٓ
 َْٗ.َ أخراج اٟتركؼ من ٥تارجها الصحيحة  ٔ
 َِٗ.َ قراءة اآليات قراءة صامتة  ٕ
 َُٗ.َ التعرؼ على معآف الكلمات اٞتديدة  ٖ
 ُّٗ.َ االلتزاـ بأحكاـ الركاية من حيث ا١تد ، الصلة ....  ٗ
 ُِٗ.َ متابعة القارم متابعة جيده حىت هناية التبلكة  َُ
 َِٗ.َ اكتشاؼ أخطاء زمبلئو ك٤تاكلة تصحيحها  ُُ
 َّٗ.َ إدراؾ مقصد القارئ من تغَت نربات صوتو  ُِ
 َُٗ.َ ىل يستخدـ ا١تصحف ا١تكتوب على ركاية قالوف ُّ



278 
 

 َُٗ.َ اإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف ركاية قالوف ُْ
 َّٗ.َ الدراية با١تواضع اليت اختلف الوقف فيها على ركاية قالوف ُٓ
 َُٗ.َ معرفة كيفية رسم الكلمة على ركاية قالوف ُٔ

اإلسكاف كالصلة كالقصر كا١تد يف ا١تنفصل ىل يقرأ بأكجو قالوف كلها  ُٕ
 َْٗ.َ اـ يكتفى بأحدىا

 َْٗ.َ إٚتاِف احملور  
 

لعبػارات  َّٗ,َ،  َُٗ,َحيث تراكح  قيمتو بػُت    Alphaيوضح اٞتدكؿ معامل ألفا
صػعوبات قػػراءة القػرآف الكػػرٔف يف  علػػى للتغلػب   األ٪تػوذج ا١تقػػًتح٨تػػو  بحػثالنظػر عينػػة حملػور كجهػػة 

كتعتػػػرب ىػػػذه القػػػيم عاليػػػة ٦تػػػا يػػػدؿ علػػػى أف  ،َْٗ,َفقػػػد بلػػػغ  ، أمػػػا احملػػػور ككػػػلركايػػػة قػػػالوفضػػػوء 
  .الثبات مرتفع لعبارات احملور كإٚتاِف احملور ، كبذلك يكوف احملور كعباراتو صاٌف للتطبيط

 أما فيما ٮتص السؤاؿ ا١تفتوح اليت تضمنتو االستبانة فهو مكوف من:
 ما الصعوبات اليت تواجهك عند دراستك لركاية قالوف؟ :السؤال التالي

 كقد جاءت استجابات الطبلب على ىذا السؤاؿ كالتاِف:
 الصعوبات اليت تواجو الطبلب عند دراستهم لركاية قالوف.

 عدـ استحضار القراءة كاختبل ها بركاية قالوف حفص.  -ُ
 توجد صعوبة يف نطط بعض الكلمات مثل ا٢تمزتُت من كلمة  -ِ
 يف ا٢تمزات. كاإلبداؿد صعوبة يف التسهيل توج -ّ
 توجيو القراءة كاختبلفها عن قراءة حفص.  -ْ
 االختبلس عند قالوف يف بعض الكلمات مثل ) نعما(. -ٓ
 عدـ توضيح رسم الكلمة ك الفرؽ بينها كبُت ركاية حفص . -ٔ
 عند بداية الدرس .   ركاية قالوفعدـ كجود تسجيل صو  ١تفردات  -ٕ
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 ثالثاً: المقابلة
( ُُكقػػاـ الباحػػث بعمػػل مقابلػػة مػػع معلمػػي مػػدارس التحفػػي  با١ترحلػػة الثانويػػة حيػػث بلػػغ عػػددىم )

  :معلمان ككان  ا١تقابلة لئلجابة على سؤالُت
 ما الصعوبات اليت تواجهك كمعلم عند تدريسك لركاية قالوف؟ األول:

 ك الصعوباتكاٞتدكؿ التاِف يوضح التكرارات كالنسب ا١تئوية التفاؽ ا١تعلمُت على تل
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 ( ٙجدول رقم ) 
 التكرارات والنسب المئوية للصعوبات التي تواجو المعلم عند تدريسو لرواية قالون

 نسبة % التكرارات الصعوبات ـ 
 %ََ.ََُ ُُ كثرة عدد الطبلب  ُ
 %ََ.ََُ ُُ عدـ كجود تسجيل صو  ١تفردات ا١تادة  ِ
 %ََ.ََُ ُُ عدـ كجود معامل للقرآف يف بعض ا١تدارس  ّ
 %ُٗ.َٗ َُ أخر اليـو  إُفتأخر حصص القرآف الكرٔف  ْ
 %ُٗ.َٗ َُ ضعف مستول القراءة عند بعض الطبلب  ٓ
 %ُٗ.َٗ َُ عدـ توفر كفاءات ا١تعلمُت لتدريس ا١تادة  ٔ
 %ِٖ.ُٖ ٗ عدـ معرفة الطبلب للرسم العثمآف  ٕ
 %ِٖ.ُٖ ٗ قصر الوق   ٖ
عدـ قدرة الطالب على التمييز بُت ركاية قالوف  ٗ

 كحفص 
ٗ ُٖ.ِٖ% 

 %ّٕ.ِٕ ٖ اٟتركؼ من ٥تارجها  إخراجعدـ  َُ
يوضح اٞتدكؿ التكرارات كالنسب ا١تئوية للصعوبات اليت تواجو ا١تعلم عند تدريسو لركاية قالوف، كقد 

مػن ا١تعلمػُت علػى تلػك الصػعوبات بنسػب مئويػة تراكحػ  بػُت )  بحػثالتراكح  نسب اتفػاؽ عينػة 
% (، ٦تا يدؿ على اتفاؽ ا١تعلمُت على ىػذه الصػعوبات يف تعلػم الطػبلب ّٕ.ِٕ% ، ََ.ََُ
 بركاية قالوف.
 ما أبرز اٟتلوؿ ٢تذه الصعوبات؟ الثاني:

 ٟتلوؿ ٢تذه الصعوباتكاٞتدكؿ التاِف يوضح التكرارات كالنسب ا١تئوية التفاؽ ا١تعلمُت على أبرز ا
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 ( ٚجدول رقم ) 
التكرارات والنسب المئوية ألبرز الحلول للصعوبات التي تواجو المعلم عند تدريسو لرواية 

 قالون
 نسبة % التكرارات أبرز اٟتلوؿ للصعوبات ـ 
 %ََ.ََُ ُُ تقليل عدد الطبلب داخل الفصوؿ أك توزيعهم على ٣تموعات  ُ
 %ََ.ََُ ُُ تسجيل صو  ٢تذه الركاية كمفردا ا  إ٬تاد ِ
 %ََ.ََُ ُُ أف تكوف حصص القرآف يف أكؿ اليـو الدراسي  ّ
 %ُٗ.َٗ َُ بالقرآف الكرٔف  خاصةٕتهيز معامل  ْ
 %ُٗ.َٗ َُ ترغيب الطبلب يف تعلم القرآف الكرٔف كركاية قالوف خاصة  ٓ
 %ُٗ.َٗ َُ قراءة كل  الب على حده كمبلحظة لفظو للكلمة  ٔ
 %ِٖ.ُٖ ٗ كضع خطو شاملة للمنهو  ٕ
ٚتع ألحكاـ التجويد كبعض ا١تفردات يف استمارة كتوزيعها  ٖ

 على الطبلب 
ٗ ُٖ.ِٖ% 

 %ّٕ.ِٕ ٖ قراءة الطبلب ا١تتميزين بداية كل درس  ٗ
حث الطبلب على االلتحاؽ ْتلقات التحفي  كاٞتلوس للعلم  َُ

 كاالستفادة من القراء 
ٖ ِٕ.ّٕ% 

ا١تعلم عند تدريسو  يوضح اٞتدكؿ التكرارات كالنسب ا١تئوية ألبرز اٟتلوؿ للصعوبات اليت تواجو
من ا١تعلمُت على تلك اٟتلوؿ للصعوبات  بحثال، كقد تراكح  نسب اتفاؽ عينة لركاية قالوف

% (، ٦تا يدؿ على اتفاؽ ا١تعلمُت على ىذه ّٕ.ِٕ% ، ََ.ََُبنسب مئوية تراكح  بُت ) 
 اٟتلوؿ للصعوبات يف تعلم الطبلب بركاية قالوف.
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 رابعاً: االختبار التحريري
م حملاكلة الوقوؼ لقياس مستول الطبلب قاـ الباحث بعمل اختبارين أحد٫تا ٖتريرم كاألخر شفو 

على بعض النقاط اليت ٭تاكؿ من خبل٢تا معرفة مستول الطبلب كإ٬تاد بعض اٟتلوؿ ١تعاٞتتها كقد 
فقرة احتوت على بعض األسئلة يف ركاية قالوف كقد مت عرض  ُٔتكون  فقرات االختبار من 

 (.ِاالختبار على بعض احملكمُت للنظر فيو كٖتكيمو علميا. ملحط رقم )
 االختبار التحريري لرواية قالون:إعداد 

قاـ الباحث باال بلع على األدب الًتبوم كالدراسات السابقة كاالختبارات التحصيلية كاختبارات 
 ا١تفاىيم،  دؼ االستفادة منها يف كضع اختبار لقياس مستول التحصيل للطبلب يف ركاية قالوف.  

 كقد مر االختبار با٠تطوات التالية:
   من االختبار:ٖتديد ا٢تدؼ 

يهدؼ االختبار إُف قياس مستول ٖتصيل  بلب ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس التحفي  لركاية 
 قالوف.

  :ٖتديد ٤تتول االختبار 
بعد ٖتليل ٤تتول منهو ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس التحفي  ، الفصل الدراسي األكؿ كٖتديد 

توزع عليو األجزاء النسبية أىداؼ الدركس، مت إعداد جدكؿ مواصفات االختبار، ْتيث 
ألجزاء احملتول العلمي كمستويات األىداؼ ا١تراد قياسها )تذكر، فهم، تطبيط( كفقان ٞتدكؿ 

 ا١تواصفات التاِف:
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 ( ٛجدول ) 
 مواصفات االختبار التحصيلي

كذلك يف مستويات  ك٘ت  صياغة مفردات االختبار ْتيث تغطي ٚتيع موضوعات الوحدة ا١تختارة،
 ( مفردة.ُٔٔتجموع)( مفردة ْ) ( مفردة، كالتطبيطْ( مفردة، كالفهم )ٖالتذكر) :ا١تعرفة الثبلث

 :تصميم فقرات االختبار 
يف مدارس التحفي   ركاية قالوفصمم الباحث اختباران موضوعيان لصعوبات  بحثالٖتقيقان ٢تدؼ 

جن مفرداتو يف ضوء ا١تستويات ا١تعرفية الدنيا، كقد تكوف الثانوية با١تدينة ا١تنورة صيغ  با١ترحلة
 من نوع األسئلة ا١توضوعية.( فقرة ُٔاالختبار يف صورتو األكلية من )

 أهنا تلف  الطالب إُف ضركرة التمييز، كمعرفة اٟتقائط معرفة دقيقة. .ُ
 أهنا تعود الطالب على اٟتكم الصائب، كا١توازنة، ك٘تييز أفضل األشياء. .ِ

 ا١توضوعات ـ
 األسئلة
 كالدرجات

 مستويات األىداؼ
٣تموع 
 األسئلة

٣تموع 
 الدرجات

النسبة 
   ا١تئوية

 التذكر
    

 الفهم 
 التطبيط

التعريف  ُ
 باألماـ قالوف

 - ّ ُ األسئلة
ْ َُ.َ ِٓ.َ% 

 - ٓ.ِ ٓ.ِ الدرجة

أصوؿ ركاية  ِ
 قالوف

 ِ ُ ٔ األسئلة
ٗ ِِ.ٓ ٓٔ.ِٓ% 

 ٓ.ِ ٓ.ِ ٓ.ِ الدرجة

ا٠تبلؼ يف  ّ
 ركاية قالوف

 ِ - ُ األسئلة
ّ ٕ.ٓ ُٖ.ٕٓ% 

 ٓ.ِ - ٓ.ِ الدرجة
   ُٔ ْ ْ ٖ ٣تموع األسئلة
  َْ  َُ َُ َِ ٣تموع الدرجات

 %ََُ   َ,ِٓ َ,ِٓ َ,َٓ األكزاف النسبية لؤلىداؼ
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 من السهل تصحيحها بعد إعداد مفتاح إلجابتها.  .ّ
 قريبة إُف  ابع تفكَت الطالب. .ْ
ة خصوصان القراءات اليت يدرسوهنا  بلب ا١ترحلة الثانوية ٯتكن استعما٢تا يف مواد كثَت  .ٓ

 ٔتدارس التحفي .
 ال يكاد يدخل فيها عنصر التخمُت. .ٔ

 وقد روعي عند صياغة الفقرات ما يلي:
 .مناسبة السؤاؿ للمحتول 
 .كضوح لغة السؤاؿ كسهولتها 
 .مشولية األسئلة للمحتول 
 .مناسبة األسئلة ١تستول الطبلب 
  الفقرة يف أكثر من صفحة حىت ال تسببى إرباكان كغموضان للطبلب.عدـ كتابة 
   ُتأخذ فقرات االختبار األرقاـ ،ِ  ،ّ.........ُٔ. 

