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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،وصىل اهلل وسلم عىل رسوله األمني  ،وعىل آله وصحبه والتابعني  ،أما بعد :
فإن علم القراءات من أرشف علوم اإلسالم ؛ لتعلقه بالقرآن الكريم  ،ومن أجل ذلك تتابع العلامء
عىل التأليف فيه منذ عصور التدوين األوىل .
وإن مما يميز هذا العلم أنه كام يعتمد عىل النقل النظري ألصوله وفروعه  ،فإنه يعتمد أكثر من
ذلك عىل النقل التطبيقي ( املشافهة )  ،فال زال العلامء منذ أن نزل القرآن عىل نبينا حممد ﷺ  ،وأقرأ به
الصحابة ريض اهلل عنهم  ،يقرئون طالهبم القرآن  ،ويتناقلون هذا الكتاب العزيز خلف ًا عن سلف  ،إىل
يومنا هذا .
وقد جرى العمل عندهم يف تلقي القراءات بإفراد كل قارئ بختمة  ،قال ابن اجلزري رمحه اهلل:
إفراد كل قارئ بختمه
		
وقد جرى من عادة األئمه
وهذا ما يسمى بـ ( اإلفراد للقراء السبعة )  ،ثم بعد ذلك أحدث الناس اجلمع للقراء الثالثة ،
أو السبعة  ،أو العرشة  ،كام أن هذه القراءات تنقل عند أهل األداء بواسطة طرق تضبط هبا  ،كام قال
اإلمام الشاطبي ـ رمحه اهلل ـ عن القراء السبعة :
ٌ
َمحال
وال
		
هلم طرق هُ ْيدَ ى هبا كل طارق
طارق خُ ْيشى هبا ُمت ِّ
إال أن القراءات تنقل من طريقني مشهورين  ،مها :
 1ـ طريق الشاطبية  ،وتسمى العرش الصغرى .
 2ـ طريق طيبة النرش  ،وتسمى العرش الكربى .
وقد قام مقرر القراءات للصف األول الثانوي عىل اإلفراد للقراء السبعة من طريق الشاطبية لإلمام
الشاطبي رمحه اهلل ؛ لشهرته وسهولته  ،وقد ُأ ِخذ من نظمه املسمى ( حرز األماين ووجه التهاين ) والذي
هو نظم لكتاب  ( :التيسري أليب عمرو الداين ) .

ولقد راعينا يف هذا املقرر أن يكون مناسب ًا ملستوى الطالب والطالبات ،فحرصنا عىل سهولة
العبارة ،ووضوح املعلومة ،والبدء بأقرب القراءات وأسهلها عليهم  :قراءة عاصم من رواية حفص،
والتدرج إىل بقية القراءات ،وختصيص أبواب للقراءة التطبيقية لكل را ٍو سميت بـ  :دراسة تطبيقية
لرواية ....
كام أعرضنا عن أمور منها :
 1ـ التطويل يف تراجم األئمة ،مع رضورة جعل ذلك تدريب ًا يف أثناء احلصص.
 2ـ بعض أبواب األصول التي ال تنضبط بقاعدة مثل  :ياءات اإلضافة ،وياءات الزوائد.
 3ـ بعض التفصيالت التي قد ال ُتستوعب ،كباب اهلمز ،والوقف عليه ،ونحوها.
 4ـ بعض مستثنيات القواعد التي قد يصعب عىل الطالب حرصها.
 5ـ ترتيب السور يف الفرش.
 6ـ ذكر اخلالف يف عدِّ آي السورة ،وخالف العدِّ يف الدراسة التطبيقية ،بل املعول عليه َعدُّ الكويف.
ونويص القائمني عىل تدريس املادة االهتامم باألمور التالية :
* اجلانب التطبيقي والعناية به أدا ًء وتالوة.
* إعطاء القراءة التطبيقية وقت ًا كافي ًا بحيث يشمل اجلميع.
* التدريبات يف الفصل والتقويم يف املنازل.
* ال َّتـنَـ ُبه إىل أن اخلالف يف الدراسة التطبيقية يف خانة التوضيح قد يكون بلون مغاير فقط ،لعدم
إمكانية رسمه ،كاإلمالة مث ً
ال.
* السامع من الطالب أو الطالبات وإسامعهم القراءة الصحيحة.
ونسأل اهلل عز وجل أن جيعل عملنا خالص ًا لوجهه  ،وأن ينفع به اجلميع .
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

فهــــرس المــوضوعات
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حمتويات الوحدة األوىل
مقدمـة عن علوم القراءات
تعريف علم القراءات.

رشوط قبول القراءة.

رسم املصحف وضبطه.

عد اآلي.

من علوم القراءات.
توجيه القراءات.



أو ًال  :تعريف علم القراءات :
* علم القراءات هو  :علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها ،معزو ًا لناقله .

* موضوعه  :كلمات القرآن .

فيبحث في أحوالها من  :مد وقصر  ،وحذف وإثبات وغيره .
* لعلم القراءات فوائد كثيرة جد ًا  ،منها :

 1ـ التسهيل على األمة في تلقيه وحفظه .
 2ـ ُم ْعتَمد الفقهاء في استنباط األحكام .
 3ـ ُم ْعتَمد المفسرين في فهم اآليات .

 4ـ ُم ْعتَمد أهل اللغة في االستنباط اللغوي .
 5ـ إعجازه في عدم تطرق الخالف فيه .

 6ـ مضاعفة أجور هذه األمة في تعلمه وتالوته .

* الفرق بين القرآن والقراءات :

 1ـ القرآن  :هو الوحي المنزل لإلعجاز .

 2ـ القراءات  :هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف  ،أو كيفياتها من تخفيف وتشديد

وغيره  .والناظر في الكتب القديمة  ،يجد أن القراءات كانت كثيرة  ،أكثر من القراءات السبع والعشر ،
وأن منها قراءات مقبولة وأخرى مردودة  ،فما هي إذ ًا شروط قبول القراءة ؟


الوحدة األولى  :مقدمة عن علم القراءات

مـــقــدمـــة عـن عـلـــم الـقــــراءات

ثاني ًا  :شروط قبول القراءة :
* اشترط العلماء لقبول القراءة :

 1ـ صحة السند .

 2ـ موافقة الرسم الذي جمع في عهد عثمان  المسمى بـ  :الرسم العثماني .
 3ـ موافقة وجه من وجوه النحو ولو احتما ً
ال  ،سوا ًء أكان ذلك الوجه أفصح  ،أم فصيح ًا .
وهذا الشرط مختلف في اعتباره  ،ووجه ذلك :

أن القرآن هو الذي يحكم اللغة  ،وليست اللغة تحكم القرآن  ،فما صح قرآن ًا فهو من أفصح اللغة أو
﴾ ( الزمر. )28 :

فصيحه وال ريب  ،قال الله تعالى ﴿ :

أما الرسم الذي هو أحد أركان القراءة الصحيحة  ،فينبغي أن يعرف أن المقصود بالرسم هو :
الرسم الذي كتب به القرآن في عهد عثمان  عند الجمع الثاني للقرآن.

وهو رسم يخالف الرسم اإلمالئي في بعض األوجه .

وقد سئل اإلمام مالك ـ رحمه الله ـ  :هل يكتب القرآن على ما أحدثه الناس من الهجاء  ،فقال  :ال

إ َّ
ال على الكتابة األولى .

وقد وصفت ـ أي الكتابة األولى ـ بأنها من غير نقط وال حركات وبذلك صارت محتملة ألكثر من

نطق في الكلمة الواحدة .

ففي الحركات نحو َ « :سد ًا » ُ « ،سد ًا » .
والنِ َقط نحو  « :فتبينوا »  « ،فتثبتوا » .

ويجتمع خالف الحركات والنقاط في ُ « :ن ُشر ًا» ُ « ،بشْ ر ًا ».

وقد تأخر الضبط بالحركات إلى عهد علي  ، لما كثر اختالف الناس في قراءة القرآن الكريم ،

واحتيج لذلك .
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يسمى رسم المصحف بالرسم العثماني  ،وسبب هذه التسمية هي  :أن جمع المصحف األخير ،
الذي تداوله الناس  ،وأقرأ به سلف األمة طالبهم  ،كان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
وبأ ْم ٍر منه  ،ومن أجل ذلك اصطلح الناس على تسميته  :الرسم العثماني .
وهو رسم خاص له مميزات منها :
 1ـ وجد بعض الخالف بينه وبين الرسم اإلمالئي .
﴾ تحتمل الجمع واإلفراد .
 2ـ يحتمل أكثر من نطق للكلمة في عدد حروفها نحو﴿
﴾ تكتب من غير نقط  ،وكذلك
 3ـ كان من غير َن ْق ٍط وال َت ْشكيل بالحركات  ،فكلمة ﴿ :
﴿ ﴾ تحتمل الضم والفتح  ،والضابط في معرفة القراءة الصحيحة هو المشافهة .
 4ـ ليس له قاعدة مطردة في قطع الكلمات ووصلها فمث ً
﴾ فهي مقطوعة هنا وتكتب
ال ﴿ :
﴾.
أحيان ًا موصلة نحو ﴿ :
 5ـ ليس له قاعدة مطردة في ( تاء ) التأنيث الساكنة نحو  :رحمت  ،ونعمت فتكتب رحمة ونعمة
أو رحمت ونعمت .
ثم إن هذا الرسم  ،من حيث ضبطه بالحركات  ،ونقط حروفه  ،مر في مراحل :
 1ـ أول ما كتب ـ عند الجمع ـ كلمات محتملة ألكثر من نطق .
 2ـ ضبطت كلماته بالشكل ونقطها .
 3ـ تحزيبه وتجزئته .
 4ـ ضبطه بعالمات الوقف وفق بعض الروايات .
 5ـ ضبطه بعالمات التجويد وفق بعض الروايات .
وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم جواز رسم المصحف بالرسم اإلمالئي  ،وأنه البد أن
يرسم بالرسم العثماني .
فهل الرسم العثماني توقيفي من الرسول ﷺ ؟
الصحيح  :أنه اصطالحي اتفق عليه سلف األمة  ،واصطلحوا عليه ،فال يجوز الخروج عن اتفاقهم .
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الوحدة األولى  :مقدمة عن علم القراءات

ثالث ًا  :رسم المصحف وضبطه :

عـــد اآلي :
رابع ًا :
ُّ
اآلي  :جمع آية  ،وهي لغة  :العالمة .
واصطالح ًا  :طائفة من كلمات القرآن الكريم وحرفه ذات مطلع ومقطع .
اتفق العلماء على أن ترتيب اآليات في القرآن توقيفي ،نقله الصحابة عن الرسول ﷺ عن جبريل
عليه السالم عن رب العالمين َّ
جل جالله ،فهو من الله ،ليس فيه اجتهاد ألحد ،وإنما وقع الخالف
بينهم في تحديد رأس اآلية ،وفي عدد آيات السورة ؟ هل هما على التوقيف أم ِمن االجتهاد ؟
الناظر في المصاحف يجد مواضع اآليات مختلف فيه ومن ذلك سورة الفاتحة :الجميع يعدها
سبع آيات  ،ولكن موضع اآليات مختلف فيه فقد عد بعضهم البسملة آية ،ولم يعدها البعض اآلخر،
وعد البعض أنعمت عليهم آية ولم يعدها اآلخر وهكذا .
﴾ هل تعد أم ال ؟
كذلك عد آي سورة قريش قيل  :أربع ،وقيل  :خمس ،والخالف في ﴿ :
فما هو العدُّ المتفق عليه والمختلف فيه ؟
العادون على أن المصحف  :ستة آالف ومائتي آية ،واختلفوا فيما بعد ذلك ،على أكثر من عدٍّ
اتفق ُّ
منها  :ست وثالثون آية ،وأربع عشرة آية ،وعشرون آية ،وأربع آيات .
وهذا الخالف وإن كان ينسب إلى بلدان فيقال :
المدني ،والمكي ،والبصري ،والشامي ،والكوفي ،وغيرها ،إال أنه مبني على نصوص عن الصحابة
رضي الله عنهم ،وليس اجتهاد ًا محض ًا ،ومن ذلك يعلم أن الخالف من عصر الصحابة فما سببه؟
أن النبي ﷺ كان يقف على رأس اآلية  ،فإذا ُع ِل َم َم َح ُلها ربما وصلها بما بعدها لتمام المعنى،
فيحسب السامع أنها ليست رأس آية بل تابعة لما بعدها.
ولمعرفة هذا الفن ـ عد اآلي ـ فوائد كثيرة منها :
رت متحدَّ ًى بها.
● إن كل ثالث آيات وإن َق ُص ْ
● تطبيق السنة في الوقوف على رؤوس اآلي عند من عدَّ ها.
● اعتبار اآلية في الصالة والخطب.
● ما يترتب على رؤوس اآلي من أحكام القراءات كإمالة رؤوس اآلي.
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● الفرق بين القراءة والرواية والطريق والوجه :

وإذا علم تعريف القراءات وأركان القراءة الصحيحة فإن علماء القراءات اصطلحوا على تقسيم
الخالف باعتبار َم ْن تنسب إليه إلى :
 1ـ القراءة  :كل خالف ينسب إلى إمام من القراء العشر ،فيقال  :قراءة نافع وقراءة عاصم وهكذا.
 2ـ الرواية  :كل ما ينسب إلى الراوي عن القارئ ،فيقال  :رواية حفص.
 3ـ الطريق  :كل ما نسب على األخذ عن الراوي وإن نزل وهو خالف واجب ،فيقال ،لورش من
طريق األزرق.
 4ـ الوجه  :كل ما نسب إلى األخذ عن الراوي وكان خالفه جائز ًا ،فيقال  :في وجه لشعبة.
● أقســام الـقــراءات :

ولكل قراءة من القراءات قسمان هما :
 1ـ األصول  :جمع أصل ،واألصل هو  :القاعدة الكلية التي تنطبق على ما تحتها من الجزئيات
الكثيرة ،كقاعدة ميم الجمع ،والهمز والمفرد ،وغير ذلك.
 2ـ الفرش هو  :النشر والبسط ،وهي الكلمات المختلف فيها بين القراء المنثورة في سور القرآن ،من غير
﴾ (المعارج .)34 :
﴾ (المؤمنون  )9 :تختلف قراءتها عن قراءة ﴿ :
قاعدة غالب ًا  ،كـ ﴿ :
ثم إن الختالف القراءات ( القراءة والرواية ) طرق ًا يسميها العلماء:
سادس ًا  :توجيه القـراءات :
المقصود هنا بالتوجيه  :أي توضيح الوجه الذي قرأ به قارئ هذه القراءة ،كالتاء للخطاب والياء
للغيبة ،الحذف واإلثبات ،والجمع واإلفراد.
والختالف القراءات غايات جليلة ومرادات نبيلة ،منها :
 1ـ اختالف وجه الخطاب في :
● العدد نحو  « :أليس الله بكاف عبده » فهذا إفراد « ،أليس الله بكاف عباده» وهذا جمع .
﴾ وهذا تأنيث .
﴾ فهذا تذكير﴿ ،
● المذكر والمؤنث  :نحو ﴿
13

الوحدة األولى  :مقدمة عن علم القراءات

خامس ًا  :من علوم القراءات :

﴾ وهذا غيبة .
﴾ فهذا خطاب﴿ ،
● الحضور والغيبة  :نحو ﴿
﴾.
﴾ و﴿
 2ـ النحو  :أي في وجه اإلعراب بين الرفع والنصب والجر  ،نحو ﴿ :
﴾.
﴾و﴿
 3ـ اللغة  :نحو ﴿ :
وغيرها من طرق توجيه القراءات .
وهذه الوجوه لبيان وجه القراءة  ،أما سبب القراءة في هذا الموضع ؟ أو لماذا قرا هكذا ؟ ولم يقرأ
هكذا ؟ فالجواب عن هذه األسئلة يكون بالعبارة التي تناقلها العلماء وهي :

( القراءة سنة متبعة ال مجال فيها للرأي وال االجتهاد يأخذها اآلخر عن األول) .

وهكذا يكون في مثل « نأى » قرأها شعبة في اإلسراء باإلمالة وفي غيرها بالفتح بماذا يكون الجواب؟
القراءة سنة متبعة ال مجال فيها للرأي وال االجتهاد يأخذها اآلخر عن األول.
ولكن في توجيه القراءة نقول  :الفتح لغة ،واإلمالة لغة أخرى ،وهكذا .

التدريب :

 1ـ استذكار تعريف القراءات اللغوي .
 2ـ استخراج أول من َأ َّلف في القراءات .
 4ـ مناقشة أركان القراءة الصحيحة .

ُ
عرف الرسم العثماني .ومتى كتب؟
 1ـ أ ِّ
 2ـ َأذكر أقسام اختالف القراءات باعتبار َم ْن أضيفت إليه.
 3ـ ُأعرف األصول والفرشُ .
وأم ِّثل لكل منهما.
ِّ
 4ـ ما فائدة معرفة عدِّ اآلي ؟
 5ـ ُأم ِّثل لحكمتين من ِ
الحكم الملتمسة في اختالف القراءات.
14

ترمجة اإلمام عاصم وراوييه :
أصول رواية حفص.
أصول رواية شعبة.

دراسة تطبيقية لرواية حفص.
دراسة تطبيقية لرواية شعبة.
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حمتويات الوحدة الثانية

ترجمة اإلمام عاصم وراوييه
أو ًال  :اإلمـام عاصــــم :
األسدي الكوفي ُ ،يكنى بأبي بكر الح َّناط  ،شيخ اإلقراء
● نسبه :هو اإلمام عاصم بن أبي ال َّن ُجود َ
بالكوفة  ،وإليه انتهت رئاسة اإلقراء بها.
● مولده  :ولد في الكوفة سنة عشرين وقيل إحدى وعشرين من الهجرة.
● شيوخه :يعد من التابعين ،حيث أدرك بعض الصحابة ،وقد تلقى القرآن الكريم من ِزر بن ُح َبيش
الس َلمي عن علي .
عن ابن مسعود  ،كما تلقى القرآن من أبي عبد الرحمن ُ
عياش وحفص بن سليمان ،وتلقى عنه القراءة خلق كثير غيرهما،
● تالميذه :أقرأ بذلك شعبة بن َّ
ولكنهما أشهر الرواة عنه.
● وفاته :توفي ـ رحمه الله ـ بالكوفة آخر سنة سبع وعشرين ومائة هجرية.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :
عياش بن سالم األسدي  ،أبوبكر الكوفي .
● نسبه  :هو اإلمام شعبة بن َّ
● مولده  :ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة .
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثالث وتسعين ومائة .
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :

● نسبـه :هو اإلمام حفص بن سليمـان بن المغيرة األسـدي  ،أبو عمـر الكوفـي ،كـان ربيب
عاصـم ،أي  :ابن زوجته.
16

التدريب :
 1ـ استخراج سند شعبة وسند حفص .
 2ـ بحث أخبار عاصم وراوييه في كتب التراجم .

 1ـ على َم ْن قرأ عاصم؟
 2ـ أرتب السند التالي لرواة عاصم  :شعبة  ،حفص  ،زر بن حبيش  ،ابن مسعود  ،الرسول ﷺ،
جبريل عليه السالم  ،أبي عبد الرحمن السلمي  ،علي بن أبي طالب . 
 3ـ ما عالقة حفص بعاصم ؟
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● مولده  :ولد سنة تسعين من الهجرة .
● وفاتـه  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثمانين ومائة من الهجرة .

أصـــول روايـة حفص عـن عاصــم
أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
يقرأ حفص بإثبات االستعاذة عند بدء القراءة ،سواء أكان ذلك في أول السورة أم في وسطها.
● وصيغتها هـي  (( :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ))؛ لقـولـه تعالــى ﴿ :
﴾ (النحل اآلية  .)98وليست هي الصيغة الوحيدة ولكنها المختارة عند القراء .
● أما البسملة فتتعين له في فواتح السور ،إال بين األنفال والتوبـة ،فال بسملة له بينهما.
﴾ على ما أتى في سورة النمل في قوله تعالى ﴿ :
وصيغتها ﴿ :
﴾ اآلية (. )30
● وله بين األنفال والتوبة ثالثة أوجه من غير بسملة هي :
 /1القطع  :الوقف مع التنفس  / 2 .السكت من غير نفس  /3 .الوصل من غير سكت .
● وأما البسملة بين السورتين في باقي السور غير األنفال والتوبة  ،فله ثالثة أوجه :
 1ـ قطع الجميع .
 2ـ قطع األول ووصل الثاني بالثالث .
 3ـ وصل الجميع .
ثاني ًا  :ميم الجمـع :
وهي الميم التي إذا اتصلت بالحرف أو االسم أو الفعل َح َّولته من المفرد إلى الجمع  ،وأمثلتها  :في
الحروف  :لهم  ،إليهم  ،واألسماء :كلبهم  ،ورقكم  ،واألفعال  :أنبئهم ،قلتم .
﴾ ،إال في حالة واحدة وهي  :أن
وهذه الميم قرأها حفص بالسكون نحو قول ال ّله ﴿ :
﴾ (آل عمران . )139 :
يأتي بعدها حرف ساكن ،فيقرأ بضم الميم ،قول الله ﴿ :
18

وهي الهاء التي يعبر بها عن المفرد المذكر الغائب  ،كما ُتجيب عندما ُتسأل  :من يعرف  :زيد ًا ؟
فتقول أعرفه.
وتتصـل هـذه الهـاء باألحرف  ،واألسماء  ،واألفعال  ،وتجتمع في قولـه تعالـى ﴿ :
﴾ فعل.
﴾ اسم  ،و ﴿
﴾ (الكهف  )38 :ففي ( له) حرف  ،و ﴿
وهذه الهاء ترد في القرآن على أربع حاالت َّ ،
موضحة في هذا الجدول مع أمثلتها وأحكامها :
م

1

الحـــالة

أن تقع بين حرفين ساكنين

2

أن تقع بين حرفين متحركين

3

أن تقع بين ساكن ومتحرك

4

المثـــال

الحكـم

عدم الصلة كغيره من القراء
الصلة كغيره من القراء

عدم الصلة خالف ًا البن كثير
عدم الصلة كغيره من القراء

أن تقع بين متحرك وساكن
وتكون في حالة الصلة على حالتين اثنتين :
 1ـ أن يكون بعدها همزة قطع  ،فيمدها مد ًا منفص ً
ال ،نحو ﴿
 2ـ أن يكون بعدها حرف غير همزة القطع ،فيمدها مد ًا طبيعي ًا نحو﴿

﴾.

﴾.
تنبيه  :خالف حفص قاعدته في الحالة الثالثة في موضع واحد  ،وهو قول الله تعالى ﴿ :
﴾ ( الفرقان َ )69 :فوصل الهاء  ،وكذا خالف قاعدته في الحالة الثانية  :إذا وقعت الهاء بين متحركين
﴾ في النـور،
﴾ في النمل فرواهما باإلسكان ،و﴿
في نحو ﴿ ﴾ في موضعيه  ،و ﴿
﴾ في الزمر فرواهما بالقصر .
و﴿
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ثالث ًا  :هاء الكناية :

التدريب :

 1ـ استذكار حاالت االستعاذة مع البسملة مع أول السورة .
 2ـ التمرن على أوجه القراءة بين األنفال وبراءة .
 3ـ التمرن على أداء هاء الكناية في حاالتها األربع واستخراج أمثلة لها من
القرآن الكريم .