  اضحة وسهلة ، واشتمل  على ما يليوقد تم  كتابة االختبار بلغة و: 
 .ا٢تدؼ من االختبار 
  .عدد فقرات االختبار 
 .ريقة اإلجابة عن الفقرات  
  لبلختبار.الوق  ا١تخصص 

 :صدق االختبار 
 يعترب صدؽ االختبار كسيلة يتم من خبل٢تا معرفة مدل صدؽ االختبار لقياس ما مت كضعو.

لذا قاـ الباحث بعد صياغة مفردات االختبار بالتحقط من صدقو منطقيان للتأكد من مدل ٘تثيل 
ك بعرضو على االختبار ١تا كضع لقياسوجن أم من خبلؿ صدؽ احملتول، كالصدؽ الظاىرم كذل

٣تموعة من احملكمُت ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ تدريس القراءات كالًتبية كا١تناىو ك رؽ التدريس من 
 (.ّأساتذة اٞتامعة كمدرسي القراءات ملحط رقم)

 كذلك ١تعرفة آرائهم يف:
 .مدل تقييم كل سؤاؿ للمفهـو الذم يقيسو 
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 .مدل قياس كل سؤاؿ للمستول الذم كضع لو 
  .مدل صحة ا١تادة الواردة باالختبار 
 .مدل مناسبة الصياغة اللغوية لبلختبار لطبلب مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية 
  مدل ٖتقيط أسئلة االختبار ألىداؼ تدريس مادة القراءات بركاية قالوف يف ا١ترحلة

 الثانوية.      
كقد جاءت آراء احملكمُت تؤكد توافر العناصر السابقة يف االختبار مع تعديل صياغة بعض 
ا١تفردات كتوثيط اآليات كاألحاديث كتغيَت بعض الشواىد ا١تكررة . من خبلؿ الصدؽ العيٍت 
كالصدؽ الظاىرم مت التأكد من صدؽ االختبار، كمن ا١تبلح  أف الصدؽ العيٍت يركز على عدد 

، بينما يركز الصدؽ الظاىرم على ٤تتول ا١تفردات بصرؼ النظر عن ا١تفردات  ا٠تاصة بكل مفهـو
 عددىا أك مدل تغطيتها للمادة الدراسية.  

(  البان من غَت ُٓمت ٕتريب اختبار التحصيل الدراسي على عينة استطبلعية بلغ عدد أفرادىا )
بلعية لبلختبار، ككاف من نتائو عينة التجربة األساسية من الطبلب، كأجري  التجربة االستط

 التجربة االستطبلعية لبلختبار ما يلي:
كٟتساب زمن االختبار كمعامل الصعوبة كمعامل التمييز قاـ الباحث معرفة زمن االختبار: ( أ

 بتطبيط التاِف.
 كمت حساب ذلك عن  ريط ا١تعادلة التالية:

 
 
، كالزمن الذم استغرقو الطالب األخَت ( دقيقةَّككاف الزمن الذم استغرقتو الطالب األكؿ )   

( دقيقة ، كقد ّٓ( دقيقة، كبتطبيط ا١تعادلة السابقة كاف متوسط زمن االختبار يساكم )َْ)
( َْ( دقائط، كبالتاِف يكوف الزمن البلـز لئلجابة على االختبار ىو )ٓاستغرق  قراءة التعليمات )

 ختبار.دقيقة، كىو الزمن ا١تناسب لئلجابة على أسئلة اال
 حساب معامل صعوبة وسهولة االختبار:  ( ب

 قاـ الباحث ْتساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار كفط ا١تعادلة التالية:
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 (ٜجدول ) 
 معامالت السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار

                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ككاف ا٢تدؼ من حساب درجة سهولة فقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات اليت تزيد درجة سهولتها
% بنانء على آراء احملكمُت، كيف ضوء ذلك َف يتم حذؼ َِ% كتقل درجة سهولتها عن َٖعن 

(، كعليو مت قبوؿ ٚتيع ٕٓ,َ) –( ِٓ,َأم فقرة من فقرات االختبار كاليت تراكح  ما بُت )
فقرات االختبار حسب ما يراه ا١تختصوف يف القياس كالتقؤف، ككاف معامل السهولة لبلختبار ككل 

 %.ٕٓىو 
يشَت معامل التمييز للفقرة إُف أنو:" قدرة الفقرة على التمييز بُت  ج( حساب معامل التمييز:

 الطبلب الذين يتمتعوف بقدر أكرب من ا١تعارؼ كالطبلب األقل قدرة يف ٣تاؿ معُت من ا١تعارؼ.

 معامل السهولة رقم الفقرة معامل السهولة  رقم الفقرة
ُ َ,َٓ ٗ َ,ّٔ 
ِ َ,ُّ َُ َ,ٔٗ 
ّ َ,ٕٓ ُُ َ,ّٔ 
ْ َ,ٔٗ ُِ َ,َٓ 
ٓ َ,ِٓ ُّ َ,ْْ 
ٔ َ,ٓٔ ُْ َ,ٕٓ 
ٕ َ,ٔٗ ُٓ َ,ٔٗ 
ٖ َ,ّٖ ُٔ َ,ٔٗ 
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كلكي ٭تصل الباحث على معامل التمييز يف كل فقرة من فقرات االختبار قاـ بتقسيم 
% من الطبلب الذين حصلوا على أعلى ِٓالطبلب إُف ٣تموعتُت، اجملموعة األكُف ضم  

% من الطبلب الذين حصلوا على أدْف الدرجات كقد بلغ عدد ِٓالدرجات، ك٣تموعة ضم  
 (  بلب. كمت حساب معامل التمييز با١تعادلة التالية: ْالطبلب يف كل ٣تموعة )

 
 

  ف:إحيث 
 : عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا                  

 : عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا                         
 : عدد األفراد يف إحدل اجملموعتُت                         

 ( ٓٔجدول ) 
 معامالت التمييز لفقرات االختبار

حدد 

% بنانء على آراء احملكمُت  فما فوؽ كحد أدْف ٯتكن أف تقبل عنده ِٓالباحث معامل ٘تييز 
%( ، كقد   ٕٓ -%  ِٓح  ما بُت )الفقرة كَف يتم حذؼ أم فقرة من فقرات االختبار إذ تراك 

 %. َٔكاف متوسط معامل التمييز لبلختبار ككل 

 معامل  التمييز األدْف   رقم الفقرة معامل التمييز األعلى رقم الفقرة
ُ َ,ٕٓ ُ َ,ْْ 
ِ َ,ٕٓ ِ َ,ّٖ 
ّ َ,ٔٗ ّ َ,ُّ 
ْ َ,ٔٗ ْ َ,ِٓ 
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: بعد أف قاـ الباحث ب عداد االختبار كصياغة مفرداتو كعرضو على د( الصورة النهائية لالختبار
، كالتأكد من صدقو كثباتو تكوف ا١تقياس يف صورتو كإجراء التعديبلت اليت أكصوا  ااحملكمُت 
طبيط على عينة التجربة األساسية من  بلب مدارس ( فقرة صاٟتان للتُٔ( من ) ِالنهائية ) 

 التحفي  با١ترحلة الثانوية با١تدينة ا١تنورة.
: إعطاء درجتاف كنصف لكل فقرة صحيحة من فقرات االختيار كصفر عند  ز( تصحيْ االختبار

 ( درجة.َْكل إجابة خا ئة من فقرات االختبار ليصبح ٣تموع درجات االختبار من )
 :لالختبار التحصيلي لتطبيق القبليا

، كبعد  ىػُّْٔ/ٔ/ِ:  بط االختبار التحصيلي على اجملموعة التجريبية يـو االثنُت ا١توافط
تصحيح االختبار استخدـ الباحث اختبار ) ا١تتوسط اٟتسا ، كاال٨تراؼ ا١تعيارم، كااللتواء( 

 ( توضح ذلك.ّ،  ِ،  ُللتأكد من ٕتانس كاعتدالية بيانات العينة كاٞتداكؿ أرقاـ ) 
 :بحثالتدريس لعينة ال

ركاية صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتححرصان على سبلمة ٕتربة 
، كجديتو قاـ الباحث بعمل دكرة للمعلمُت كما سبط ذكره لتساعدىم يف تدريس ا١تنهو   قالوف

ككسائل  أدكاتقاـ بعمل درس ٕتريل  للمجموعة التجريبية مستخدما فيو ما سبط ذكره من 
ذكرىا بالتفصيل عند ذكر خطوات الدرس للمجموعة التجريبية، كاستغرؽ  كسيأ لتحقيط ا٢تدؼ 

ىػ ُّْٔ/ُُ/ٖ: أسبوعا بواقع حصتُت أسبوعيان حيث بدأ التطبيط بتاريخ ُُالتدريس للمجموعة 
  ىػ. ُّْٔ/ِ/ِٖ: كانتهى بتاريخ

 وفيما يلي تفصيل التدريس للمجموعة التجريبي 
 التجريبية كفيما يلي خطوات الدرس: قاـ الباحث بعمل درس ٕتريل للمجموعة

 .بعد اٟتمد كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل ذكر بعض اآلداب ا١تتعلقة بالتبلكة -1

 .كأىلوترغيب الطبلب كٖتفيزىم لتبلكة القراف الكرٔف كقراءاتو كذكر فضل العلم  -2

 اختار الباحث درس ميم اٞتمع كاشتمل الدرس على: -3
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بركاية  كأخرلنهو بالرسم العثمآف تارة بركاية حفص بطاقات مكتوب عليها آيات من ا١ت- أ
  .قالوف تشتمل على ميم اٞتمع

بطاقات مكتوب عليها بعض اآليات اليت ٖتتوم على ميم اٞتمع مع  مس اٟتركات - ب
 .كالسكوف فيها

 .مسجل عليو بعض آيات ا١تنهو اليت ٖتتوم على ميم اٞتمع cdقرص - ت
 .مصحف خاص بركاية قالوف- ث
 .قالوف يف ميم اٞتمع اإلماـمن منت الشا بية تبُت مذىب  أبياتلوحة مكتوب عليها  - ج

 .)انتم( ا١تيم الزائدة الدالة على ٚتع ا١تذكرين :٨تو: )عليكم( كأهنايبُت الباحث ا١تراد ٔتيم اٞتمع -ْ
 .ذكر احواؿ ميم اٞتمع كحكمها لقالوف-ٓ
بعض الكلمات ا١تشتملة على ميم اٞتمع بصوت الباحث ٭تتوم على    cdإُفيستمع الطبلب -ٔ

على ميم اٞتمع ككيفية  أيضاككيفية نطقها بركاية قالوف كما يستمع لبعض اآليات اليت تشتمل 
 .نطقها بركاية قالوف

توزيع الطبلب جملموعات كيقـو الباحث بتوزيع البطاقات اليت تشتمل على كلمات على ميم -ٕ
  .اٞتمع

كتعرفوا عليها كعلى الفرؽ بينها كبُت ركاية  إليهابعد أف نظركا  خرلأيأخذ الباحث البطاقات مرة  -ٖ
 .حفص

يقـو الباحث بتوزيع بطاقات أخرل مكتوب عليها الكلمات لكنها عارية من الشكل كيقـو كل  -ٗ
 . الب بالتعاكف مع ٣تموعتو بشكل الكلمات كضبطها ٔتا يوافط ركاية قالوف

كتقـو بعض اجملموعات  ركاية قالوفيقـو بعض الطبلب بقراءة بعض اآليات يف مصحف  -َُ
 .بقراء ا بركاية حفص يف مصحف حفص األخرل

 .من الطبلب ببياف الفرؽ بُت الركايتُت أخرلتقـو ٣تموعة  -ُُ
على مذىب قالوف يف ميم من منت الشا بية اليت تدؿ  األبياتبعد ذلك يذكر الباحث  -ُِ
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 .كصل ضم ميم اٞتمع قبل ٤ترؾ دراكا كقالوف بتخيَته جبل:  اٞتمع كىي
 كمن دكف كصل ضمها قبل ساكن لكل ...................     