رابع ًا  :القصر والمد :

ً
أوال  :القصر لغة  :الحبس  .واصطالح ًا  :إثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها .
ثاني ًا  :المد لغة  :الزيادة .واصطالح ًا  :إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين أو من حروف

اللين فقط ،وينقسم إلى قسمين :

األول  :المد الطبيعي وهو  :ما ال تقوم ذات الحرف إال به ،فعند نقصه تتحول الواو إلى ضمة،

واأللف إلى فتحة ،والياء إلى كسرة ،وهذا القسم ال يحتاج إلى سبب لمده ،بل يكفي له وجود أحد
حروف المد وهي  :األلف والواو والياء  ،نحو ﴿ :

﴾.

الثاني  :المد الفرعي وهو  :الزائد على المد الطبيعي لسبب من أسباب المد ،وهي على نوعين :

أ ـ الـــهـمـز :

 1ـ المتصل  :أن يأتي حرف المد وبعده الهمزة في كلمة واحدة ،نحو ﴿ :
وجوب ًا أربع أو خمس حركات ،وإن وقف عليه وكان الهمز في آخر الكلمة نحو﴿ :
أن يمده ست حركات من قبيل ما اجتمع فيه العارض والمتصل.
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﴾ فيمده
﴾ فله

تليها ،مثل ﴿ :

﴾ فيمده أربع أو خمس حركات .

 3ـ البـدل  :أن يتقدم الهمز على حرف المد ،مثل ﴿ :

ب ـ الــسـكـون :

﴾ فيقصره حركتين .

 1ـ الـالزم  :أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكون ًا أصلي ًا أو حرف مشدد ،ويمده ست

حركات بجميع أنواعه ،وهي :

 1ـ الكلمي المثقل ﴿

﴾.

 2ـ الكلمي المخفف ﴿

﴾.

 4ـ الحرفي المخفف ﴿
 3ـ الحرفي المثقل ﴿ ﴾.
 2ـ العـارض  :أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون ًا عارض ًا ويمده وقف ًا حركتين أو أربع

أو ست نحو قوله تعالى ﴿ :

﴾.

﴾.

ُ
حرف لين ( وهو الواو أو الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما ) وبعده حرف
 3ـ الليـن  :أن يأتي
﴾.
ساكن سكون ًا عارض ًا ويمده وقف ًا حركتين أو أربع أو ست ،نحو قوله تعالى ﴿ :
خامس ًا  :الفتح واإلمالة :
الفتـح  :فتح القارئ فمه عند النطق بالحرف .

واإلمـالـة  :تقريب الفتحة من الكسرة ،واأللف من الياء من غير قلب خالص وال إشباع مبالغ فيه.
﴾ ( هود . ) 41 :
واألصل لحفص هو عدم اإلمالة  ،ولم ُي ِمل إال موضع ًا واحد ًا هو كلمة ﴿:

21

الوحدة الثانية  :ترجمة اإلمام عاصم وراوييه

 2ـ المنفصل  :أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة األولى  ،وهمزة القطع في أول الكلمة التي

سادس ًا  :أحكام الراءات :
أحكام الراء للقراء السبعة إال األزرق عن ورش
الراء
ٌ
متحركة
مفتوحة
(مفخمة)
﴾
﴿
مكسور
وكسره

مضمومة
(مفخمة)
﴾
﴿

ساكنة وقبلها
مكسورة
(مرققة)
﴾
﴿

متحرك

مفتوح
مضموم
(مفخمة)
(مفخمة)
﴿
﴾
﴾ ﴿

ساكن وهو

يـاء
(مرققة)
﴿ ﴾
﴾
﴿

حرف
استعالء
وقبله

غير ياء
وال حرف
استعالء
وقبله

مكسور
مفتوح
(وجهان)
(مفخمة)
﴿
﴾
﴾ ﴿
﴾
﴿

عارض
ملفوظ أو
مقدر
(مفخمة)
بعد الراء حرف استعالء
﴾ ليس بعد
﴿
﴾ الراء حرف
﴿
استعالء
مكسور
غير مكسور
(مرققة)
مضمومة
(وجهان)
(مفخمة)
﴾
﴿
(مفخمة)
﴾
﴿
﴾
﴿
﴾
﴿
وص ً
ال أو
﴾
﴿
ً
وقف ًا بالسكون وقفا بالروم
أصلي

22

مفتوح
(مفخمة)
﴾
﴿

مكسور
(مرققة)
﴿ ﴾

األصل في الالم  :الترقيق ،وحفص يرققها إال الم لفظ الجاللة ﴿

حـرف مضمـوم أو مفتـوح نحـو ﴿ :

﴿

﴾ البقرة (.)23

﴾ إذا وقع قبل لفظ الجاللة

﴾ التوبة ( ،)75وما سـوى ذلك فالـالم مرققـة نحــو :

التدريب :

 1ـ استذكار أنواع المد الالزم مع ذكر أمثلة لكل نوع.
 2ـ التمرن على اإلمالة ﴿

﴾ لحفص.

 3ـ استخراج مستثنيات حفص في الراءات بسبب حروف االسعالء.

 1ـ َأذكر أنواع المد التي يمدها حفص حركتين فقط.
 2ـ ُأم ِّثل للمد المتصل والمد المنفصل ؟
 3ـ َأستخرج راء مرققة وص ً
ال مفخمة وقف ًا .
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سابع ًا  :أحكام الالمات :

ثامن ًا  :اإلظهار واإلدغام :
اإلدغام لغة  :اإلدخال  ،واصطالح ًا  :النطق بالحرفين حرف ًا واحد ًا كالثاني مشدد ًا .
والمراد هنا اإلدغام الصغير للمتماثلين والمتقاربين والمتجانسين.
ومن أهم أحكام حفص فيه أنه أدغم ما يلي :
 1ـ ذال ( إذ ) في الذال نحو﴿ :

 2ـ دال ( قد ) في التاء نحو﴿ :
﴿

﴾ (األنبياء  ،)87 :وفي الظاء من ﴿ :

﴾ البقرة ( ، )256وقد تجتمع الـدال مع التـاء فـي كلمة مثـل

﴾ إبراهيم (  ،)22ومع الدال نحو﴿ :

 3ـ (تاء التأنيث) في التاء نحو ﴿ :

﴾ ( المائدة .)61 :

﴾ البقرة ( ،)16وفي الدال نحو ﴿

يونس ( ،)89وتدغم في الطاء نحو﴿ :

 4ـ الم ( هل ) و ( بل ) و (قل) في الراء نحو ﴿ :

وفي الالم نحو ﴿ :
الراء بعد هل في القرآن.

﴾ الزخرف (.)39

﴾ الروم (﴿ ،)28

﴾ آل عمران (.)72

﴾ النساء (﴿ ،)158

﴾ الفجر (﴿ ،)17

﴾
﴾ القصص (،)85

﴾ المؤمنون ( ،)84ولم تقع

قاعـدة  :إذا اجتمع حرفان متماثـالن وكان األول ساكن ًا وجب اإلدغام ،ومن ذلك في كلمة نحو﴿ :
﴾ النساء ( ،)78وفي كلمتين نحو ﴿ :

الحرف األول حرف مد نحو﴿ :

 5ـ ( النون ) مع ( الواو ) من ﴿
 6ـ ( النون ) من ﴿

﴾ اإلسراء ( ،)33وخرج من هذه القاعدة إذا كان

﴾ يوسف ( )71فيجب اإلظهار.

﴾ عند ( تاء ) من ﴿

 7ـ ( الباء ) عند ( الميم ) من ﴿
 8ـ ( الثاء ) عند ( الذال ) من ﴿

 9ـ دال (ص) عند ( الذال ) من ﴿

﴾و﴿

﴾ ،وحكمها  :اإلظهار.

﴾ النمل ( ،)1وحكمها  :اإلخفاء.

﴾ هود ( ،)42وحكمها  :اإلدغام.

﴾ األعراف ( ،)176وحكمها  :اإلدغام.

﴾ مريم ( ،)2،1وحكمها  :اإلظهار.
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 11ـ ( الثاء ) عند ( التاء ) من ﴿

 12ـ ( الذال ) عند ( التاء ) من ﴿

ـ

﴾ حيثما وردا في القرآن الكريم ،وحكمها  :اإلظهار.
،

،

،

﴾ ،وحكمها  :اإلظهار.

تاسع ًا  :الهمزتان من كلمة :
إذا توالت همزتان في كلمة واحدة نحو ﴿ :

﴾ النمل (﴿ ،)60

﴾ البقرة (﴿ ، )6

القمر ( )25فيقرأ بتحقيق الهمزتين في ذلك كله  ،ويستثنى له موضع واحد هو ﴿
له فيه تحقيق األولى وتسهيل الثانية  ،وقرأ لفظ ﴿

محققة ،كما أن له في الكلمات التاليـة ﴿ :
﴿ ﴾ يونس ( )59النمل ( )59وجهين هما :
 1ـ المد ست حركات ،وهو اإلبدال.
 2ـ تسهيل الهمزة الثانية مع ترك المد.

﴾

﴾ فصلت ( )44فإن

﴾ في األعراف وطه والشعراء بهمزة واحدة

﴾ األنعام ( ﴿ )144 ،143

﴾ يونس ( )51و ()91

عاشر ًا  :الهمز المفرد :
إذا جاءت همزة منفردة في كلمة نحو ﴿

﴾ فإن مذهب حفص التحقيق وال يغير إال مواضع معدودة،

ومن ذلك  :كلمة ( ً
هزؤا ) و ( كفؤً ا ) فإنه يقرأها من غير همز  ،هكذا ﴿ :

25

،

﴾.

الوحدة الثانية  :ترجمة اإلمام عاصم وراوييه

 10ـ ( الدال ) عند ( الثاء ) من ﴿

﴾ في موضعي آل عمران  ،وحكمها  :اإلظهار.

التدريب :
 1ـ التمرن على نطق اإلدغام .
 2ـ استخراج أمثلة لإلدغام وتصنيفها من قبيل المتماثلين ،والمتجانسين ،والمتقاربين .
 3ـ التدريب على نطق التسهيل في الهمزتين من كلمة .

 1ـ كيف قرأ حفص ﴿ :

 2ـ ما هي القراءة لحفص في ﴿ :

﴾و﴿

﴾و﴿
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﴾و﴿

﴾؟

﴾؟

شعبة بن عياش هو الراوي الثاني لعاصم الكوفي ،وقد سبق الحديث عن رواية حفص بما ُيغني
ُ
شعبة حفص ًا من قراءة اإلمام عاصم
عن اإلعادة والتكرار؛ ولذا فإننا سنكتفي باإلشارة إلى ما خالف فيه
وذلك فيما يلي:

أو ًال  :اإلظهار واإلدغام :
 1ـ أدغم ( الذال ) في ( التاء ) من باب ﴿

،

اتخت ،أخ ّتم ،اتّختم ).
أخت،
ّ
( ّ

 2-أدغم (النون) مع (الواو) من ﴿

،

،

﴾و﴿

﴾ حيثما وردا  ،فتصبح :
﴾.

ثاني ًا  :هـاء الكنايـة :
ُ
شعبة حفص ًا في قواعد هاء الكناية ،إال في مواضع معدودة ،ومن ذلك :
وافق
﴾ الفرقان ( )69جري ًا على األصل .
 1ـ حذف الصلة من ﴿
 2ـ كسر القاف وأسكن الهاء في ﴿

 3ـ أسكن الهاء من ﴿
و﴿

 4ـ كسر الهاء في ﴿

﴾ النور (. )52

﴾ الشورى (﴿ )20

﴾ النساء (.)115

﴾ الكهف (﴿ )63

﴾ ( )75و ﴿

﴾ الفتح (. )10
27

﴾ ( )145آل عمران ،

الوحدة الثانية  :ترجمة اإلمام عاصم وراوييه

أصــــول روايـة شعبة عن عاصـم

ثالث ًا  :الهمزتان من كلمة :
﴾ فصلت ( )44بتحقيق الهمزتين من غير تسهيل هكذا َ ( :أ َأ ْع َج ِم ٌّي).

قرأ لفظة ﴿

رابع ًا  :الهمـز المفـرد :
خالف شبعة حفص ًا في مواضع معدودة منها :
﴾ حيث وقعت ،وكذلك ﴿
 1ـ أبدل الواو همز ًا في ﴿
 2ـ زاد همزة االستفهام في﴿
و﴿

﴾األعراف ( )113و ﴿

﴾األعراف ( )123طه (  )71الشعراء ( .)49و﴿
﴾العنكبوت ( ،)28و﴿

في القلم (.)14

 3ـ أضاف همزة بعد ( الياء ) من ﴿
 4ـ أبــدل ( الياء ) همزة في ﴿

﴾اإلخالص (.)4

﴾النور ( )35وبعد ( األلف) من ﴿

﴾ األحزاب (.)51

﴾ سبأ (.)52

 5ـ قرأ بهمزة مضمومة بعد األلف من ﴿

﴾الواقعة ( )66و﴿

نحو ﴿

 8ـ أبدل (الهمز) (واو ًا) في ﴿

﴾ البلد ( )20والهمزة (. )9
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﴾

﴾ حيث وردت.

 6ـ قرأ بهمزة مضمومة ممدودة بعد الجيم في قوله تعالى ﴿ :
 7ـ أبدل الهمزة األولى بين الالمين ( واو ًا ) في ﴿ ﴾ حيث وردت معرفة نحو ﴿
﴾.

﴾األعراف (،)81

﴾التوبة (.)106

﴾ ومنكرة

﴾ والتمرن على نطقها لشعبة باإلدغام.
 1ـ تذكر أمثلة لكلمة ﴿
 2ـ التدرب على نطق هاء الكناية في ما خالف فيه شعبة .
 3ـ استخراج مواضع ﴿

﴾ وتوضيح نطقها لشعبة .

خامس ًا  :الفتح واإلمالة :
لم يمل شعبة كلمة ﴿

﴾ هود ( )41التي أمالها حفص ،ولكنه أمال ألفاظ ًا غيرها ،فمن ذلك :

●

أمـال األلف من ﴿

●

أمال الراء والهمزة من ﴿ ﴾ إن لم يأت بعدها ساكن ،نحو ﴿

و﴿

﴾ سورة األنفـال ( ،)17و﴿

﴾ اإلسراء ( ،)83و﴿

﴾ طه ( ،)58و﴿

﴾ التوبة ( ،)109و﴿

﴾ القيامة ( ،)36و﴿ ﴾ المطففين (. )14

● أمال وص ً
ال ( الراء ) فقط من ﴿ ﴾ إذا وقع بعدها ساكن ،نحو ﴿
فيميل ( األلف) و ( الراء ) .

●
●

أمال ( الراء ) في ﴿

﴾و﴿

﴾ حيث وردت في القرآن .

أمال فواتح السور من لفظ ( حي طهر ) ،نحو ﴿
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﴾ سورة اإلسراء (،)72

﴾و﴿

﴾ و﴿

﴾ األنعام (. )76

﴾ األنعام (  ،)77أما وقف ًا

﴾.
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التدريب :

التدريب :
 1ـ توضيح ما لحفص وشعبة من أحكام للكلمات في الجدول التالي :
الكلمة القرآنية

حـفــص

 2ـ التمرن على كيفية اإلدغام مع عدم السكت في ﴿

 1ـ َأستخرج المواضع التي لم يسكت فيها شعبة.
 2ـ ُأبين أحرف ( حي طهر ) الممالة  ،وسورها.
 3ـ ُأمثل لما يلي :
أ ـ همزة يبدلها شعبة دائم ًا .
ب ـ كلمة يدغم بابها دائم ًا .
ج ـ ياء إضافة يسكنها كيفما وردت .

30

شعبـة

﴾.
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دراسة تطبيقية لرواية حفص عن عاصم
أو ًال  :سورة الفاتحة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

أثبت األلف

مالك

بالصاد

الرصاط -رصاط

كرس اهلاء وسكن امليم

علي ِه ْم

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة مريم عليها السالم :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

1

فتح اهلاء والياء

كهيعص

2

من غري مهز

زكريا

7

من غري مهز

يا زكريا

 8ـ 69

كرس العني

 23ـ 66

كرس امليم
31

ِعتي ًا

ِمت

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

23

فتح النون

َنسي ًا

24

كرس ميم من وجر حتتها

25

ضم التاء وفتح السني وكرس القاف

ُت ِ
ساقط

60

فتح الياء وضم اخلاء

َي ُ
دخلون

 68ـ 72

كرس اجليم

ِجثي ًا

70

كرس الصاد

ِصلي ًا

بالتاء بعد الياء وتشديد الطاء
مفتوحة

90

ِمن حتتِها

َّ
يتفطرن

ثالث ًا  :سورة طــه :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

1

فتح الطاء واهلاء

طه

10

من غري إمالة

رأى

18

فتح الياء

ويل

58

من غري إمالة

سوى

61

ضم الياء وكرس احلاء
32

ف ُي ِ
سحتكم

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

63

خفف النون ساكنة

ْ
إن

69

سكن الالم وفتح القاف مع ختفيفها
وأسكن الفاء

ت ْل َقف

71

هبمزة واحدة

ءامنتم

87

ضم احلاء وكرس امليم مشددة

حمُِّ لنا

94

فتح امليم

يبنؤم
َّ

119

فتح اهلمزة

َ
وأنك

130

فتح التاء

َترىض

133

بتاء التأنيث

تأهتم
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التوضيـح

القـراءة

دراسة تطبيقية لرواية شعبة عن عاصم
أو ًال  :سورة الفاتحة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

=

=

قرأ السورة كحفص بدون خالف
بينهام

=

ثاني ًا  :سورة مريم عليها السالم :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة
1

أمال اهلاء والياء

كهيعص

2

زاد مهزة بعد األلف مع املد املتصل

زكريآء
ُ

7

الكلمة القرآنية

زاد مهزة بعد األلف فيكون مد ًا
متص ً
ال

 8ـ 69

ضم العني

 23ـ 66

ضم امليم

23

كرس النون
34

زكريآء
يا
ُ
ُعتيا
ُمت

نِسي ًا

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

24

فتح ميم ( َم ْن) ونصب (حتتَها)

َم ْن حتتَها

25

فتح التاء والقاف وشدد السني

60

ضم الياء وفتح اخلاء

ُي َ
دخلون

 68ـ 72

ضم اجليم

ُجثيا

70

ضم الصاد

ُصليا

أبدل التاء نون ًا ساكنة وخفف الطاء
مع الكرس

90

َت َّسا َقط

ي ْن ِ
فطرن

ثالث ًا  :سورة طــه :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

1

أمال الطاء واهلاء

طه

10

أمال الراء واأللف وصال ووقفا

رأى

18

أسكن الياء

وليْ

58

أمال األلف وقف ًا

سوى

61

فتح الياء واحلاء

يسحتكم
َف َ
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التوضيـح

القـراءة

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

63

شدد النون وفتحها من (إن)

َّ
إن

69

فتح الالم وشدد القاف وأسكن الفاء

َت َّل َق ْ
ف

71

زاد مهزة لالستفهام

ءأمنتم

87

فتح احلاء وامليمم وخفف امليم

حمَ َ لنا

94

كرس امليم

يبنؤم
ِّ

119

كرس اهلمزة

وإنك

130

ضم التاء

ُترىض

133

بياء املذكر

يأهتم

36

ترمجة اإلمام املكي وراوييه :
أصول رواية البزي.
أصول رواية قنبل.

دراسة تطبيقية لرواية البزي.
دراسة تطبيقية لرواية قنبل.
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حمتويات الوحدة الثالثة

تــرجمة اإلمام المكي وراوييـه
أو ًال  :اإلمام المكي :
● نسبه  :هو اإلمام عبد الله بن كثير المكي الدَّ اري ُيكنى بأبي َم ْعبد ،إمام أهل مكة في القراءة.
● مولده  :ولد سنة خمس وأربعين من الهجرة.
● شيوخه :لقي عبد الله بن الزبير ،وأبـا أيـوب األنصـاري ،وأنس بن مالك ـ رضي الله عنهم ـ وأخـذ
القراءة عرض ًا عن  :عبد الله بن السائب ،كما عرض على مجاهد بن جبر ،ودرباس مولى بن عباس.
● تالميذه  :قرأ عليه جمع كبير منهم  :إسماعيل بن عبد الله ،وحماد بن زيد.
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ بمكة سنة عشرين ومائة للهجرة.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :
● نسبه  :هو اإلمام أحمد بن محمد بن عبد اللهُ ،يكنى بأبي الحسن البزي المكي.
● مولده  :ولد سنة سبعين ومائة من الهجرة.
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة خمسين ومائتين عن ثمانين سنة.
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :

● نسبه  :هو اإلمام محمد بن عبد الرحمن بن خالدُ ،يكنى بأبي عمر المخزومي ،الملقب بـ ( ُق ْن ُبل).
● مولده  :ولد سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة.
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة إحدى وتسعين ومائتين من الهجرة ،عن ست وتسعين سنة.
مالحظة  :لم يلق البزي اإلمام ابن كثير  ،وإنما أخذ قراءته بوساطة ،وقنبل قرأ على البزي.
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 1ـ استخراج الواسطة بين ابن كثير ورواته .
 2ـ بحث أخبار المكي وراوييه في كتب التراجم .
 3ـ التعرف على وجه تسمية قنبل بهذا اللقب .

 1ـ َم ْن شيوخ المكي في القراءة ؟
 2ـ أرتب السند لراوي المكي ( قنبل ) إلى النبي ﷺ.
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الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

التدريب :

أصــول روايـة البـزي عن المكي
أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
يقرأ بإثبات االستعاذة عند بدء القراءة  ،سواء أكان ذلك في أول السورة أم في وسطها.
●وصيغتها هي  (( :أعـوذ بالله مـن الشيطان الـرجيم )) لقولـه تعالـى ﴿ :
﴾ (النحل اآلية  .)98وليست هي الصيغة الوحيدة ولكنها المختارة عند القراء .
● أما البسملة فتتعين له في فواتح السور ،إال بين األنفال والتوبـة  ،فال بسملة له بينهما.
﴾ على ما أتى في سورة النمل في قوله تعالى ﴿ :
وصيغتها ﴿ :
﴾ اآلية (. )30
● وله بين األنفال والتوبة ثالثة أوجه من غير بسملة هي :
 /1القطع  :الوقف مع التنفس  /2 .السكت من غير نفس /3 .الوصل من غير سكت.
● أما البسملة بين السورتين في باقي السور غير األنفال والتوبة ،فله ثالثة أوجه :
 1ـ قطع الجميع.
 2ـ قطع األول ووصل الثاني بالثالث.
 3ـ وصل الجميع.
ثاني ًا  :ميم الجمـع :

إذا وقعت ميم الجمع قبل متحرك فإنه يقرأ بوصلها بواو لفظية نحو قول الله ﴿ :
في حالة واحدة وهي أن يأتي بعدها حرف ساكن فيقرأ بضم هذه الميم نحو ﴿ :
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﴾ ،إال
﴾.