 حىت يتعرؼ الطالب على ا١تنت األبياتكيشرح ذلك بالتفصيل كبياف ا١تراد رموز 
 .ا أرادكامىت م إليهايطلب الباحث من الطبلب بتسجيل ذلك يف دفاترىم ليتسٌت ٢تم الرجوع  -ُّ
 _يكلف الباحث الطبلب بواجب منزِف كىو حف  الشاىد من الشا بية على ميم اٞتمع كىو:ُْ

 كصل ضم ميم اٞتمع قبل ٤ترؾ دراكا كقالوف بتخيَته جبل
٭تث الباحث الطبلب على االىتماـ بكتاب اهلل تعاُف كمراجعتو كأف فيو خَتم الدنيا -ُٓ

  .كاآلخرة
 ٤تمد كآلة كصحبو أٚتعُت.كصلى اهلل كسلم على نبينا 

  يقـو الباحث ٔتتابعة ا١تعلمُت يف تدريس ا١تادة على ىذا النمط كمبلحظة استفادة الطبلب من   
 ذلك.

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي:
بعد االنتهاء من التدريس للمجموعة التجريبية، مت إعادة تطبيط االختبار التحصيلي يـو األحد 

كرصدت درجات الطبلب، ١تعاٞتة البيانات إحصائيان كالتأكد من ىػ، ُّْٕ/ُ/ُِ: ا١توافط
 .بحثالتساؤالت 

 خامساً: االختبار الشفوي
كمػػػا قػػػاـ الباحػػػث أيضػػػا بعمػػػل اختبػػػار شػػػفوم للطػػػبلب ١تعرفػػػة مسػػػتول الطػػػبلب يف الركايػػػة، كاألف 

لبلسػتماع للطػبلب كمعرفػة كيفيػة  القراءة كلو مداره علػى ا١تشػافهة كػاف البػد مػن عمػل ىػذا االختبػار
  :نطقهم ببعض الكلمات ا٠تاصة براكية قالوف، كقد جاء االختبار الشفوم أيضا على شقُت

 سؤاؿ عن الراكم قالوف كماذا يعرؼ عنو. -ُ
 . كأسئلة عن بعض مفردات الركاية -ِ
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ككاف البد يف ىذه األسئلة الشفوية كما ىو مقرر بُت كجود ٞتنة تكون  من ثبلثة  معلمُت قاموا 
 مشكورين باختبار الطبلب. 

 ككان  األسئلة على النحو التاِف: 
 ماذا تعرؼ عن الراكم قالوف؟ -ُ
 يقرأ الطالب سورة الفاٖتة براكية قالوف؟ -ِ
 يقرأ الطالب كلمة ءأنذر م براكية قالوف؟  -ّ
 أ الطالب كلمة الصابئوف كالصابئُت براكية قالوف؟يقر  -ْ

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 -استخدـ الباحث لتحليل بيانات دراستو ا١تيدانية أساليب ا١تعاٞتة اإلحصائية التالية:

الشخصية، كٖتديد استجابات  بحثالالتكرارات كالنسب ا١تئوية لوصف خصائص عينة  -
 .بحثالأفراد عينة 

 .بحثال( لتحديد معامل صدؽ احملتول  ألداة االرتباط ) بَتسوفمعامل  -
 .بحثاللتحديد معامل ثبات أداة  Alphaمعامل ألفا  -
 ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية. -
 لداللة الفركؽ  بُت متغَتين. T. Testاختبار " ت "  -
 النسب ا١تئوية إل٬تاد نسب التحسن بُت متغَتين. -

( كفقان لؤلسػاليب ُٓاإلصدار رقم )  SPSS   برناموباستخداـ  بحثالكقد مت ٖتليل بيانات ىذه 
 اإلحصائية ا١تشار إليها. 
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 الفصل الرابع

 هااتبحث وتفسير نتائج ال

 
  البحثعرض نتائج 
  البحثمناقشة وتفسير نتائج 
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 :بحثأواًل: عرض نتائج ال
اإلحصائي الربنامو ، بواسطةبحثاليستعرض الباحث يف ىذا الفصل نتائو ٖتليل استجابات عينة 

SPSS  ( كذلك لئلجابة على أسئلة ُٓاإلصدار رقم ،)الرئيس،  بحثالكا١تمثلة يف سؤاؿ  بحثال
صعوبات قراءة القرآف  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحىو: ما فاعلية استخداـ  بحثالكنص سؤاؿ 

 ؟ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
  :كينبثط من ىذا السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحما فاعلية استخداـ  
 يف مستول التذكر لبلختبار التحصيلي؟ ركاية قالوف
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحما فاعلية استخداـ   -ُ

 يف مستول الفهم لبلختبار التحصيلي؟ ركاية قالوف
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحما فاعلية استخداـ   -ِ

 يف مستول التطبيط لبلختبار التحصيلي؟ ركاية قالوف
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحما فاعلية استخداـ   -ّ

 يف االختبار التحصيلي؟ ركاية قالوف
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحما فاعلية استخداـ  -ْ

 يف االختبار الشفوم؟ ركاية قالوف
 .بحثالكاٞتداكؿ التالية ٕتيب على ىذا السؤاؿ الرئيس كاألسئلة الفرعية 

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحما فاعلية استخداـ  السؤال الرئيس:
 ؟ركاية قالوفضوء 

لبحث على كاٞتداكؿ التالية ٕتيب على ىذا السؤاؿ من خبلؿ االستجابات القبلية كالبعدية لعينة ا
 أداة البحث االستبانة
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 ( ٔٔجدول رقم ) 
لداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية لعينة البحث  T-Testنتائج اختبار " ت " 

صعوبات قراءة القرآن  علىللتغلب  األنموذج المقترحفي االستجابة لالستبانة نحو استخدام 
 رواية قالونالكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

قيمة       
 " ت "

متوسط  الداللة
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ  ُ
 القرآف الكرٔف 

َّ ُ.ّّٗ َ.ٕٖٓ ّ.ّٕٔ َ.ُٔٓ -ٖ.ّْٗ َ.َََ** 

 **َََ.َ ِٕٔ.ْ- َّٔ.َ ََٓ.ّ ََٖ.ُ ْٕٔ.ِ َّ تعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان  ِ

ّ 
٘تيز حالة الصلة كالسكوف يف ميم 

 **َََ.َ ّٓٔ.ٕ- َْٔ.َ ّّٕ.ّ ُٕٕ.ُ ُٕٔ.ِ َّ اٞتمع يف ركاية قالوف 

تعرؼ الفرؽ بُت ركاية حفص  ْ
 **ََُ.َ ُِٔ.ّ- ُٔٔ.َ ّّّ.ّ ٖٓٓ.َ ََٔ.ِ َّ كقالوف 

نطط ا١تفردات صحيحة كفقان  ٓ
 للركاية 

َّ ُ.ٖٕٔ ُ.َِْ ّ.ّّّ َ.ُُٕ -ٔ.ٖٖٔ َ.َََ** 

أخراج اٟتركؼ من ٥تارجها  ٔ
 **َََ.َ َٕٗ.ّ- َِٖ.َ ّّّ.ّ ّٕٗ.َ ْٕٔ.ِ َّ الصحيحة 

 **َََ.َ ِٗٗ.ٓ- َٔٗ.َ ََُ.ّ ّٖٓ.َ ّّٗ.ُ َّ قراءة اآليات قراءة صامتة  ٕ

التعرؼ على معآف الكلمات  ٖ
 **َََ.َ ُْٓ.ٓ- ُِٓ.َ َٕٔ.ّ ِٖٗ.َ َّّ.ِ َّ اٞتديدة 

 **َََ.َ َٔٗ.ٕ- ْٕٓ.َ ٕٔٔ.ّ ْٕٗ.َ َََ.ِ َّااللتزاـ بأحكاـ الركاية من حيث  ٗ
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 ا١تد ، الصلة .... 

متابعة القارم متابعة جيده حىت  َُ
 هناية التبلكة 

َّ ُ.ََٕ َ.َٕٓ ّ.ْٕٔ َ.ِٔٗ -ٗ.ُٗٔ َ.َََ** 

اكتشاؼ أخطاء زمبلئو ك٤تاكلة  ُُ
 **َََ.َ ّْٔ.ٔ- ُٓٔ.َ ََّ.ّ ٖٕٗ.َ َََ.ِ َّ تصحيحها 

ُِ 
إدراؾ مقصد القارئ من تغَت 

 **َََ.َ ِٖٗ.ٓ- َْٓ.َ ّّْ.ّ ُٖٔ.َ ْٕٔ.ِ َّ نربات صوتو 

ىل يستخدـ ا١تصحف ا١تكتوب  ُّ
 **َََ.َ َِّ.ٕ- ُٗٔ.َ ّّٗ.ِ َٕٕ.َ ََْ.ُ َّ على ركاية قالوف

اإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف ركاية  ُْ
 **َََ.َ ِِٓ.ٕ- ُٓٔ.َ ّٕٔ.ّ ٕٕٔ.َ ٕٖٔ.ُ َّ قالوف

الدراية با١تواضع اليت اختلف  ُٓ
 **َََ.َ َٓٔ.ٓ- َٕٓ.َ ْٕٔ.ّ ِٓٗ.َ ََّ.ِ َّ الوقف فيها على ركاية قالوف

معرفة كيفية رسم الكلمة على  ُٔ
 **َََ.َ ُِٓ.ٖ- ِٔٔ.َ ِّّ.ّ ْْٖ.َ ٕٔٔ.ُ َّ ركاية قالوف

ُٕ 
ىل يقرأ بأكجو قالوف كلها 

كالقصر كا١تد يف اإلسكاف كالصلة 
 ا١تنفصل اـ يكتفى بأحدىا

َّ ِ.ّّْ َ.ّٗٓ ّ.ّّّ َ.ُٔٔ -ْ.ِْٔ َ.َََ** 

ٔٗ.ٔٓ ْٗٗ.ّ َََ.ّٓ َّ إٚتاِف االستبانة 
ٕ ٓ.ُٔٗ -

ُٔ.َِٗ َ.َََ** 

 

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )
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يوضح اٞتدكؿ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث 
صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحيف االستجابة لبلستبانة كعبارا ا ٨تو استخداـ 

للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحشَت إُف فاعلية ، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا ي ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
، كالذم تناكؿ ٤تتواه ٚتيع جوانب القصور يف ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على

الطرؽ التقليدية لتعليم القراءة، باإلضافة إُف التنوع يف  رائط التدريس اليت بدكرىا أثرت العملية 
 كىي كالتاِف: للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحكشرح التعليمية كما سبط ذكره يف توصيف 

 %(.ٔٓ.ِْ٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ القرآف الكرٔف بتحسن مقداره ) -
 %(.ُٓ.ِٗتعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان بتحسن مقداره ) -
 %(.ٓٗ.ُْ٘تيز حالة الصلة كالسكوف يف ميم اٞتمع يف ركاية قالوف بتحسن مقداره ) -
 %(.ٗٗ.ُِكقالوف بتحسن مقداره ) تعرؼ الفرؽ بُت ركاية حفص -
 %(.ٖٗ.ّْنطط ا١تفردات صحيحة كفقان للركاية بتحسن مقداره ) -
 %(.ٖٗ.ِٓأخراج اٟتركؼ من ٥تارجها الصحيحة بتحسن مقداره ) -
 %(.ٓٔ.ّٕقراءة اآليات قراءة صامتة بتحسن مقداره ) -
 %(.ُٕ.ّّالتعرؼ على معآف الكلمات اٞتديدة بتحسن مقداره ) -
 %(.ْٔ.ْٓأحكاـ الركاية من حيث ا١تد ، الصلة .... اٍف بتحسن مقداره )االلتزاـ ب -
 %(.ٕٗ.َٓمتابعة القارم متابعة جيده حىت هناية التبلكة بتحسن مقداره ) -
 %(.ّٗ.ّٗاكتشاؼ أخطاء زمبلئو ك٤تاكلة تصحيحها بتحسن مقداره ) -
 %(.ِٕ.ِٗإدراؾ مقصد القارئ من تغَت نربات صوتو بتحسن مقداره ) -
 %(.ِٕ.ِٓدـ ا١تصحف ا١تكتوب على ركاية قالوف بتحسن مقداره )يستخ -
 %(.ٓٓ.ْْاإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف ركاية قالوف بتحسن مقداره ) -
الدراية با١تواضع اليت اختلف الوقف فيها على ركاية قالوف بتحسن مقداره  -

(ّّ.ٔٔ.)% 
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 %(.ْْ.ْٖمعرفة كيفية رسم الكلمة على ركاية قالوف بتحسن مقداره ) -
يقرأ بأكجو قالوف كلها اإلسكاف كالصلة كالقصر كا١تد يف ا١تنفصل بتحسن مقداره  -