حاالت هاء الضمير موضحة في هذا الجدول مع أحكامها للبزي :
م
1

المثـــال

الحـــالة

أن تقع بين حرفين ساكنين

الحكـم

عدم الصلة

2

أن تقع بين حرفين متحركين

الصلة

4

أن تقع بين متحرك وساكن

عدم الصلة

3

الصلة

أن تقع بين ساكن ومتحرك

ويترتب على الصلة في حال الوصل ما يترتب لحفص إال في مقدار المد المنفصل.
كما أن للبزي مستثنيات خالف فيها حفص ًا منها :
﴾ النمل (.)28

 1ـ كسر الهاء ووصلها بياء في ﴿

﴾ النور (.)52

 2ـ كسر القاف ووصل الهاء بياء في ﴿:

 3ـ زاد همزة بعد الجيم وضم الهاء ووصلها بواو في ﴿ :
 4ـ كسر الهاء ووصلها بياء في ﴿

﴾ األعراف ( )111والشعراء (. )36

﴾ ( الكهف  ،)63وكسرها من غير صلة في ﴿

ويلزم منه ترقيق الالم في لفظ الجاللة.

التدريب :

 1ـ استذكار ما يترتب على صلة هاء الضمير من أحكام.
 2ـ التمرن على قراءة ميم الجمع بالصلة.

 3ـ التمرن على أداء هاء الكناية في حاالت وصلها للبزي.
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﴾ الفتح ()10؛

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

ثالث ًا  :هاء الكناية :

رابع ًا  :المد والقصر :
وهذا الباب ليس فيه خالف بين البزي وحفص إال فيما يلي:

 1ـ المد المنفصل  :يقرأ البزي بقصر المد حركتين.
 2ـ المد الالزم  :لم يخالف البزي فيه حفص ًا ،ولكنه شدد التاء في بعض الكلمات إذا سبق التا َء

ُ
حرف مد فيكون من قبيل المد الالزم الكلمي المثقل ،وذلك في :

﴿
﴿

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

ويلحق به ﴿ :

أما ﴿ :

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

﴾ـ﴿

﴾.

﴾ـ

﴾ حيث يصل الهاء وبعدها تاء مشددة فيقع المد الالزم فيها.

﴾ الواقعة ( ،)65فقد ذكر الشاطبي أن للبزي

﴾ آل عمران (﴿ ، )143

وجهين في التاء  :التشديد والتخفيف ،ولكن الذي حققه صاحب النشر أن التشديد ليس من طريق

الشاطبية؛ فيقتصر على التخفيف؛ ألنه هو طريق الشاطبية.
خامس ًا  :الفتح واإلمالة :
أصله الفتح وليس له إمالة في القرآن الكريم.
سادس ًا  :همزة الوصل :

عند التقاء همزة الوصل بساكن  ،فإن البزي له فيها الحكم التالي :

 1ـ أن تكون الهمزة مضمومة حال البدء ؛ ألن ثالث الفعل مضموم ضم ًا الزم ًا  ،فيضم ما قبل الهمز

وص ً
ال  ،نحو ﴿ :

﴾و﴿

﴾ اإلسراء (  ) 110 ، 47وغيرها.

 2ـ أن تكون الهمزة مكسورة عند البدء؛ ألن ضمتها عارضة فيكسر ما قبلها نحو﴿ :
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﴾الشعراء (.)63

الهمز المفرد  :الذي لم يالصق مثله ،نحو﴿ :

معدودة ،منها :

 1ـ له في كلمة ﴿
2ـ﴿

﴾ وأصله في ذلك التحقيق ،إال في كلمات

﴾ البقرة ( )220التحقيق والتسهيل.

﴾ الكهف ( )94واألنبياء ( )96إبـدال الهمز ألف ًا في الكلمتين ،وأبـدل الهمز واو ًا في

﴾ البلد ( )20و الهمزة (.)8
﴿
 3ـ زاد همز ًا مضموم ًا ممدود ًا بعد الجيم في ﴿
في ﴿

﴾ األحزاب (.)51

 4ـ همزالكلمات التالية ﴿ :

﴾و﴿

﴾التوبة ( )106وزاد همز ًا من غير مد بعد الجيم
﴾ و﴿

﴾.

﴾ التوبة (.)30
 5ـ حذف الهمز في ﴿
 6ـ قدم الهمز مكـان اليـاء وأبـدلـه ألفـ ًا بخـلف عـنـه فـي المـواضع اآلتيـة ﴿ :
﴿

﴾﴿،

﴾﴿،

التدريب :

﴾﴿،

 1استذكار أنواع المد الالزم مع ذكر أمثلة لكل نوع . 2التمرن على التسهيل واإلبدال مع ذكر أمثلة لها . 3-ذكر ما المقصود بالضم الالزم .
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﴾.

﴾،

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

سابع ًا  :الهمز المفرد :

ثامن ًا  :الهمزتان من كلمة :
يحسن بنا أن نعرف أن التغيير في هذا الباب يكون بأحد نوعين  :التسهيل ،اإلبدال ،فما معنى كل
واحد منهما :
●

●

التسهيـل  :جعل الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها ،فتجعل الهمزة المفتوحة بين
الهمزة المحققة واأللف  ،وتجعل المكسورة بين الهمزة المحققة والياء الممدودة  ،وتجعل
المضمومة بين الهمزة والواو الممدودة  ،ويعرف بـ ( التسهيل َب ْي َن َب ْي َن ) وال يضبط ذلك إال
بالمشافهة  ،وال يجوز قلب الهمزة المسهلة هاء .
اإلبـدال  :إقامة األلف والياء والواو مقام الهمزة ِعوض ًا عنها  ،دون أن يبقى فيها شائبة من لفظ

الهمز.
وهذا جدول يوضح أنواع الهمزتين من كلمة واحدة والحكم لكل نوع :

م

1
2
3

الحـــالة

أن تكون األولى منهما مفتوحة والثانية مفتوحة
أن تكون األولى مفتوحة والثانية مضمومة
أن تكون األولى مفتوحة والثانية مكسورة

المثـــال

الحكـم

التسهيل

التسهيل

التسهيل

تاسع ًا  :الهمزتان من كلمتين :
الهمزتان من كلمتين  :أن تأتي همزة في نهاية كلمة  ،وهمزة أخرى في بداية الكلمة التي تليها.
ويمكن تقسيم هذا الباب إلى قسمين هما :
أو ًال  :المتفقتان في الحركة  :وهما إما مفتوحتان ،أو مضمومتان ،أو مكسورتان ،وإليك األمثلة
لكل نوع مع الحكم للبزي في القراءة .
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﴾ المؤمنون (.)99

﴿

● وأما المضمومتـان والمكسورتـان فله فيهما تسهيل األولى وتحقيق الثانية ،مع التوسط ،والقصر
نحو ﴿ :

﴾ الشعراء (.)187

﴾ األحقاف ( )32و ﴿

ثاني ًا  :المختلفتان في الحركة:
الرقم

الحـــالة

2

األولى مفتوحة والثانية مكسورة

1

المثـــال

األولى مفتوحة والثانية مضمومة

الحكـم

يسهل الثانية بين الهمزة والواو
يسهل الثانية بين الهمزة والياء
يبدل الثانية واو ًا

3

األولى مضمومة والثانية مفتوحة

4

األولى مضمومة والثانية مكسورة

● يسهل الثانية بين الهمزة والياء
● إبــدال الثانية واو ًا (وجهان).

5

األولى مكسورة والثانية مفتوحة

يبدل الثانية يا ًء

التدريب :
 1استحضار أمثلة جديدة غير ما ذكر للهمزتين من كلمة  ،والحكم عليها . 2التمرن على أداء التغيير في الهمزتين من كلمة . 3استحضار أمثلة للهمزتين من كلمتين وتقسيمها إلى مختلفة ومتفقة في الحركة. 4الحكم على األمثلة ـ التدريب السابق ـ للبزي .45

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

● المفتوحتـان أسقط األولى وحقق الثانية مع قصر المد حركتين ،وتوسيطه أربـع حركـات ،نحو :

عاشــر ًا  :التكــبيـر :
يكبر البزي من آخر سورة الضحى وحتى يختم القرآن  ،على القول الراجح  ،حيث يقرأ بين كل
سورتين بإضافة صيغة  ( :الله أكبر ) وصيغته مع البسملة  ( :الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ) وله
الحمد مع التكبير  ( :الله أكبر ولله الحمد ) وله ( ال إله إال الله الله أكبر ولله الحمد ) وله حذف الحمد
من هذه الصيغة .
وأما أحواله فهي :
 1ـ يصل آخر السورة مع التكبير مع البسملة .
 2ـ وله وصل التكبير بآخر السورة  ،ثم الوقف .
 3ـ وله الوقف على آخر السورة  ،ووصل التكبير مع البسملة .
وفي حالة وصل التكبير بآخر السورة فال بد أن يحرك الحرف الذي هو آخر السورة بحركته األصلية،
فإن كان ساكن ًا كسر الحرف اللتقاء الساكنين ،حيث إن لفظ الجاللة ساكن الهمز.
الحادي عشر  :اإلظهار واإلدغام :
يوافق البزي وقنبل حفص ًا في هذا الباب إال في ﴿
﴾ باإلظهار واإلدغام .
الخلف في لفظ﴿

﴾ حيث أظهراه  ،وكذا ورد للبزي

التدريب :
 1ـ التدرب على نطق التسهيل في الهمزتين من كلمة.
 2ـ دراسة تطبيقية لرواية القراءة بالتكبير لبعض قصار السور التي يكبر فيها البزي.
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 3ـ أقارن بين أنواع الهمزتين المتفقتين من كلمتين في القراءة.
 4ـ أذكر كيف يقرأ البزي ميم الجمع وهاء الضمير. .
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﴾و﴿
﴾و﴿
﴾و﴿
 1ـ كيف قرأ البزي ﴿ :
 2ـ ُأبين في جدول أوجه القراءة للبزي في الهمزتين المختلفتين من كلمتين .

﴾؟

أصــول روايـة قنبل عن المكي
األصل أن قنب ً
ال يوافق البزي في جميع أصول روايته  ،وال يخالفه إال في بعض األصول ومنها :
أو ًال  :الهمز المفرد :

يوافـق قنبل البزي فيما ذكـر في الهمز المفرد ما عدا أنه ليس له وجـه التسهيل فـي قولـه تعالـى :

﴾ البقرة ( ،)220وله في الكلمات التالية ما انفرد به من األوجه ،وهي :
﴿
ؤقه ُ ،سؤُ ِ
﴾ الفتح ( )29فيقرأها ُ :س ِ
وقه.
1ـ﴿
السؤُ وق.
الس ْؤ َقُ ،
﴾ ص ( )33فيقرأها ُ :
﴾ النمل ( )44فيقرأها َ :س ْأقيها.

2ـ﴿
3ـ﴿

﴾ في يونس( )5واألنبياء( )48والقصص( )71بهمزة مفتوحة مكان الياء ،وكذا ﴿

وقرأ ﴿

﴾ في

موضعي آل عمران ( )119،66والنساء ( )109والقتال ( )38بحذف األلف التي بعد الهاء  ،فالهاء عنده بدل من همزة
وليست للتنبيه.

ثاني ًا  :الهمزتان المتفقتان من كلمتين :
وبيان أصله في القراءة لهذا الباب كما يلي في هذا الجدول :
الرقم

النــــوع

2

املفتوحتان

1
3

املضمومتان

المثـــال

الحكـم

تحقيق األولى مع :
●

املكسورتان

●

48

تسهيــل الثـانيـة.
إبدالها (وجهان).

بعض الكلمات التي هي استثنـاءات من القـواعـد ،كالتـاءات مـن ﴿

﴿

﴾﴿

﴾

﴾ ،فإن قنب ً
ال يوافق فيها حفص ًا  ،وأمثال ذلك ﴿

﴾ في سورتي األعراف والملك

﴾ يقرأ كالبزي ،وقرأ ﴿

﴾ في طه بحذف الهمزة األولى

﴾ قبلها ،أو ﴿

حال وصلها بـ ﴿

الثانية ،وفي حال البدء بـ ﴿

وتسهيل الهمزة الثانية .