(ِٕ.ََ.)% 
 ( ٕٔجدول رقم ) 

نتىىائج نسىىب التحسىىن بىىين القياسىىات القبليىىة والبعديىىة للمجموعىىة التجريبيىىة لعينىىة البحىىث فىىي 
صىىعوبات قىىراءة القىىرآن  علىىىللتغلىىب  األنمىىوذج المقتىىرحاالسىىتجابة لالسىىتبانة نحىىو اسىىتخدام 

 رواية قالونالكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

 نسب التحسن
اتجاه 
متوسط  التحسن

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

ُ 
٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ 

 البعدم %َٔٓ.ِْ ُٓٔ.َ ّٕٔ.ّ ٖٕٓ.َ ّّٗ.ُ َّ القرآف الكرٔف 

 البعدم %ُْٓ.ِٗ َّٔ.َ ََٓ.ّ ََٖ.ُ ْٕٔ.ِ َّ تعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان  ِ

٘تيز حالة الصلة كالسكوف يف  ّ
 البعدم %َٓٗ.ُْ َْٔ.َ ّّٕ.ّ ُٕٕ.ُ ُٕٔ.ِ َّ ميم اٞتمع يف ركاية قالوف 

ْ 
تعرؼ الفرؽ بُت ركاية حفص 

 كقالوف 
 البعدم %ِٗٗ.ُِ ُٔٔ.َ ّّّ.ّ ٖٓٓ.َ ََٔ.ِ َّ

نطط ا١تفردات صحيحة كفقان  ٓ
 البعدم %ْٖٗ.ّْ ُُٕ.َ ّّّ.ّ َِْ.ُ ٕٖٔ.ُ َّ للركاية 

أخراج اٟتركؼ من ٥تارجها  ٔ
 البعدم %ّٖٗ.ِٓ َِٖ.َ ّّّ.ّ ّٕٗ.َ ْٕٔ.ِ َّ الصحيحة 

 البعدم %ْٓٔ.ّٕ َٔٗ.َ ََُ.ّ ّٖٓ.َ ّّٗ.ُ َّ قراءة اآليات قراءة صامتة  ٕ
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التعرؼ على معآف الكلمات  ٖ
 البعدم %ُْٕ.ّّ ُِٓ.َ َٕٔ.ّ ِٖٗ.َ َّّ.ِ َّ اٞتديدة 

االلتزاـ بأحكاـ الركاية من  ٗ
 البعدم %َْٔ.ْٓ ْٕٓ.َ ٕٔٔ.ّ ْٕٗ.َ َََ.ِ َّ حيث ا١تد ، الصلة .... 

متابعة القارم متابعة جيده  َُ
 البعدم %ٔٔٗ.َٓ ِٗٔ.َ ْٕٔ.ّ َٕٓ.َ ََٕ.ُ َّ حىت هناية التبلكة 

اكتشاؼ أخطاء زمبلئو ك٤تاكلة  ُُ
 البعدم %ّْٗ.ّٗ ُٓٔ.َ ََّ.ّ ٖٕٗ.َ َََ.ِ َّ تصحيحها 

إدراؾ مقصد القارئ من تغَت  ُِ
 البعدم %ِّٕ.ِٗ َْٓ.َ ّّْ.ّ ُٖٔ.َ ْٕٔ.ِ َّ نربات صوتو 

ىل يستخدـ ا١تصحف  ُّ
 ا١تكتوب على ركاية قالوف

 البعدم %ِٕٔ.ِٓ ُٗٔ.َ ّّٗ.ِ َٕٕ.َ ََْ.ُ َّ

اإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف  ُْ
 ركاية قالوف

 البعدم %َٓٓ.ْْ ُٓٔ.َ ّٕٔ.ّ ٕٕٔ.َ ٕٖٔ.ُ َّ

الدراية با١تواضع اليت اختلف  ُٓ
 البعدم %َٔٔ.ّّ َٕٓ.َ ْٕٔ.ّ ِٓٗ.َ ََّ.ِ َّ الوقف فيها على ركاية قالوف

ُٔ 
معرفة كيفية رسم الكلمة على 

 البعدم %ّْٖ.ْٖ ِٔٔ.َ ِّّ.ّ ْْٖ.َ ٕٔٔ.ُ َّ ركاية قالوف

ُٕ 
ىل يقرأ بأكجو قالوف كلها 

اإلسكاف كالصلة كالقصر كا١تد 
 يف ا١تنفصل أـ يكتفي بأحدىا

 البعدم %ََّ.ِٕ ُٔٔ.َ ّّّ.ّ ّٓٗ.َ ّّْ.ِ َّ

 البعدم %ُٔٓ.ّٖ ُٗٔ.ٓ ٕٔٗ.ٔٓ ْٗٗ.ّ َََ.ّٓ َّ إٚتاِف االستبانة 
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يوضح اٞتدكؿ نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحاالستجابة لبلستبانة ٨تو استخداـ 

%( ِٗٗ,ُِ% ، ِٕٔ,ِٓ، كقد تراكح  نسب التحسن للعبارات بُت )ركاية قالوفضوء 
%( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد على التأثَت اإل٬تا  ُٔٓ,ّٖ االستبانة ) كإلٚتاِف

كالرسم  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحالستخداـ 
 البيآف التاِف يوضح ىذا التحسن. 

 
( نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف ُشكل رقم )

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  علىغلب للت األ٪توذج ا١تقًتحاالستجابة لبلستبانة ٨تو استخداـ 
 ركاية قالوفضوء 

صعوبات قراءة القرآف  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتح: ما فاعلية استخداـ السؤال األول الفرعي
 يف مستول التذكر لبلختبار التحصيلي؟  ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 

 والجداول التالية تجيب على ىذا السؤال
 ( ٖٔجدول رقم ) 

لداللىىة الفىىروق بىىين القياسىىات القبليىىة والبعديىىة لعينىىة البحىىث  T-Testنتىائج اختبىىار " ت " 
 علىىىىللتغلىىىب  األنمىىىوذج المقتىىىرححىىىو اسىىىتخدام فىىىي مسىىىتوى التىىىذكر لالختبىىىار التحصىىىيلي ن
 رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء 
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 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

قيمة       
 " ت "

متوسط  الداللة
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

- ٕٓٓ.ُ ّّْ.ُٔ َّٓ.ُ ِّّ.ٓ َّ مستول التذكر  ُ
ّٖ.ُٕٗ َ.َََ** 

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يوضح اٞتدكؿ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  لبلختبار التحصيليمستول التذكر 

 األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
ألف استخداـ أكثر من حسة يف  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب  

التعلم يكسب العملية التعليمية اإل٬تابية كالتأثَت ا١تباشر على األفراد كيكوف مستول التذكر من 
 ا١تستويات ا١تعرفية اليت ٭تدث  ا تغيَت سريع كما توضحو تلك النتائو. 

 ( ٗٔجدول رقم ) 
عىىة التجريبيىىة لعينىىة البحىىث فىىي نتىىائج نسىىب التحسىىن بىىين القياسىىات القبليىىة والبعديىىة للمجمو 

صىعوبات  علىىللتغلىب  األنمىوذج المقتىرحمستوى التذكر لالختبار التحصىيلي نحىو اسىتخدام 
 رواية قالونقراءة القرآن الكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

نسب 
 التحسن

اتجاه 
متوسط  التحسن

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 البعدم %ُٔٓ.ٖٔ ٕٓٓ.ُ ّّْ.ُٔ َّٓ.ُ ِّّ.ٓ َّ مستول التذكر  ُ
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يوضح اٞتدكؿ نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  مستول التذكر لبلختبار التحصيلي

%( كلصاٌف القياسات ُٔٓ,ٖٔ، كقد بلغ  نسب التحسن )ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحالبعدية ٦تا يؤكد على التأثَت اإل٬تا  الستخداـ 

 كالرسم البيآف التاِف يوضح ىذا التحسن. ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 

 
( نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف ِشكل رقم )

صعوبات قراءة  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحمستول التذكر لبلختبار التحصيلي ٨تو استخداـ 
 . ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
صػػعوبات قػػراءة القػػرآف  علػػىللتغلػػب  ١تقػػًتحاأل٪تػػوذج ا: مػػا فاعليػػة اسػػتخداـ السىىؤال الثىىاني الفرعىىي

 يف مستول الفهم لبلختبار التحصيلي؟ ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
 والجداول التالية تجيب على ىذا السؤال

 ( ٘ٔجدول رقم ) 
لداللىىة الفىىروق بىىين القياسىىات القبليىىة والبعديىىة لعينىىة البحىىث  T-Testنتىائج اختبىىار " ت " 

 علىىىىللتغلىىىب  األنمىىىوذج المقتىىىرحفىىىي مسىىىتوى الفهىىىم لالختبىىىار التحصىىىيلي نحىىىو اسىىىتخدام 
 رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء 

 الداللةقيمة        القياسات البعدية القياسات القبلية عدد المتغيرات م
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متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 " ت "

- ْْٖ.َ ََٖ.ٗ ِٔٔ.َ ِّّ.ِ َّ مستول الفهم  ُ
ِٕ.ِْٗ 

َ.َََ** 

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يوضح اٞتدكؿ 
صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  يف مستول الفهم لبلختبار التحصيلي

 األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
حيث الفهم أف يدرؾ ا١تتعلم لقواعد  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب 

 كأصوؿ ما تعلمو كيقيس عليها كل ما يشاكلها يف ىذا القياس إال ما شذ عنها. 
 ( ٙٔجدول رقم ) 

فىىي  نتىىائج نسىىب التحسىىن بىىين القياسىىات القبليىىة والبعديىىة للمجموعىىة التجريبيىىة لعينىىة البحىىث
صىعوبات  علىى للتغلىب   األنموذج المقترحمستوى الفهم لالختبار التحصيلي نحو استخدام 

 رواية قالونقراءة القرآن الكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات القبلية

القياسات 
نسب  البعدية

 التحسن
اتجاه 
متوسط  التحسن

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 البعدم %ُِْ.ٕٕ ْْٖ.َ ََٖ.ٗ ِٔٔ.َ ِّّ.ِ َّ مستول الفهم ُ
يوضح اٞتدكؿ نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف 

صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  مستول الفهم لبلختبار التحصيلي
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%( كلصاٌف القياسات ُِْ,ٕٕ، كقد بلغ  نسب التحسن )قالوفركاية القرآف الكرٔف يف ضوء 
صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحالبعدية ٦تا يؤكد على التأثَت اإل٬تا  الستخداـ 

 كالرسم البيآف التاِف يوضح ىذا التحسن.  ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 

 
( نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف ّشكل رقم ) 

صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحمستول الفهم لبلختبار التحصيلي ٨تو استخداـ 
 . ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح: ما فاعلية استخداـ السؤال الثالث الفرعي 

 يف مستول التطبيط لبلختبار التحصيلي؟ ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
 كاٞتداكؿ التالية ٕتيب على ىذا السؤاؿ

 ( ٚٔجدول رقم ) 
لداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية لعينة البحث  T-Testنتائج اختبار " ت " 

 على للتغلب   األنموذج المقترحلتحصيلي نحو استخدام في مستوى التطبيق لالختبار ا
 رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
قيمة        القياسات البعدية القياسات القبلية

 " ت "
 الداللة

انحراف متوسط انحراف متوسط 
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 معياري حسابي معياري حسابي

 ُٖٕ.َ ّٕٔ.ٗ ُٖٕ.َ ٕٔٗ.ُ َّ مستول التطبيط  ُ
-

ّْ.َْٖ َ.َََ** 
 

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يوضح اٞتدكؿ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة  على بللتغل األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التطبيط لبلختبار التحصيلي مستول

 األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
، حيث يعترب ىذا ا١تستول ىو اٞتزء ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على بللتغل

العملي ١تا سبقو من مستويات معرفية تبدأ بالتذكر   الفهم   يأ  التطبيط ليظهر قيمة ما مت تعلمو 
 . ركاية قالوفمن قواعد كأصوؿ يف قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

 
 
 ( ٛٔجدول رقم ) 

موعة التجريبية لعينة البحث في نتائج نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية للمج
 على للتغلب   األنموذج المقترحمستوى التطبيق لالختبار التحصيلي نحو استخدام 

 رواية قالونصعوبات قراءة القرآن الكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