﴾ قبلها حيث قرأ بإبدال األولى واو ًا خالصة وتسهيل

التدريب :
 1ـ استخراج أمثلة للهمزتين المتفقتين والحكم عليهما لقنبل .
 2ـ التمرن على أدائهما بأوجه قنبل.

 1ـ أقارن بين البزي وقنبل من حيث الهمزتين من كلمة .
 2ـ أذكر أمثلة على هاء الضمير التي يصلها قنبل  .وبماذا يصلها؟
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وما سوى ذلك من األصول  ،فالراويان (البزي وقنبل) متفقان فيها غالب ًا ،وال يختلفان إال في

دراسة تطبيقية لرواية البزي عن المكي
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

بالصاد

الرصاط -رصاط

كرس اهلاء ووصل امليم

علي ِهمو

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :اآليات من ( 1ــ  )102من سورة البقرة :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

2

وصل اهلاء بياء

فيهي هدى

3

وصل امليم بواو

رزقنامهو

4

قرص املد املنفصل

بام أنزل

5

له يف املتصل أربع حركات

كحفص

6

وصل امليم بواو مع القرص

عليهمو

ملحوظة  :يتنبه للكلامت التي مل تذكر من ميم اجلمع حيث احلكم فيها الوصل كام سبق.
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6
9

الكلمة القرآنية

سهل اهلمزة الثانية ووصل امليم

أانذرهتمو

ضم الياء وزاد ألفا بعد اخلاء
وكرس الدال

خُ َي ِ
ادعـون
ُي َك ّذبون

10

ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال

13

أبدل اهلمزة الثانية واو ًا مفتوحة وص ً
ال

السفهاء وال

وصل هاء الكناية بياء يف هذه املواضع

فيهي

وصل هاء الكناية بياء فيهام

إليهي

فتح ياء اإلضافة فيهام

إ َ
ين

19 ، 20 ، 36
63 ، 113
 28ـ 46

 30ـ 33
31

سهل اهلمزة األوىل املكسورة مع
القرص واملد وحقق الثانية املكسورة

هاؤالء إن
كلامت
ءادم
ٌ
َ

37

فتح آدم وضم كلامت

37

وصل هاء الكناية بياء

عليهي

48

بتاء التأنيث بدل الياء

تقبل

67

قرأها باهلمزة بدل الواو

هزؤ ًا

73

وصل هاء الكناية بواو

ارضبوهو

 74ـ 85

بياء الغيبة فيهام

يعملون

51

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

رقـم اآليـة

التوضيـح

القـراءة

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة
75

وصل هاء الكناية بواو

عقلوهو

83

بياء الغيبة بدل التاء

يعبدون

85

شدد الظاء

ّ
تظاهرون

85

فتح التاء وأسكن الفاء وأسقط األلف

َت ْفدومهو

87

وصل هاء الكناية بواو

وأيدناهو

87

أسكن الدال بدل الضم

القدْ س

أسكن النون وخفف الزاي فيهام

ُي ْن ِزل ـ ُينْزَ ل

91

وقف عليها باهلاء بخلف عنه

فلمه ـ فلم

95

وصل هاء الكناية بواو

يتمنوهو

 97ـ 98

فتح اجليم بدل الكرس فيهام

َجربيل

97

وصل هاء الكناية بباء

يدهيي

 90ـ105

98
102

الكلمة القرآنية

ـ

هبمزة مكسورة بعد األلف وياء
ساكنة بعدها
وصل هاء الكناية بواو
52

وميكائيل
اشرتاهو

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

دراسة تطبيقية لرواية قنبل عن المكي
أو ًال  :ســورة الفاتــحــة
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

بالسني

الرساط -رساط

كرس اهلاء ووصل امليم

عليهمو

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :اآليات من ( 1ــ  )102من سورة البقرة :
وافق ٌ
البزي يف كل ما ُذ ِكر له ،وزاد عليه بام ييل :
قنبل
َّ
رقـم اآليـة

31

91

التوضيـح

القـراءة

الكلمة القرآنية

حتقيق األوىل مع .
● تسهيل الثانية َبينْ َ َبينْ َ .
● إبدال حرف مـد من جنس حركـة
مـا قبلهـا وهي الفتحة  ،وتـمد
للساكن بعدها مد ًا الزم ًا.

هاؤالء إن

وقف عليها بامليم

ملحوظة  :يتنبه للكلامت التي مل تذكر من ميم اجلمع حيث احلكم فيها الوصل كام سبق.
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فلم

حمتويات الوحدة الرابعة
ترمجة اإلمام الشامي وراوييه :
أصول رواية هشام.

أصول رواية ابن ذكوان.

دراسة تطبيقية لرواية هشام.

دراسة تطبيقية لرواية ابن ذكوان.
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أو ًال  :اإلمام الشامي :

● نسبه  :هو اإلمام عبد الله بن عامر بن يزيد ال َي ْح َصبيُ ،يكنى بأبي ِع ْمران الشامي.

● مولده :ولد سنة إحدى وعشرين من الهجرة ،وقيل قبل ذلك.
● شيوخه  :يعـد من التابعيـن ،فقد أخـذ القراءة عـرض ًا عن أبي الدراء  ،وعن المغيرة بـن شهاب
صاحب عثمان .

● تالميذه  :قرأ عليه أخوه عبد الرحمن ،ويحيى ِ
الذ َماري وهو الذي روى القراءة عنه.

● وفاته :توفي ـ رحمه الله ـ سنة ثمان عشرة بعد المائة من الهجرة ،يوم عاشوراء بدمشق.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :

● نسبه  :هو اإلمام هشام بن َع َّمارُ ،يكنى بأبي الوليد الدمشقي.

● مولده  :ولد سنة ثالث وخمسين ومائة من الهجرة أيام المنصور.

● وفاته :توفي ـ رحمه الله ـ سنة خمس وأربعين ومائتين ،وقيل  :سبع وأربعين ومائتين من الهجرة.
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :

● نسبه  :هو اإلمام عبد الله بن أحمد بن بشير بن َذكوان ُ ،يكنى بأبي عمرو إمام الجامع األموي.
● مولده :ولد سنة ثالث وسبعين ومائة من الهجرة.

● وفاته :توفي ـ رحمه الله ـ يوم االثنين  ،الثامن والعشرين من شوال ،لعام اثنين وأربعين ومائتين للهجرة.
مالحظة :بين الشامي وراوييه أكثر من را ٍو  ،ولم يرويا عن الشامي مباشرة.
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تـرجمة اإلمام الشامي وراوييه

التدريب :
 1ـ بحث أخبار الشامي وراوييه في كتب التراجم .
 2ـ استخراج سند ابن ذكوان وهشام.

 1ـ على من قرأ الشامي من الصحابة ؟
 2ـ َأذكر الواسطة بين الشامي وراوييه.
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* يوافق هشام وابن ذكوان حفص ًا الكوفي في باب المد والقصر سوى أنه ليس له وجه فويق التوسط

في المنفصل والمتصل ،بل التوسط فقط.
أو ًال  :االستعاذة والبسملة :

االستعاذة  :مستحبة عند بدء القراءة ،سواء أكان ذلك في أول السورة  ،أم في أجزائها.
وصيغتها هي  (( :أعـوذ بالله مـن الشيطان الـرجيـم )) لقولـه تعالى ﴿ :
﴾ (النحل اآلية  .)98وليست هي الصيغة الوحيدة ولكنها الصيغة المختارة عند القراء.
● أمـا البسملـة  :أثبتها في فـواتـح الـسـور إال بيـن األنفـال والتوبـة فـال يبـسمل.
﴾ على ما أتى في سورة النمل في قوله تعالى:
● وصيغـتهـا ﴿ :
﴾ اآلية (. )30
﴿
وله بين السورتين  :إثبات البسملة وحذفها ،وعلى حذفها بين السورتين له  :السكت ،والوصل ،فتصبح
ٍ
حينئذ خمسة أوجه في باقي السور غير األنفال والتوبة وهي :
األوجه عنده
 4ـ السكت.
 1ـ قطع الجميع .
 2ـ قطع األول ووصل الثاني بالثالث 5 .ـ الـوصل.
 3ـ وصل الجميع.
ثاني ًا  :الفتح واإلمالة :
مذهبه هو الفتح  ،ولم يمل إال ألفاظ ًا خاصة منها:
 1ـ الراءات الواقعة في فواتح السور ،وهي أول سورة يونس ،وهود ،والرعد ،وإبراهيم  ،والحجر.
وكذا الياء من فاتحة سورة مريم.
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أصــــول روايـة هشام عن الشامي

 2ـ ﴿ ﴾ ( األحزاب﴿ ،)53
● واستثني له فتح كلمة ﴿

﴾ (الغاشية ﴿ ،)5
﴾ ( يس ﴿ ،)73
وضم الميم.
﴾ في سورة هود بفتح الراء،
ِّ

..

﴾ (الكافرون .)5-3

ثالث ًا  :الهمز المفــرد :

إذا جاءت همزة مفردة في كلمة فإن هشام ًا له ثالث طرق في قراءتها :
 1ـ إثبات الهمزة خالف ًا لحفص ،في نحو:
﴾.
﴾﴿،﴾ ﴿،
﴿ ﴾﴿،
 2ـ إبدال الهمزة من جنس حركتها في نحو :
﴾.
﴾ ألف ًا في الكلمتين  ،وأبدلها واو ًا في ﴿ :
﴿
يضاهون﴾ حيث حذفها وضم الهاء.
 3ـ حذف الهمزة :كنحو قوله تعالى ﴿ :
ُ
رابع ًا  :الهمزتان من كلمة :

﴾ البقرة(،)6
إذا توالت همزتان في كلمة  ،فاألولى دائم ًا مفتوحة  ،والثانية إما مفتوحة نحو ﴿
﴾ القمر ( )25فيقرأها كالتالي:
أو مكسورة نحو ﴾ ﴿ :النمل ( ،)60أو مضمومة نحو﴿ :
 1ـ المفتوحـة  :بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين ،وله التحقيق في الهمزتين مع اإلدخال.
 2ـ المضمومة  :وذلك في موضعين :
﴾ يحقق الهمزتين مع اإلدخال وعدمه .
 1ـ الموضع األول﴿ :
﴾ له فيها ثالثة أوجه:
﴾و﴿
 2ـ الموضع الثاني ﴿
أ ـ تسهيل الثانية مع اإلدخال.
ب ـ تحقيق الثانية مع اإلدخال.
ج ـ التحقيق من غير إدخال كحفص.
 3المكسورة  :له فيها تحقيق الهمزتين مع اإلدخال وعدمه ،وله مستثنيات من ذلك تراجع فيالكتب المطولة.
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ويعد من أهم األبواب وأطولها لهشام  ،وفيما يلي جدول يوضح أنواع الهمز وقف ًا ،وأحكامه ،وشواهده :
نـــوع اهلمز

اهلمز الساكن املسبوق بمتحرك

مثالـه

اهلمزة املتحرك املسبوق بساكن غري
األلف والواو والياء

حكمـه

اإلبدال
النقل

وجهان  )1( :النقل
( )2اإلبدال مع اإلدغام

اهلمز املتحرك املسبوق بواو وياء
أصليتني
اهلمز املفتوح بعد فتح

اإلبدال

مهز متحرك مسبوق بألف

اإلبدال مع القرص والتوسط والطول

اهلمز املتحرك املسبوق بواو أو ياء زائدتني

،

اإلبدال مع اإلدغام

اهلمز املكسور بعد ضم،
واملضموم بعد كرس

،

وجهان )1(:تسهيل اهلمزة َبينْ َ َبينْ َ
( )2اإلبدال

اهلمز املفتوح بعد كرس

املكسور بعد كرس  ،واملضموم بعد ضم ،
واملكسور بعد فتح  ،واملضموم بعد فتح

،

َ ،ي ْبدَ ؤُ

اإلبدال

وجهان )1(:تسهيل اهلمزة َبينْ َ َبينْ َ
( )2اإلبدال

تنبيه :قد يجتمع له في الكلمة أوجه تصل إلى تسعة أوجه أو تزيد؛ وذلك الجتماع المد والقصر
والتوسط ،أو الروم واإلشمام ،أو التحقيق والتغيير ،وسوف يعاد تفصيل هذا الباب في الصف الثاني
الثانوي ـ إن شاء الله ـ بعنوان وقف حمزة وهشام على الهمز.
59

الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه

خامس ًا  :وقف هشام على الهمزة المتطرفة :

سادس ًا  :اإلظهار واإلدغام :
من أحكام هشام في هذا الباب أنه أدغم حروف ًا فيما يقاربها ،أو يجانسها ،ومن ذلك :

 1ـ أدغم ذال (إذ) في ( التاء  ،الدال  ،الزاي  ،الجيم  ،السين ،الصاد) أمثلتها ﴿ :
﴾ ،و﴿

و﴿

﴾ ،و﴿

﴾ ،و﴿

﴾ ،و ﴿

﴾.