نسب 
 التحسن

اتجاه 
متوسط  التحسن

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

ََُ.ٕٗ ُٖٕ.َ ّٕٔ.ٗ ُٖٕ.َ ٕٔٗ.ُ َّ مستول التطبيط ُ
% 

 البعدم
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يوضح اٞتدكؿ نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  مستول التطبيط لبلختبار التحصيلي

%( كلصاٌف القياسات ََُ,ٕٗ، كقد بلغ  نسب التحسن )ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحالبعدية ٦تا يؤكد على التأثَت اإل٬تا  الستخداـ 

 كالرسم البيآف التاِف يوضح ىذا التحسن.  ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 

 
نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف ( ْشكل رقم )

صعوبات قراءة  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  مستول التطبيط لبلختبار التحصيلي
 .ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 
صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  ا١تقًتحاأل٪توذج : ما فاعلية استخداـ السؤال الرابع الفرعي

 يف االختبار التحصيلي؟ ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
 كاٞتداكؿ التالية ٕتيب على ىذا السؤاؿ

 ( ٜٔجدول رقم ) 
لداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية لعينة البحث  T-Testنتائج اختبار " ت " 

صعوبات قراءة  على للتغلب   األنموذج المقترحفي االختبار التحصيلي نحو استخدام 
 رواية قالونالقرآن الكريم في ضوء 
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 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

 قيمة      
 " ت " 

متوسط  الداللة
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

االختبار  ُ
- َٕٗ.ِ ٕٔٓ.ّٓ َِٖ.ِ ّّْ.ٗ َّ التحصيلي 

َٖ.ٖٓٗ َ.َََ** 

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يوضح اٞتدكؿ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  االختبار التحصيلي

 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  ركاية قالوفضوء 
، حيث يعترب االختبار التحصيلي ا١تقياس ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحعرفة تقدـ كٖتسن عينة البحث الذم  بط عليهم األساسي ١ت
من عدمو، كمقدار ىذا التحسن حىت نستوضح  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

 ا١تقًتح.  للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحمدل فاعلية 
 ( ٕٓجدول رقم ) 

نتائج نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث في 
صعوبات قراءة القرآن  على للتغلب   األنموذج المقترحاالختبار التحصيلي نحو استخدام 

 رواية قالونالكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

نسب 
 التحسن

اتجاه 
متوسط  التحسن

 حسابي
انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 البعدم %ْٖٕ.ّٕ َٕٗ.ِ ٕٔٓ.ّٓ َِٖ.ِ ّّْ.ٗ َّ االختبار التحصيلي ُ
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يوضح اٞتدكؿ نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث يف 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  علىللتغلب  ا١تقًتحاأل٪توذج ٨تو استخداـ  االختبار التحصيلي

% ( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد ْٖٕ,ّٕ، كقد بلغ  نسب التحسن ) ركاية قالوفضوء 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحعلى التأثَت اإل٬تا  الستخداـ 

 يوضح ىذا التحسن.  كالرسم البيآف التاِف ركاية قالوف

 
نسب التحسن بُت القياسات القبليػة كالبعديػة للمجموعػة التجريبيػة لعينػة البحػث يف ( ٓشكل رقم )

صػػعوبات قػػراءة القػػرآف الكػػرٔف يف  علػػىللتغلػػب  األ٪تػػوذج ا١تقػػًتح٨تػػو اسػػتخداـ  االختبػػار التحصػػيلي
 . ركاية قالوفضوء 

صعوبات قراءة القرآف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح: ما فاعلية استخداـ السؤال الخامس الفرعي
 يف االختبار الشفوم؟ ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 

 كاٞتداكؿ التالية ٕتيب على ىذا السؤاؿ
 ( ٕٔجدول رقم )
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لداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية لعينة البحث  T-Testنتائج اختبار " ت " 
صعوبات قراءة القرآن  على للتغلب   األنموذج المقترحفي االختبار الشفوي نحو استخدام 

 رواية قالونالكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
 القياسات البعدية القياسات القبلية

قيمة       " 
 ت "

متوسط  الداللة
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 **َََ.َ ُِٗ.ُِ- ٖٖٗ.َ ٕٕٔ.ٖ َْٓ.ُ ََٖ.ِ َّ االختبار الشفوم  ُ

 (01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف يوضح اٞتدكؿ كجود 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  االختبار الشفوم

 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  ركاية قالوف
، حيث يعترب االختبار الشفوم ا١تقياس األساسي ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

صعوبات  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحالعملي ١تعرفة تقدـ كٖتسن عينة البحث الذم  بط عليهم 
دل من عدمو، كمقدار ىذا التحسن حىت نستوضح م ركاية قالوفقراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

 ا١تقًتح.  للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحفاعلية 
 ( ٕٕجدول رقم ) 

نتائج نسب التحسن بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لعينة البحث في 
صعوبات قراءة القرآن  على للتغلب   األنموذج المقترحاالختبار الشفوي نحو استخدام 

 رواية قالونالكريم في ضوء 

 عدد المتغيرات م
نسب  القياسات البعدية القياسات القبلية

 التحسن
اتجاه 
انحراف متوسط انحراف متوسط  التحسن
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 معياري حسابي معياري حسابي

 البعدم %َِٔ.ٖٔ ٖٖٗ.َ ٕٕٔ.ٖ َْٓ.ُ ََٖ.ِ َّ االختبار الشفوم ُ
التجريبية لعينة البحث يف يوضح اٞتدكؿ نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة 

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  االختبار الشفوم
% ( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد على َِٔ,ٖٔ، كقد بلغ  نسب التحسن ) ركاية قالوف

ركاية بات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء صعو  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحالتأثَت اإل٬تا  الستخداـ 
 كالرسم البيآف التاِف يوضح ىذا التحسن. قالوف

نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية لعينة ( ٔشكل رقم )س
صعوبات قراءة القرآف  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  البحث يف االختبار الشفوم

 . ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
 :البحثمناقشة نتائج 

بعد أف استعرض الباحث نتائو دراستو الستجابات عينة الدراسة يتناكؿ يف ىذا اٞتانب 
 تفسَت كمناقشة تلك النتائو كالتاِف:

األ٪توذج مناقشة نتائو اإلجابة على السؤاؿ الرئيس كالذم ينص على "ما فاعلية استخداـ  -ُ
؟ "، كاليت جاءت ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على بللتغل ا١تقًتح

نتائجو لتأكد على كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة 
 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحالبحث يف االستجابة لبلستبانة كعبارا ا ٨تو استخداـ 

، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف ركاية قالوفت قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء صعوبا
، ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحفاعلية 

كتلي ذلك نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف االستجابة 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحاـ لبلستبانة ٨تو استخد

%، ِٕٔ,ِٓ، كقد تراكح  نسب التحسن للعبارات بُت ) ركاية قالوفضوء 
%( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد على ُٔٓ,ّٖ% ( كإلٚتاِف االستبانة )ِٗٗ,ُِ

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحالتأثَت اإل٬تا  الستخداـ 



301 
 

، كيعزم الباحث ىذه النتائو اإل٬تابية بُت القياسات القبلية كالبعدية ركاية قالوفضوء 
الذم تناكؿ يف ٤تتواه ٚتيع جوانب  األ٪توذج ا١تقًتحكنسب التحسن العالية إُف فاعلية 

  رائط التدريس اليت القصور يف الطرؽ التقليدية لتعليم القراءة، باإلضافة إُف التنوع يف
، كتتفط  األ٪توذج ا١تقًتحبدكرىا أثرت العملية التعليمية كما سبط ذكره يف توصيف كشرح 

 (.ََُِ(، كدراسة ٧تم )ََِِتلك النتائو مع دراسة كل من ٤تمد )
مناقشة نتائو اإلجابة على السؤاؿ األكؿ الفرعي كالذم ينص على " ما فاعلية استخداـ  -ِ

يف مستول  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  حاأل٪توذج ا١تقًت 
التذكر لبلختبار التحصيلي؟ " كاليت جاءت نتائجو لتشَت إُف كجود فركؽ ذات داللة 
إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول التذكر لبلختبار 

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التحصيلي
 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  ركاية قالوف

، كتأكد أيضان نسب التحسن بُت ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 
٨تو  التذكر لبلختبار التحصيليالقياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول 

، ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحاستخداـ 
%( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد على التأثَت ُٔٓ,ٖٔكقد بلغ  نسب التحسن ) 

ركاية صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحاإل٬تا  الستخداـ 
، كيعزم الباحث ىذه الفركؽ الدالة كنسب التحسن العالية بُت القياسات القبلية قالوف

 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحكالبعدية ١تستول التذكر يف االختبار التحصيلي إُف فاعلية 
ستخداـ أكثر من حسة يف التعلم كأف ا ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

يكسب العملية التعليمية اإل٬تابية كالتأثَت ا١تباشر على األفراد كيكوف مستول التذكر من 
 ا١تستويات ا١تعرفية اليت ٭تدث  ا تغيَت سريع.

مناقشة نتائو اإلجابة على السؤاؿ الثآف الفرعي كالذم ينص على " ما فاعلية استخداـ  -ّ
يف مستول  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىلتغلب ل األ٪توذج ا١تقًتح

الفهم لبلختبار التحصيلي؟ " كاليت جاءت نتائجو لتشَت إُف كجود فركؽ ذات داللة 
 إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول الفهم لبلختبار التحصيلي
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ركاية صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىلب للتغ األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ 
 علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  قالوف

، كتأكد أيضان نسب التحسن بُت ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 
٨تو استخداـ  بلختبار التحصيليالقياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول الفهم ل

، كقد بلغ  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح
%( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد على التأثَت اإل٬تا  ُِْ,ٕٕنسب التحسن )

، ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحالستخداـ 
كيعزم الباحث ذلك إُف ىذه الفركؽ الدالة كنسب التحسن العالية بُت القياسات القبلية 

 على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحكالبعدية ١تستول الفهم يف االختبار التحصيلي إُف فاعلية 
حيث يعترب الفهم أف يدرؾ ا١تتعلم لقواعد  فركاية قالو صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 

 كأصوؿ كيقيس عليها كل ما يشاكلها يف ىذا القياس إال ما شذ عنها.
مناقشة نتائو اإلجابة على السؤاؿ الثالث الفرعي كالذم ينص على " ما فاعلية استخداـ  -ْ

يف مستول  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح
التطبيط لبلختبار التحصيلي؟ " كاليت جاءت نتائجو لتشَت إُف كجود فركؽ ذات داللة 
إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول التطبيط لبلختبار 

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التحصيلي
 للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت إُف فاعلية  لوفركاية قاضوء 
، كتأكد أيضان نسب التحسن بُت ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على

٨تو  القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول التطبيط لبلختبار التحصيلي
، ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحاستخداـ 

%( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد على التأثَت ََُ,ٕٗكقد بلغ  نسب التحسن )
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحاإل٬تا  الستخداـ 

الفركؽ الدالة كنسب التحسن العالية بُت ، كيعزم الباحث ذلك إُف ىذه ركاية قالوف
األ٪توذج القياسات القبلية كالبعدية ١تستول التطبيط يف االختبار التحصيلي إُف فاعلية 

حيث يعترب ىذا  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب ا١تقًتح
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التذكر   الفهم   يأ  ا١تستول ىو اٞتزء العملي ١تا سبقو من مستويات معرفية تبدأ ب
 التطبيط ليظهر قيمة ما مت تعلمو من قواعد كأصوؿ يف قراءة القرآف الكرٔف.

مناقشة نتائو اإلجابة على السؤاؿ الرابع الفرعي كالذم ينص على "ما فاعلية استخداـ  -ٓ
ار يف االختب ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح

التحصيلي؟" كاليت جاءت نتائجو لتشَت إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات 
للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  القبلية كالبعدية لعينة البحث يف االختبار التحصيلي

، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على
، ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحإُف فاعلية 

كتأكد أيضان نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف االختبار 
راءة القرآف الكرٔف يف ضوء صعوبات ق علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التحصيلي
%( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا يؤكد ْٖٕ,ّٕ، كقد بلغ  نسب التحسن ) ركاية قالوف

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحعلى التأثَت اإل٬تا  الستخداـ 
تحسن العالية ، كيعزم الباحث ذلك إُف ىذه الفركؽ الدالة كنسب الركاية قالوفيف ضوء 

للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتحبُت القياسات القبلية كالبعدية يف االختبار التحصيلي إُف فاعلية 
حيث يعترب االختبار التحصيلي  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على

 األ٪توذج ا١تقًتحا١تقياس األساسي ١تعرفة تقدـ كٖتسن عينة البحث الذم  بط عليهم 
من عدمو، كمقدار ىذا  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على تغلبلل

ا١تقًتح، كتتفط تلك النتائو  للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحالتحسن حىت نستوضح مدل فاعلية 
 (.ََُِ(، كدراسة ٧تم )ََِِمع دراسة كل من ٤تمد )

مناقشة نتائو اإلجابة على السؤاؿ الرابع الفرعي كالذم ينص على " ما فاعلية استخداـ  -ٔ
يف االختبار  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتح

الشفوم ؟ " كاليت جاءت نتائجو لتشَت إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات 
للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  لبعدية لعينة البحث يف االختبار الشفومالقبلية كا

، كلصاٌف القياسات البعدية، ٦تا يشَت ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على
، ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتحإُف فاعلية 
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نسب التحسن بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف االختبار  كتأكد أيضان 
صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  الشفوم

% ( كلصاٌف القياسات البعدية ٦تا َِٔ,ٖٔ، كقد بلغ  نسب التحسن ) ركاية قالوف
صعوبات قراءة القرآف  على للتغلب   أل٪توذج ا١تقًتحايؤكد على التأثَت اإل٬تا  الستخداـ 

، كيعزم الباحث ذلك إُف ىذه الفركؽ الدالة كنسب التحسن ركاية قالوفالكرٔف يف ضوء 
 األ٪توذج ا١تقًتحالعالية بُت القياسات القبلية كالبعدية يف االختبار الشفوم إُف فاعلية 

حيث يعترب االختبار  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب 
الشفوم ا١تقياس األساسي العملي ١تعرفة تقدـ كٖتسن عينة البحث الذم  بط عليهم 

من عدمو،  ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح
ا١تقًتح، كتتفط  للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحفاعلية كمقدار ىذا التحسن حىت نستوضح مدل 

 (.ُِْٖتلك النتائو مع دراسة الدكسرم )
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 الفصل الخامس

 خاتمة البحث

 الملخص:
 بعد االنتهاء من البحث ٯتكن أف ٩تلص نقاط البحث فيما يلي: 

 ٖتدث الباحث عن القراء السبعة كركا م.  (ُ
 كما ٖتدث الباحث عن اإلماـ الشاط (ِ
ّ)  
   كمنظومتو الشا بية.  (ْ
 ذكر الباحث نبذة عن القراءات كما يتعلط  ا.  (ٓ
 ذكر الباحث أيضان بعض آداب القارئ كا١تقرئ كآداب التبلكة.  (ٔ
 ٖتدث أيضا عن ٚتع القرآف كرٝتو كنقطو.  (ٕ
 عرؼ الباحث بالقارئ قالوف كركايتو كذكر أصو٢تا كاختبلفها.  (ٖ
 . ركاية قالوفصعوبة القرآف الكرٔف يف ضوء ان عبلجيان لمقًتح للتغلب   أ٪توذجعمل  (9

 النتائج والتوصيات والمقترحات 
بعد أف تناكؿ الباحث عرض كمناقشة كتفسَت نتائو البحث يستعرض يف ىذا اٞتزء أىم النتائو اليت 
توصل إليها الباحث من استجابات عينة البحث ، كالتوصيات اليت يوصي  ا، كا١تقًتحات كىي  

 كالتاِف:

 نتائج البحث:أىم 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول  -

صعوبات قراءة  على للتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التذكر لبلختبار التحصيلي
، كلصاٌف القياسات البعدية، كبلغ  نسبة التحسن ركاية قالوفلكرٔف يف ضوء القرآف ا

(ٖٔ,ُٓٔ% .) 
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كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول  -
صعوبات قراءة  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  الفهم لبلختبار التحصيلي
، كلصاٌف القياسات البعدية، كبلغ  نسبة التحسن  ركاية قالوفالقرآف الكرٔف يف ضوء 

(ٕٕ,ُِْ.) % 
ركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف مستول كجود ف -

صعوبات قراءة  على للتغلب األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التطبيط لبلختبار التحصيلي
، كلصاٌف القياسات البعدية، كبلغ  نسبة التحسن ركاية قالوفلقرآف الكرٔف يف ضوء ا
(ٕٗ,ََُ.) % 

اللة إحصائية بُت القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف االختبار كجود فركؽ ذات د -
لقرآف الكرٔف يف صعوبات قراءة ا علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  التحصيلي
 % (.ْٖٕ,ّٕ، كلصاٌف القياسات البعدية، كبلغ  نسبة التحسن )ركاية قالوفضوء 

القياسات القبلية كالبعدية لعينة البحث يف االختبار كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت  -
لقرآف الكرٔف يف ضوء صعوبات قراءة ا علىللتغلب  األ٪توذج ا١تقًتح٨تو استخداـ  الشفوم

 % (.َِٔ,ٖٔ، كلصاٌف القياسات البعدية، كبلغ  نسبة التحسن )ركاية قالوف

 التوصيات:
 بالتوصيات التالية:يف ضوء ما توصل إليو البحث من نتائو يوصي الباحث 

صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  على للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتحتطبيط كاستخداـ  -
 لطبلب ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس التحفي  القرآف الكرٔف. ركاية قالوف

 عمل دكرات تدريبية دكرية ١تعلمي القرآف يف تدريس القرآف الكرٔف كركايتو. -
 التحفيزية لطبلب مدارس التحفي  لرفع قدرا م كتنمية مهارا م.إقامة ا١تسابقات  -
 استخداـ الوسائل اٟتديثة كتكنولوجيا التعليم يف التلقي كاإلقراء للقراف الكرٔف. -
 حث  بلب التحفي  على معرفة الراكيات ا١تتواترة كالقراءة  ا. -
 إنشاء كٕتهيز معامل خاصة بقراءة القرآف الكرٔف. -
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 تعلم الرسم العثمآف للتمييز بُت القراءات.حث الطبلب على  -
 تشجيع  بلب التحفي  على حف  منت الشا بية ليستظهر موا ن ا٠تبلؼ.  -

 المقترحات:
 بعد أف استعرض الباحث أىم النتائو كالتوصيات يتناكؿ لبحثو ا١تقًتحات التالية:

لطبلب  قالوف ركايةإجراء دراسات مشا ة لعبلج صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  -
 ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس التحفي  القرآف الكرٔف يف منا ط ٥تتلفة با١تملكة العربية السعودية.

لطبلب  ركاية قالوفإجراء دراسات مشا ة لعبلج صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  -
 ا١ترحلة الثانوية ٔتدارس التحفي  القرآف الكرٔف لئلناث.

 .ركاية قالوفى ركايات أخرل غَت إجراء دراسات مشا ة عل -
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 المالحق
 (ُملحط رقم )

 الصورة النهائية ألداة البحث ) االستبانة( 
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 أخي الطالب..............................                   السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
جزءان من دراسة  دؼ إُف تيعد  ، كاليت ستبانةالا أشكرؾ على تفضلك با١تشاركة يف  ىذه  

يف مدارس  ركاية قالوفمقًتح لعبلج صعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء  أ٪توذجالتعرؼ على أثر 
 .التحفي  با١ترحلة الثانوية

التعاكف  لذا يرجى جنبصفة رئيسة على إجابتكم بحثال اىذمن اٞتزء ا١تيدآف  توقف إ٘تاـ ىذاكي
 خبلؿ اإلجابة بدقة على بنود االستبانة، مع عدـ ترؾ أم عبارة دكف إجابة.  معنا من

أف كل ما تدلوف بو من بيانات سيكوف موضع ثقة تامة كسرية كاملة، كلن  أكد التأكيد على ك 
 ييستخدـ إال يف أغراض البحث العلمي .

تصب ائو ٖتليلها س ا، كأف نت دكناننا نرحب ٘تاما با١تعلومات اليت سوؼ ٘تأكما نؤكد لك 
يف عبلج للتغلب   األ٪توذج ا١تقًتح مصلحتك كمصلحة زمبلئك الطبلب لبياف أثر كفاعلية يف

 ، كبالتاِف ا٢تدؼ إُف ٖتسينها .ركاية قالوفصعوبات قراءة القرآف الكرٔف يف ضوء 
لكم بالتوفيط  مع ٘تنيا  بحثاليف إ٘تاـ  ي جهودكم يف التعاكف مع -مرة أخرل  - شكر لكم أ

 كالسداد.
 

 الباحث                                                                     
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 مقتىىىرح للتغلىىىب   أنمىىىوذج( أمىىىام كىىىل عبىىىارة تمثىىىل وجهىىىة نظىىىرك حىىىول يرجىىىى وضىىىع إشىىىارة ) 
فىىىي مىىىدارس التحفىىىيظ  روايىىىة قىىىالونمقتىىىرح لعىىىالج صىىىعوبات قىىىراءة القىىىرآن الكىىىريم فىىىي ضىىىوء 

 بالمرحلة الثانوية بمدارس البنين بالمدينة المنورة: 
 أبداً  غالباً  أحياناً  دائماً  العبارات م
     ٘تيز اٟتركؼ كأصوات ألفاظ القرآف الكرٔف  ُ
     تعرؼ ا إلمالة كغَتىا صوتيان  ِ
     ٘تيز حالة الصلة كالسكوف يف ميم اٞتمع يف ركاية قالوف  ّ
     تعرؼ الفرؽ بُت ركاية حفص كقالوف  ْ
     نطط ا١تفردات صحيحة كفقان للركاية  ٓ
     أخراج اٟتركؼ من ٥تارجها الصحيحة  ٔ
     قراءة اآليات قراءة صامتة  ٕ
     التعرؼ على معآف الكلمات اٞتديدة  ٖ
     االلتزاـ بأحكاـ الركاية من حيث ا١تد ، الصلة ....  ٗ
     متابعة القارم متابعة جيده حىت هناية التبلكة  َُ
     اكتشاؼ أخطاء زمبلئو ك٤تاكلة تصحيحها  ُُ
     إدراؾ مقصد القارئ من تغَت نربات صوتو  ُِ
     ىل يستخدـ ا١تصحف ا١تكتوب على ركاية قالوف ُّ
     اإل١تاـ بالتحريرات الواردة يف ركاية قالوف ُْ
     با١تواضع اليت اختلف الوقف فيها على ركاية قالوفالدراية  ُٓ
     معرفة كيفية رسم الكلمة على ركاية قالوف ُٔ
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ىل يقرأ بأكجو قالوف كلها اإلسكاف كالصلة كالقصر كا١تػد  ُٕ
 بأحدىا يكتفي أـيف ا١تنفصل 

    

        

 
 
 
 (ٕملحق رقم )

 االختبار التحريري
 فقرات االختبار

أسئلة عن الراكم قالوف من حيث االسم كالنسب كحياتو العلمية كبعض الصفات اليت اتصف  -ُ
  ا 

ك أسئلة عن الراكية نفسها من حيث مذىب الراكم قالوف يف ىذه الراكية كما انفرد بو، كمذىبة   -ِ
 يف قراءة بعض الكلمات، كجاءت األسئلة التحريرية على النحو التاِف: 

 ماذا تعرؼ عن الراكم قالوف؟ فهم  التعريف باألماـ قالوف  -ُ
 ؟ ركاية قالوفماذا تعرؼ عن  -ِ
 على من قرأ قالوف؟  -ّ
 ١تاذا ٝتي بقالوف؟  -ْ
 ما مذىب قالوف يف البسملة؟  -ٓ
 ما األكجو اليت لو بُت األنفاؿ كبراءة؟  -ٔ
 ما مقدار ا١تد ا١تتصل عند قالوف؟  -ٕ
 ما مقدار ا١تد ا١تنفصل عند قالوف؟ -ٖ
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 مذىب قالوف يف لف  أنا كصبل؟  اذكر -ٗ
 عرؼ ميم اٞتمع؟  -َُ
 اذكر مذىب قالوف يف صلة ميم اٞتمع؟  -ُُ
 جاء بعدىا ٫تزة قطع؟  إذاما مذىب قالوف يف ميم اٞتمع  -ُِ
 ما مذىب قالوف يف ا٢تمزتُت من كلمة كاحدة؟  -ُّ
 ما الكلمات اليت أبدؿ فيها قالوف ا٢تمزة ألفا؟  -ُْ
 ما الكلمات اليت أبدؿ فيها قالوف ا٢تمزة ياء أك  كاكا؟  -ُٓ
 اذكر مذىب يف لف  التوراة ؟  -ُٔ
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 (ٖملحق رقم )
 أسماء المحكمين والخبراء والخطاب المرسل لهم

 التخصص الجهة التابع لها الدرجة الوظيفية اسم المحكم ـ
 إسبلميةدراسات  جامعة  يبة أستاذ دكتور أ.د. عوض بن زريباف اٞتهٍت ُ
 دراسات إسبلمية جامعة  يبة أستاذ مساعد د.أكـر براكي  ِ
أ.د. أٛتد عبد ا٢تادم  ّ