﴾

 2ـ أدغم دال (قد) في ثمانية أحرف ( :السين ،الذال ،الضاد ،الظاء ،الزاي ،الجيم ،الصاد ،الشين)
نحـو ﴿ :
﴿

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

﴾ وأظهر قوله تعالى﴿ :

 3ـ أدغم تاء التأنيث فـي (الثـاء  ،الصـاد  ،الظـاء)  ،نحـو ﴿ :
﴿

﴾﴿ ،

﴾  ،غير أنه أظهر في ﴿

﴾﴿ ،

﴾،

﴾ في سورة ص.
﴾،

﴾ خاصة.

 4ـ أدغـم الم (هل) و (بـل) فـي ( التاء  ،الثـاء  ،الظاء  ،الزاي  ،السين  ،الطاء)  ،نحـو ﴿ :
﴿

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

له في التاء موضع الرعد ﴿

﴾﴿ ،

﴾ ،حيث قرأه باإلظهار.

 5ـ أدغم دال (ص) في فاتحة مريم بالذال بعدها من ﴿ :
 6ـ أدغم (الثاء) في ( التاء) في كلمات ﴿ :
 7ـ أظهر في ﴿

﴾﴿ ،

﴾﴿،

 8ـ أدغم الذال في التاء في الكلمات التالية ﴿ :
 9ـ أدغم الدال في الثاء في ﴿
 10ـ أدغم النون من ﴿

﴾و﴿

﴾.

﴾.

،

﴾﴿ ،

﴾ ،ويستثنى

﴾.

﴾﴿ ،
،

﴾،

﴾ حيثما وقعت.
،

﴾.

﴾ في الواو التي بعدهما ،وذلك في مطلع سورتي يس والقلم.
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يوافق هشام حفص ًا في أحكام هاء الكناية ما عدا المواضع التالية:
﴾ حيث قرأها بكسر الهاء.

1ـ﴿

2ـ﴿

﴿ 3﴿ 4-

﴾ فقرأها بكسر الهاء ،وعليه فيلزم ترقيق الالم في لفظ الجاللة.

،

﴾ فإنه يقرؤها بعدم الصلة .
،

،

أ ـ بكسر الهاء من غير صلة.

،

،

﴾ حيث قرأها بوجهين :

ب ـ بكسر الهاء مع الصلة.

5ـ ﴿

﴾ قرأها بوجهين :

أ ـ بإسكان الهاء.

ب ـ بضم الهاء من غير صلة.

6ـ ﴿
7ـ ﴿

،

﴾ قرأهما بإسكان الهاء.

﴾ قرأها بهمزة ساكنة بعد الجيم مع ضم الهاء وصلتها بواو لفظية هكذا َ
(أ ْر ِج ْئ ُهو).
ثامن ًا  :همـــزة الوصل :

إذا التقت همـزة الوصل بساكـن وكانـت الهمـزة مضمومة عند البـدء فإنه يضم الساكـن األول،

نحو ﴿

﴾ فتكون ُ ( :ق ُل ادعوا).
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سابع ًا  :هــاء الكنــايــة :

التدريب :
 1ـ التمرن على نطق اإلدغام .
 2ـ استخراج أمثلة لإلدغام وتصنيفها من قبيل المتماثلين  ،المتجانسين ،والمتقاربين.
 3ـ التدرب على نطق التسهيل في الهمزتين من كلمة.

 1ـ كيف قرأ هشام :
أـ ﴿

بـ﴿

جـ ﴿

﴾و﴿

﴾و﴿

﴾و﴿

﴾ أحكام الهمز؟

﴾ كيف يقف عليها بالهمز ؟
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﴾  ،اإلدغام  ،والمد؟
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أصــــول روايـة ابن ذكوان عن الشامي
األصل أن ابن ذكوان يوافق هشام ًا في ما ذكر له  ،ولم يخالفه إال في مسائل ،منها:
أو ًال  :اإلظهار واإلدغام :
 1ـ أظهر ذال (إذ) في جميع حروفها إال حرف (الدال) فقد أدغمه.

 2ـ أظهر دال (قد) في ( :السين  ،والصاد  ،والجيم  ،والشين ) واختلف عنـه في موضع ﴿
﴾ في سورة الملك فله فيها اإلدغام واإلظهار.

 3ـ أظهر كل حروف الم ( هل ) و ( بل) .
 4ـ أظهر ﴿

﴾ األعراف ( )43خاصة.

 5ـ أظهر تاء التأنيث عند (السين ،الجيم ،الـزاي) واختلـف عنه فـي ﴿
واإلدغام  ،ولكن الصواب هو اإلظهار فقط .

 6ـ أدغم الثاء في الذال في ﴿

﴾ بيـن اإلظهـار

﴾ خاصة.

ثاني ًا  :الفتح واإلمالة :
أمال ألفاظ ًا خاصة منها :
 1ـ الحاء من فواتح السور السبعة المفتتحة بـ ﴿ ﴾.
﴾ بخلف عنه.
،
2ـ﴿
﴾.
 3ـ الراء والهمزة من ﴿ ﴾ التي ليس بعدها ساكن  ،نحو ﴿
 4ـ الراء والهمزة من ﴿ ﴾ بخلف عنه إذا اتصلت بضمير بعدها نحو ﴿ :
﴾ فال يميلها إال وقف ًا.
الساكن المفصول نحو ﴿ :
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،

﴾ ،وأما

،

﴿ 5-

﴾ كيف وقعتا ،و ﴿

﴾ في أول مواضعه ،و﴿

واختلف عنه في إمالة ﴿زاد﴾ في باقي القـرآن  ،و﴿

الجمـعـة  ،و ﴿
و﴿

إمالته.

﴾ حيث جــاء  ،و﴿

﴾ مع ًا في الرحمن ،و﴿

﴾ حيث وقع بال خالف،

﴾ فـي البقـرة ،و﴿

﴾ فـي التـوبـة  ،و ﴿

﴾ في

﴾ فـــي النـور،

﴾ المنصوب  ،وأما المجرور فال خالف عنه في

ثالث ًا  :الهمز المفرد :
قرأ ( ورئي ًا) في سورة مريم بإبدال الهمز ياء وإدغام الياء قبلها فيها ،فينطق بياء مشددة مفتوحة ،وما

عدا هذا فهو يوافق هشا ًما في كل همز مفرد إال الهمز المتطرف حال الوقف عليه ،فهو يوافق حفص ًا .
رابع ًا  :هــاء الكنايـة :
روى ابن ذكوان ﴿

مع كسر الهاء وقصرها ،و﴿

﴾ بصلة الهاء  ،و ﴿

﴾ بكسر الهاء وصلتها ،و﴿

﴾ بصلة الهاء ،وأما ﴿

،

،

﴾ فقد وافق فيها حفص ًا ،وما عدا ذلك فقد وافق فيه هشام ًا.
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،

﴾ مع ًا بالهمز

﴾و﴿

،

 -1توضيح ما لهشام وابن ذكوان من أحكام في الكلمات التالية:
الكلمة القرآنية

هشـام

(احلاء) من فواتح السور
 -2التمرن على اإلمالة الخاصة البن ذكوان.

 1ـ َأستخرج الحروف التي لم يدغم فيها ابن ذكوان.
 2ـ ُأبين حروف ( حي طهر) الممالة.
 3ـ ُأم ِّثل لما يلي :
أ ـ همزة يبدلها ابن ذكوان دائم ًا.
ب ـ كلمة يدغم بابها دائم ًا.
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التدريب :

دراسة تطبيقية لرواية هشام عن الشامي
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

بالصاد

الرصاط -رصاط

سكون امليم

عليهم
ْ

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :ســـورة الــرعــد :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

1

أمال الراء

المر

4

جر الكلامت األربعة

ٍ
زر ٍع ونخيلٍ
صنوان
وغ ِ
ري

5

أسقط مهزة االستفهام عىل اإلخبار

إذا

5

أدخل ألف ًا بني اهلمزتني

أاإنا
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16-14-8

39-13
32-16

...

وقف عليها بأربعة أوجه:
 1النقل وعليه:أ-اإلسكان.
ب -الروم.
 2اإلدغام وعليه:أ-اإلسكان.
ب -الروم.

يشء

إبدال اهلمزة مع القرص والتوسط واملد،
وله التسهيل بالروم مع التوسط حركتني
والتسهيل بالروم مع القرص.

يشاء

أدغم فيهام الذال يف التاء

أف ّتختم ـ أخ ّتم

33-16

وقف عليها بثالثة أوجه :إبدال اهلمزة
ألفا مع القرص والتوسط والطول

رشكاء

17

أبدل ياء الغيبة تاء خطاب

توقدون

وقف عليهام بستة أوجه :بالنقل
واإلدغام وعىل كل منهام  :اإلسكان
والروم واإلشامم

سوء

32

ضم الدال وص ً
ال

ولقدُ استهزئ

33

أدغم الالم يف الزاي

ُّبز ِّي َن

33

فتح الصاد

وصدوا
َ

39

فتح الثاء وشدد الباء

و َي َث ِّب ُت

18
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رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

ثاني ًا  :ســـورة إبراهيم عليه السالم :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

1

أمال الراء

الـر

2

رفع لفظ اجلاللة

ُ
اهلل

 4ـ 11

وقف عليها بخمسة أوجه :إبدال
اهلمزة ألفا مع القرص والتوسط
والطول  ،ثم تسهيلها مع التوسط
والقرص

يشاء

7

أدغم الذال يف التاء

وإتَّأذن

 18ـ 38

وقف عليها بأربعة أوجه:
 1النقل وعليه:أ-اإلسكان.
ب -الروم.
 2اإلدغام وعليه:أ-اإلسكان.
ب -الروم.

يشء

22

أسكن الياء

ْيل عليكم

26

ضم نون التنوين وص ً
ال

ِ
خبيثة ُن جتثت

31

أسكن الياء وص ً
ال

لعبادي الذين
ْ
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رقـم اآليـة
35

أبدل اليا ألف ًا

إبراهام

37

زاد ياء بعد اهلمزة بخلف عنه

أفئيدة ـ أفئدة

 38ـ  39ـ
 40ـ 43

الكلمة القرآنية

...
...