 شاىُت
 دراسات إسبلمية جامعة  يبة أستاذ دكتور

 لغة عربية جامعة  يبة أستاذ مشارؾ د. كجيو ا١ترسي إبراىيم ْ
باٟتـر النبوم  مقرئ القراءات  ٤تمد عبد الرحيم نعمة اهلل ٓ

 الشريف
 قراءات

رئيس قسم  خالد ٤تمد إسحاؽ  ٔ
 القراءات 

 قراءات اٞتامعة اإلسبلمية 

 المحترم   ............................................................................................................................األستاذ الدكتور الفاضل/
 كبركاتوالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل 

صعوبات قراءة القراف الكرٔف  على مقًتح للتغلب   أ٪توذجيقـو الباحث ب جراء دراسة بعنواف       
يف مدارس التحفي  با١ترحلة الثانوية با١تدينة ا١تنورة كذلك للحصوؿ على درجة  ركاية قالوفيف ضوء 

 الدكتوراه يف الًتبية اإلسبلمية لقسم ا١تناىو ك رؽ التدريس.
لذا أرجو التكـر  ب بداء رأيكم السديد كتوجيهكم الرشيد ، بشأف فقرات االستبياف ا١ترفط ،       

كمدل انتماء كل فقرة للمجاؿ احملدد ٢تا كصياغتها اللغوية ، كأية اقًتاحات اك تعديبلت تركهنا 
 . بحثالمناسبة فيما سبط لتحقيط ىدؼ 

 كلكم جزيل الشكر
 الببلدمالباحث /عبد اهلل مصرم 
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 (ٗملحق رقم )
 رواية قالونشهادة حضور دورة 
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 (٘ملحق رقم )
نماذج لبعض الكلمات برواية قالون وما يقابلها برواية حفص مع ذكر الفرق بينهما في اللفظ 

 والرسم
 َمِلك ِملك

 اتختم أتخذتم 
 يخادعون  يخدعون 
 يكذِّبون يكذبون 
 النبئ النبي 

 ياجوج وماجوج  يأجوج ومأجوج 
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 (ٙملحق رقم )
 بطاقات الكلمات

 

 اضبط الكلمة التالية بالشكل تارة برواية حفص وتارة برواية قالون

 ملك
 الكلمة التالية مكتوبة برواية حفص فاجعلها برواية قالون وغير ما يلزم

 ِاَتخْذُتم
 اكتب الكلمة التالية برواية قالون وغير ما يلزم

 يَْأُجوُج وَمْأُجوجُ 
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 (ٚملحق رقم )
( بقراءة الباحث لبيان كيفية النطق الصحيْ األلفاظ الرواية التي ذكرت في cdقرص صوتي )

 المنهج
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 فهرس اآليات القرآنية
 السورة جزء من اآلية

رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

ينِ  ُّٱ  ُّ ْ الفاٖتة ََّماِلِك يَىْوِم الدِّ

 ُِْ ٔ البقرة ََّسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتَىُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُىْم اَل يُىْؤِمُنونَ    ُّ

 ُّّ ُِّ البقرة َّ َوَوصَّىب ِبَها ِإبْىَراِىيُم بَِنيِو َويَىْعُقوبُ  ُّ

 ُُِ ُّٕ البقرة َّ َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّو َوُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  ُّ

 َُّ ُٔٗ البقرة ََّواْلُعْمَرَة لِلَّوِ َوأَِتمُّوا اْلَحجَّ  ُّ

 ُّّ ِٗٓ البقرة  َّوانظر إلى العظام كيف ننشزىا  ُّ

ُلوَن َآيَاِت اللَِّو َآنَاَء اللَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدونَ  ُّٱ آؿ  َّ يَىتىْ
 ُُِ ُُّ عمراف

فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّو لِْنَ  َلُهْم َوَلْو ُكْنَ  َفظلا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْىَفضُّوا  ُّٱٱ
 َِّمْن َحْوِلَك 

آؿ 
 عمراف

ُٓٗ َُٓ 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنىََّهاِر آَلَيَاٍت ٱُّٱ
الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّو ِقَياًما َوقُىُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم  *أِلُوِلي اأْلَْلَباِب 

َويَىتَىَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّمَواِت َواأْلَْرِض رَبىََّنا َما َخَلْقَ  َىَذا بَاِطاًل 
   َّ ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

آؿ 
 عمراف

َُٗ-
ُُٗ 

ُُٓ 

 ُّٖ َُ النساء  َّوَِكياًل َأم مَّن َيُكوُن َعَلْيِهْم  ُّ

َنا ِبَك َعَلى َىُؤاَلِء ٱُّٱ َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئىْ َفَكْيَف ِإَذا ِجئىْ
 َّ َشِهيًدا

 ُُٖ ُْ النساء

 ُّٖ ُُٓ األنعاـ  ََّوَتمَّْ  َكِلَمُ  رَبِّكَ   ُّ
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َوالرَُّسوِل فَاتىَُّقوا اللََّو َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَنْىَفاِل ُقِل اأْلَنْىَفاُل لِلَِّو ُّٱ
 َّ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَىْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

 ُٕ ُ األنفاؿ

 ُّّ ٖٗ التوبة  ََّأَعدَّ اللَُّو َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَنْىَهاُر  ُّ

 ُّٖ َُٓ ىود َّنَىْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِوِ يَىْوَم يَْأِت اَل َتَكلَُّم  ٱُّ

 َُ ٗ اٟتجر َِّإنَّا َنْحُن نَىزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُونَ  ُّ

 ُُٓ ٖٗ النحل َّفَِإَذا قَىَرْأَت اْلُقْرَآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ٱُّٱ

َناُه لِتَىْقَرَأُه ُّٱ  ُُٔ َُٔ اإلسراء َّ َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَىزَّْلَناُه تَىْنزِياًل َوقُىْرَآنًا فَىَرقىْ

 * اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنْىَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُو ِعَوًجا ُّ
قَىيًِّما لِيُىْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُىَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يَىْعَمُلوَن 

 َّ الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا
 ِ ِ-ُ الكهف

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف فَىَقاُلوا رَبىََّنا َآتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَىيِّ ُّ ْئ ِإْذ َأَوى اْلِفتىْ
 َّلََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشدً 

 ِ َُ الكهف

   َّ  َما َجَعَل اللَُّو ِلَرُجٍل ِمْن قَىْلبَىْيِن ِفي َجْوِفوِ  ُّٱٱ
 

 َُٕ ْ األحزاب

َناُىْم  ُّٱ ُلوَن ِكَتاَب اللَِّو َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوأَنْىَفُقوا ِممَّا َرزَقىْ ِإنَّ الَِّذيَن يَىتىْ
لِيُىَوفىِّيَىُهْم ُأُجورَُىْم َوَيزِيَدُىْم ِمْن  *ِسرلا َوَعاَلنَِيًة يَىْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تَىُبوَر 

 ََّفْضِلِو ِإنَُّو َغُفوٌر َشُكورٌ 
 فا ر

ِٗ-
َّ ُُِ 

ينَ ُّٱٱ  َُٔ ِ الزمر َّ فَاْعُبِد اللََّو ُمْخِلًصا َلُو الدِّ

َر ِذي ِعَوجٍ  ٱُّٱ  ُٖ ِٖ الزمر َّقُىْرَآنًا َعَربِيلا َغيىْ

 ُّّ ٔ اٟتجرات َِّإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَىَتبَىيىَُّنوا  ُّ

 ُّٖ ِِ ا١تلك  ََّأمَّن َيْمِشي َسوِيلا  ُّ
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 ُٔٔ ْ ا١تزمل َّ تَىْرتِياًل َورَتِِّل اْلُقْرَآَن  ٱُّٱ

َنا َجْمَعُو َوقُىْرآنَوُ  *اَل ُتَحرِّْك ِبِو ِلَساَنَك لِتَىْعَجَل ِبِو  ُّ  القيامة َّ ِإنَّ َعَليىْ
ُٕ-
ُٖ ُِْ 

 ُُٖ ُ التكوير   َِّإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ ُّٱ

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق  * اقْىَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ  ُّ اقْىَرْأ َورَبَُّك  *َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما َلْم يَىْعَلمْ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * اأْلَْكَرُم   َّ َعلََّم اإْلِ

 ّ ٓ-ُ العلط

يَن ُحنَىَفاَء َويُِقيُموا  ٱُّٱ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَىْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّ
 َّ ِديُن اْلَقيَِّمةِ الصَّاَلَة َويُىْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك 

 َُِ ٓ البينة

ينَ ُّٱ  َُٔ ٓ البينة ََّوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَىْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدِّ

 
 
 
 
 
 الخاتمة

 )نساؿ اهلل حسنها(
اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاٟتات كالصبلة كالسبلـ على خَت الربيات كالو كصحبو أٚتعُت        

 كبعد ...
فبعػػػد االنتهػػػاء مػػػن ىػػػذا البحػػػث الػػػذم نسػػػاؿ اهلل عػػػز كجػػػل أف يعصػػػمنا فيػػػو مػػػن الزلػػػل توصػػػل       

 الباحث إُف نتائو من أ٫تها:
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إف ا١تسػػلمُت ْتاجػػة إُف الرجػػوع إُف كتػػاب ريهػػم فبػػو يرشػػدكف كبسػػَتىم علػػى هنجػػو ك ريقػػة  (ُ
 يهتدكف.

موافقػػا للعرضػػة األخػػَتة القػػراف الكػػرٔف كتػػب كلػػو كحفػػ  يف حيػػاة النػػل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم  (ِ
بكػر الصػديط رضػي اهلل عنػو   نسػخ  أ كاليت كتب  بُت يديػو،   ٚتػع يف صػحف يف عهػد 

يف عهػػد عثمػػاف رضػػي اهلل عنػػو ، كىػػو الػػذم بػػُت أيػػدينا اليػػـو كاعتقػػاد انػػو نػػاقص أك ٤تػػرؼ  
 كفر.

ة كال ٕتػػػػوز كتابػػػػ الرسػػػػم العثمػػػػآف ىػػػػو الػػػػذم اصػػػػطلح عليػػػػو الصػػػػحابة ككػػػػاف ب ٚتػػػػاع مػػػػنهم، (ّ
 ا١تصحف بغَت ىذا الرسم.

 القراف يعود اإلنساف على الفصاحة كالبياف. (ْ
صػػعوبات قػػراءة القػػراف علػػى مقػػًتح للتغلػػب  أ٪تػػوذجحػػاكؿ الباحػػث بػػ ذف اهلل تعػػاُف أف يقػػًتح  (ٓ

ك صػػفة قػػراءة النػػل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم بركايػػة قػػالوف عػػن نػػافع  ركايػػة قػػالوفالكػػرٔف يف ضػػوء 
ا١تػػػدٓف مبينػػػا فيهػػػا أصػػػوؿ ىػػػذه القػػػراءة كفرشػػػها مػػػن  ريػػػط الشػػػا بية لئلمػػػاـ القاسػػػم بػػػن فػػػَته 

 الشا ل رٛتو اهلل.  
 كفهمو. أكد البحث علي ا٩تفاض مستول التبلميذ يف تبلكة القرآف الكرٔف، (ٔ
 ًتح.التدريل ا١تق األ٪توذجتطبيط  (ٕ
 .ركاية قالوفمتكامل لعبلج صعوبة تعلم القراف الكرٔف يف ضوء  أ٪توذجٖتديد معاَف  (ٖ

  )وما توفيقي إال باهلل عليو توكل  واليو أنيب(
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 المراجعالمصادر و 

 أوالً/ املصادر :
 القرآن الكريم. (ٔ

 

 الكتب:
-ىػػػػُّٗٗ، ا١تكتبػػػة العلميػػػة، بػػػَتكت، النهايىىىة فىىىي غريىىىب الحىىىديث واألثىىىراألثػػػَت، ابػػػن  (ِ

 ـ. ُٕٗٗ
 . ُ، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، طالترغيب  والترىيبلبآف، ناصر الدين، األ (ّ
، ُ، ا١تكتػػػػػب اإلسػػػػػبلمي، بػػػػػَتكت، طصىىىىىحيْ سىىىىىنن أبىىىىىي داودلبػػػػػآف، ناصػػػػػر الػػػػػدين، األ (ْ

 ىػ. َُْٗ
 . ُ، دار الكتب العلمية، بَتكت، طصحيْ الجامع لبآف، نصر الدين،األ (ٓ

 . ُ، الرياض، طالجامع الصحيْخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل، بال (ٔ
 . ُ، دار بن اٞتوزم، الدماـ، طالفقيو والمتفقوبغدادم، ا٠تطيب، ال (ٕ
 ، ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت. ٓط اقتضاء العلم العمل،م، ا٠تطيب، دبغداال (ٖ
، دار الكتػػب العلميػػة، الجىىامع الصىىحيْ وىىىو سىىنن الترمىىذيًتمػػذم، ٤تمػػد بػػن عيسػػى، ال (ٗ

 بَتكت. 
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 ىػ.ُِِْ، دمشط، ُ، دار القلم، طمعجم علوم القرآنرمي، إبراىيم ٤تمد، اٞت (َُ
، مكتبػة التبيان لىبعض المباحىث المتعلقىة بىالقرآن علىى طريىق اإلتقىانزائرم  ػاىر، اٞت (ُُ

 ، حلب، ٖتقيط: عبد الفتاح أبو غدة. ِا١تطبوعات اإلسبلمية، ط
، ُط ،، مكػػػػة ا١تكرمػػػػةالنشىىىىر فىىىىي القىىىىراءات العشىىىىر د،٤تمػػػػد بػػػػن ٤تمػػػػ زرم،ابػػػػن اٞتػػػػ (ُِ

 .ـَََِ
، مكتبػػػة ابػػػن تيميػػػة، غايىىىة النهايىىىة فىىىي طبقىىىات القىىىراءزرم، ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد، ابػػػن اٞتػػػ (ُّ

 ـ.ََُِ
، دار الكلػػػم الطيػػػب، منجىىىد المقىىىرئين ومرشىىىد الطىىىالبينزرم، ٤تمػػػد بػػػن ٤تمػػػد، ابػػػن اٞتػػػ  (ُْ

 ـ. ََِٕىػُِْٖدمشط،  
، مكتبػة ابػن السامع والمىتكلم فىي أدب العىالم والمىتعلمتذكرة ٚتاعة، بدر الدين، ابن   (ُٓ

 ـ.ََِٓىػُِْٓ، ُعباس، مصر، ط
 . ُ، دار الرياف، بَتكت، طفتْ الباريحجر، أٛتد، ابن  (ُٔ
 . ُالقاىرة، ط رواية قالون،صرم، اٟت (ُٕ
 .ُ، ا١تكتب اإلسبلمي، بَتكت، طالمسند حنبل، أٛتد،ابن   (ُٖ
 ـ.ُِٕٗ، ُبَتكت، ط، دار صادر، وفيات األعيانخلكاف، ابن  (ُٗ
، مكتبػػػة الكليػػػات األزىريػػػة، المقنىىىع فىىىي رسىىىم مصىىىاحف األمصىىىاردآف، أبػػػو عمػػػر، الػػػ (َِ

 . ُالقاىرة، ط
، دار الكتػػػاب العػػػر ، التيسىىىير فىىىي القىىىراءات السىىىبعدآف، أ  عمػػػرك عثمػػػاف سػػػعيد، الػػػ (ُِ

 ـ. ُٖٓٗ-ىػَُِْ، ُط
ابة للػػًتاث، ، دار الصػػحالمحكىم فىىي نقىىط المصىاحفدآف، أ  عمػػرك عثمػاف سػػعيد، الػ (ِِ

 ـ.ُٖٓٗ-ىػُِِْ، ُ نطا، ط
 . ُا١تكتبة العصرية، ط سنن أبي داود،داكد، أ   (ِّ
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 .ُ، دار البشائر اإلسبلمية، بَتكت، طكتاب المصاحفداكد، أ   (ِْ
-ىػػػػػػُُْٕ، ُ، دار الكتػػػػب العلميػػػػة، طمعرفىىىىة طبقىىىىات القىىىىراءذىل مشػػػػس الػػػػدين، الػػػػ (ِٓ

 ـ. ُٕٗٗ
ت: شػػعيب األرنػػؤكط، حسػػن األسػػد،  النىىبالء،سىىير أعىىالم ذىل، مشػػس الػػدين ٤تمػػد، الػػ (ِٔ

 ىػ، َُِْ، ٕمؤسسة الرسالة، بَتكت، ط
، دار القبلػػػػػػػػػة للثقافػػػػػػػػػػة، جػػػػػػػػػػدة، ، مختىىىىىىىىىار الصىىىىىىىىىىحاحرازم، ٤تمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن أ  بكػػػػػػػػػػرالػػػػػػػػػ (ِٕ

 ـ. ُٖٔٗىػَُْٔ
 ، القاىرة.ُ،طالعمدةرشيط القَتكآف، ابن  (ِٖ
 . ُ، مكتبة التوبة، الرياض، طدراسات في علوم القرآنركمي، فهد، ال (ِٗ
 ـ. ََُِ-ىػُِِْ، دار اٟتديث، القاىرة، مناىل العرفانزرقآف، ٤تمد الزرقآف، ال (َّ
 . ُ، دار اٟتضارة، بَتكت، طالبرىان في علوم القرآن زركشي، بدر الدين،ال (ُّ

 . ُ، دار الببلغة، بَتكت، طجمال القراء وكمال اإلقراءسخاكم، ال (ِّ
 ىػ. ُِّْ، ُ، مكتبة الرشد، طفتْ الوحيدسخاكم، ال (ّّ
 ىػ. ُِْٕـ ََِٔ، ا١تكتبة العصرية، بَتكت، فضائل القرآنسبلـ، أ  عبيد اهلل، ابن  (ّْ
، دار الكتػػػػب العلميػػػػة، بػػػػَتكت، االتقىىىىان فىىىىي علىىىىوم القىىىىرآنسػػػػيو ي، جػػػػبلؿ الػػػػدين، ال (ّٓ

 ـ. ََِٕ
، دار الغوثػآف، دمشػط، حىرز األمىاني ووجىو التهىانيشا ل، أبو ٤تمد بػن أ  القاسػم، ال (ّٔ

 . ْط
 ، دار الغوثآف، دمشط. ْ، طالشاطبية حرز األمانيقصيدة شا ل، ال (ّٕ
 ُدار الكتب العلمية، بَتكت، ط أبراز المعاني،شامة، أ   (ّٖ
 .ََِّدار الكتب العلمية، بَتكت،  المرشد الوجيز،شامة، أ   (ّٗ
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 ُُ، دار العلم، بَتكت، طمباحث في علوم القرآنصبحي،  ،صاٌفال (َْ
 . ُار الكتب العلمية، بَتكت، ط، دغيث النفع في القراءات السبعصفاقسي، ال (ُْ
 . ُ، دار أحياء الًتاث، مصر، طالوافي بالوفياتصفعدم، ال (ِْ
، دار اليمامػػػة ُ، القػػػاىرة، طالجىىىوىر المكنىىىون فىىىي روايىىىة قىىىالونعلػػػى ٤تمػػػد،  ،ضػػػباعال (ّْ

 للطباعة كالنشر. 
، ا١تكتبػة األزىريػة للػًتاث، سمير الطالبين في رسم الكتىاب المبىينضباع، علي ٤تمػد، ال (ْْ

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالقاىرة، 
 ـ. ُٕٕٗ، دار النهضة، مصر، اإلبانة عن معاني القراءاتأبن أ   الب مكي،  (ْٓ
، ٣تمػع ا١تلػك فهػد لطباعػة ا١تصػحف الشػريف، ا١تدينػة فن الترتيل وعلوموطويل، أٛتد، ال (ْٔ

 . ُالنبوية، ط
 .                                                            ُٔٗٗ دمشط، ،ٔ، مطبعة الصباح، طعلوم القرآن الكريمعًت، نور الدين،  (ْٕ

، مكتبػة الفػبلح صىعوبات الىتعلم القىراءة والكتابىة التشىخيص والعىالجعمَتة، صبلح،  (ْٖ
 ـ. ََِٓ، ُللنشر كالتوزيع، ط

، شرح عبد الفتاح القاضي، مطبعة مصطفى تلخيص الفوائد وتقريب المتباعدقاصح، ال (ْٗ
 . ُْٗٗ، ُُطالبا ، مصر، 

 ، دار الفكر، دمشط. سراج القارئ المبتديقاصح، ال (َٓ

، دار الكتػػػاب البىىىدور الزاىىىىرة فىىىي القىىىراءات العشىىىر المتىىىواترةعبػػػد الفتػػػاح،  ،قاضػػػيال (ُٓ
 . ُالعر ، ط

 ، القاىرة. ُ، طالسر المصون في رواية قالون عبد الفتاح، ،قاضيال  (ِٓ
 ُاٞتندم، مصر، ط ، مكتبةتاريخ المصحف الشريف، عبد الفتاح ،قاضيال (ّٓ
 ىػ .ُِْٓ عماف، ،ُ، دار عمار، طرسم المصحف الكريم قدكرم، غاّف ٤تمد، (ْٓ
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مؤسسػػػة الرسػػػالة،  كيىىىف نتعامىىىل مىىىع القىىىرآن الكىىىريم،قرضػػػاكم، يوسػػػف القرضػػػاكم، ال (ٓٓ
 ـ. ََُِ-ىػُِِْبَتكت، 

، ُط، ا١تكتبػة العلميػة با١تدينػة ا١تنػورة، الطرق الحكيمة في السياسىة الشىرعيةقيم، ابن ال  (ٔٓ
 ىػ.ُُّٗ

 .ُ، دار الكتب العلمية، بَتكت، طمدارج السالكينقيم، مشس الدين، ابن ال  (ٕٓ
، مؤسسػػػػػػة علػػػػػػـو القػػػػػػرآف، بػػػػػػَتكت، فضىىىىىىائل القىىىىىىرآنكثػػػػػػَت، اٟتػػػػػػاف  ابػػػػػػن كثػػػػػػَت، ابػػػػػػن   (ٖٓ

 ـ. ُٖٖٗىػَُْٖ
 ، دار الًتاث، القاىرة. تفسير القرآن العظيمكثَت، اٟتاف  عماد الدين، ابن   (ٗٓ
 . ُ، دار الفيحاء، دمشط، طالباعث الحثيثكثَت، عماد الدين، ابن   (َٔ
 . ُ، ا١تكتبة العلمية، بَتكت، طسنن ابن ماجةماجة، ابن  (ُٔ
، دمشػػػػػط، ُ، دار ابػػػػػن كثػػػػَت، طأدب الىىىىىدنيا والىىىىديناركدم، أبػػػػو حسػػػػػن ا١تػػػػاكردم، ا١تػػػػ (ِٔ

 ـ. ََِٓ-ىػُِْٔ
 . ُمصر، ط المعجم الوسيط،٣تمع اللغة العربية،  (ّٔ
                                                        ىػ.َُِْمطبوعات سلسلة دعوة اٟتط،  تاريخ القرآن الكريم،٤تمد ٤تيسن،  (ْٔ
 . ُ، ا١تطبعة ا١تعاصرة، تركيا، طالمسند الصحيْمسلم بن اٟتجاج،  (ٓٔ
ىػػػػ ُِْٔ، بػػػَتكت،  ّمؤسسػػػة الرسػػػالة، طاآلداب الشىىىرعية،مفلػػػح، ٤تمػػػد بػػػن مفلػػػح،  (ٔٔ

 ـ. ََِٓ
 ، دار الكتب العلمية. ُ، طالترغيب والترىيبنذرم، ا١ت (ٕٔ
 ، بَتكت. ْ، دار صادر، طلسان العربمنظور، ٚتاؿ الدين، ابن  (ٖٔ
 ُ، دار الكتب العلمية، بَتكت، طشرح شعلةوصلي، ا١ت (ٗٔ
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دار  ػػوؽ النجػػاة، بػػَتكت، الثمىىر البىىالغ فىىي روايىىة قىىالون عىىن نىىافع، نبهػػاف ٤تمػػد، ابػػن  (َٕ
 . ُط
 ، دار السبلـ للنشر كالتوزيع، الرياض. سنن النسائينسائي، ال (ُٕ
، ت: ٤تمػػد اٟتجػػار، دار التبيىىان فىىي آداب جملىىة القىىرآننػوكم، أبػػو زكريػػا ٤تػػي الػػدين،  (ِٕ

، بَتكت، ط  .ُابن حـز
 . ُ، مكتبة اإلرشاد، جدة، طالمجموع شرح المهذبنوكم، ال (ّٕ

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُْٕ، ُ، طصحيْ مسلمنوكم، ال (ْٕ
 . ُ، مكتبة الصحابة،  نطا، طمقدمة المجموع شرح المهذبنوكم، ال (ٕٓ
 .ُط ٤تمد بن سعود، الرياض، اإلماـجامعة  ،اإلسالميةموسوعة التربية ياٞتن مقداد،  (ٕٔ
 

 
 