وقف عليها بخمسة أوجه  :إبدال
...
اهلمزة ألفا مع القرص والتوسط
والطول ،ثم تسهيلها مع التوسط
...
والقرص بالروم
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السامء ـ الدعاء
دعاء ـ هواء

الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه

التوضيـح

القـراءة

دراسة تطبيقية لرواية ابن ذكوان عن الشامي
أو ًال  :سورة الفاتحة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

=

=

قرأ السورة كهشام بدون خالف
بينهام

=

ثاني ًا  :ســـورة الــرعــد :
● وافق هشام ًا في أغلب ما سبق وخالفه في :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

باهلمز كحفص

يشء  ،بيشء

39-13

باهلمز كحفص

يشاء

16

باهلمز كحفص

رشكاء

18

باهلمز كحفص

سوء

33

أظهر الالم عند الزاي

بل زُّ ين

37

أمال األلف

جاءك

16-14-8

الكلمة القرآنية

ـ
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● وافق هشام ًا في أغلب ما سبق وخالفه في :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

11-4

باهلمز كحفص

يشاء

7

باهلمز كحفص

وإذ تأذن

9

أمال األلف

جاءهتم

38-18

باهلمز كحفص

يشء

26

ضم نون التنوين وص ً
ال بخلف عنه

ِ
خبيثة ُن جتثت
ِ
خبيثة ِن جتثت

35

أثبت الياء كحفص

إبراهيم

37

قرأها كحفص

أفئدة

-39-38
43-40

الكلمة القرآنية

...

...

...

...

باهلمز كحفص
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السامء  ،الدعاء
دعاء  ،هواء

الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه

ثاني ًا  :سورة إبراهيم عليه السالم :

،
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الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه
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حمتويات الوحدة اخلامسة
ترمجة اإلمام البرصي وراوييه :
أصول رواية الدوري.

أصول رواية السويس.

دراسة تطبيقية لرواية الدوري.

دراسة تطبيقية لرواية السويس.
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أو ًال  :اإلمـام البصري :
العالء بن عمار التميمي ُ ،يكنى بأبي عمرو البصري من قبيلة ُمزَ ينة.
● نسبه :هو اإلمام ز َّبان بن َ
● مولـده  :ولد سنة ثمان وستين للهجرة .
● شيوخه  :ليس في القراء السبعة أكثر شيوخ ًا منه ،سمع أنس بن مالك ،وقرأ على جمع غفير ،منهم:
الحسن بن أبي الحسن البصري ،وابن كثير المكي  ،ومجاهد بن جبر ،وعكرمة ،مولى ابن عباس ،وهم
عن ابن عباس  عن ُأبي  عن رسول الله ﷺ .
● تالميذه  :نقل القراءة عنه جمع كبير  ،منهم يحيى بن مبارك اليزيدي.
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة أربع وخمسين ومائة بالكوفة.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :

● نسبه  :هواإلمام حفص بن عمر األزْ دي البغداديُ ،يكنى بأبي عمر الدوري الن َْحوي الضرير.
● مولـده  :ولد سنة خمسين ومائة من الهجرة بالدُّ ور  ،موضع قرب بغداد .
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ في شوال سنة ست وأربعين ومائتين من الهجرة.
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :
الرقي.
● نسبه  :هو اإلمام صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيلُ ،يكنى بأبي شعيب السوسي َّ
● مولـده  :ولد سنة مائة وتسعين من الهجرة.
● وفاته  :توفي ـ رحمه الله ـ أول سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة  ،وقد قارب السبعين.
* مالحظة :لم يقرأ كل من الدوري والسوسي على البصري مباشرة بل بواسطة يحيى اليزيدي.
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الوحدة األولى  :مقدمة عن علم القراءات

ترجمة اإلمام البصري وراوييه

التدريب :
 1ـ استخراج سند السوسي والدوري.
 2ـ بحث أخبار البصري وراوييه في كتب التراجم .

 1ـ على َم ْن قرأ البصري؟
 2ـ َأذكر بعض ما تميز به أبو عمرو البصري عن القراء.
 3ـ أين توفي البصري؟

76

أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
يوافق حفص ًا فيما يتعلق باالستعاذة ،والبسملة  ،ويزيد عليه السكت والوصل بال بسملة ،فيكون له
مر معنا عند ابن عامر الشامي ص.57
خمسة أوجه  :ثالثة البسملة  ،والسكت ،والوصل ،كما َّ
ثاني ًا  :ميم الجمـع :

أسكن الميم إذا وقف عليها  ،أو وقعت بين متحركين  ،نحو ﴿ :

إذا وقع بعدها ساكن وقبلها هاء مسبوقة بكسرة ،أو مسبوقة بياء ساكنة ،نحو ﴿
﴾ البقرة ( ،)166ويضمها فيما سوى ذلك كحفص.

و﴿

﴾ الفاتحة ( ،)7وكسرها
﴾ النساء ()77

ثالث ًا  :هـاء الكنايـة :
يوافق الدوري حفص ًا الكوفي في أحكام هاء الكناية إال في بعض المواضع:

1ـ﴿

2ـ﴿
3ـ﴿
4ـ﴿

،

،

،

،

﴾ قرأها بإسكان الهاء.

﴾ ترقيق الالم من لفظ الجاللة.
﴾ قرأهما بكسر الهاء  ،ويلزم من ﴿
،
﴾ قرأها بضم الهاء وقصرها مع زيادة همزة ساكنة قبلها هكذا ِ
(أرج ُئه).
﴾ له فيها وجهان :

أ ـ اإلسكان .

ب ـ اإلشباع.

5ـ﴿

﴾ قرأها بالقصر في الهاء أي  :بعدم الصلة.
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الوحدة األولى  :مقدمة عن علم القراءات

أصــــول روايـة الدوري عن البصري

رابع ًا  :همزة الوصـل :
عند التقاء همزة الوصل بساكن فإن الدوري وافق حفص ًا عدا :

﴿

﴾ اإلسراء ( ،)110فقد قرأ الحرف ما قبل همزة الوصل بالضم.

﴾ اإلسراء(47و﴿ )110

خامس ًا  :الهمز المفرد :
أحكام الهمز المفرد له كحفص  ،سوى أنه زاد الهمز في بعض الكلمات نحو﴿ :

النون والسين ـ و﴿

يسكن الهمز من قوله﴿ :

﴾و﴿

في الكهف واألنبياء ،وقرأ ﴿

﴾و﴿

﴾و﴿

﴾ و﴿

﴾ و﴿

﴾ ،وله وجه اختالس حركة الكسرة فيها  ،كما أبدل ﴿

﴾ ـ مع فتح
﴾  ،كما

﴾

﴾ في التوبة بضم الهاء من غير همز .

سادس ًا  :الهمزتان من كلمة :
﴾﴿،
﴾﴿،
إذا توالت همزتان في كلمة نحو ﴿ :
 1ـ المفتوحة والمكسورة بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين.
 2ـ المضمومة له فيها تسهيل الثانية مع اإلدخال وعدمه.

﴾ فيقرأهما كالتالي :

﴾ وسهل الثانية من غير إدخال ،وكذلك ﴿
وزاد همزة استفهام في ﴿
له فيهما التسهيل من غير إدخال  ،وبقيت كلمات أخرى تراجع في الكتب المطولة.

﴾ و﴿

﴾

سابع ًا  :الهمزتان من كلمتين :
أو ًال :المتفقتان في الحركة :

لـه في الجميع إسقاط األولـى مـع قصر المـد حركتـيـن  ،وتـوسيـطـه أربـع حـركــات ،نحــو :
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﴾ المؤمنون ( ، )99ونحو ﴿ :

ثاني ًا :المختلفتان في الحركة :

يوافق فيها ابن كثير المكي  ،حيث يقرأهما إذا كانت :

 1ـ األولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو ﴿

﴾ بتسهيل الثانية بين الهمزة والواو.

 3ـ األولى مضمومة والثانية مفتوحة ﴿

﴾ إبدال الثانية واو ًا.

 2ـ األولى مفتوحة والثانية مكسورة ﴿

 4ـ األولى مضمومة والثانية مكسورة ﴿
 5ـ األولى مكسورة والثانية مفتوحة ﴿

﴾ بتسهيل الثانية بين الهمزة والياء.

﴾ بتسهيل الثانية بين الهمزة والياء ،وإبدالها واو ًا.

﴾ إبدال الثانية يا ًء.

التدريب :
 1ـ استذكار حاالت ميم الجمع وكيف تقرأ.
 2ـ ذكر أمثلة غير ما ذكر لـ :
أ ـ هاء ضمير غير موصولة (مع التعليل)
ب ـ همزة وصل يبدأ بها مكسورة (مع التعليل).
 3ـ ذكر أمثلة للهمزتين من كلمة غير ما ذكر وتصنيفها.
 4ـ التمثيل ببعض ما خالف الدوري فيه قاعدته من الهمزتين من كلمة.
 5ـ التوضيح في جدول أحكام الهمزتين من كلمتين ،مع أمثلة غير ما ذكر.
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﴿

﴾ األحقاف ( )32و ﴿

﴾ الشعراء (.)187

ثامن ًا  :اإلظهار واإلدغام :
أدغم الدوري حروف ًا فيما يقاربها أو يجانسها ،ومن ذلك:
 1ـ أدغم ذال (إذ) في حروفها الستة.

 2ـ أدغم دال ( قد) في حروفها الثمانية.
 3ـ أدغم تاء التأنيث في حروفها الستة.

 4ـ أظهر الم (هل) و (بل) عند جميع حروفهما ،ما عدا قوله تعالى﴿ :
وقوله تعالى﴿ :

 5ـ أدغم الباء في  ( :الفاء  ،الميم) .

﴾ الحاقة( ، )8حيث قرأهما باإلدغام.

 6ـ أدغم التاء في ( :الثاء  ،الجيم ،الدال  ،الزاي  ،السين ،الصاد ،الطاء،الظاء).

 7ـ أدغم الدال في ( :التاء ،الثاء ،الجيم ،الزاي ،السين ،الشين ،الصاد ،الضاد ،الظاء).
 8ـ أدغم الذال في  ( :التاء  ،الجيم ،الدال  ،الزاي ،السين ،الصاد) .
 9ـ أدغم الالم في  ( :الراء) .

 10ـ أدغم الراء في  ( :الالم)  ،وله وجه آخر باإلظهار.
 11ـ أدغم الثاء في ( :التاء) و (الذال).

وإليك عرضها مع أمثلتها في هذا الجدول:
الرقم

المدغم فيه

2

الميم

1

الفاء

حــرف الباء
الكـــلمـة

التوضيـــح

يت ّفأولئك
يعذ ّمن
اركمعنا
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﴾ الملك(،)3

الكـــلمـة

الرقـم

المدغم فيه

1

الثاء

كذبثّمود

2

اجليم

نضجلودهم
ّ

3

الدال

أجيبدّ عوتكام

4

الزاي

خبزدناهم
ّ

5

السني

وجاءسيارة
ّ

6

الصاد

حرصصدورهم
ّ

7

الطاء

ّ
ودطائفة

8

الظاء

ّ
محلظهورمها

الرقـم

المدغم فيه

1

التاء

لق ّتاب

2

الثاء

ير ّثواب

3

اجليم

ولقجئتمونا
ّ

4

الذال

ّ
ولقذرأنا
كهيعص ِّذكر

حــرف الـدال
الكـــلمـة
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التوضيح

التوضيح

الوحدة األولى  :مقدمة عن علم القراءات

حــرف التـاء

الكـــلمـة

الرقـم

المدغم فيه

5

الزاي

ولقزينا
َّ

6

السني

قسمع
ّ

7

الشني

قشّ غفها

8

الصاد

ولقصدقكم
ّ

9

الضاد

ّ
قضلوا

10

الظاء

فقظلم

الرقـم

المدغم فيه

1

التاء

2

اجليم

إجاؤوكم
َّ

3

الدال

َّإدخلوا

4

الزاي

وإزَّ ين

حــرف الـذال
الكـــلمـة

،
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التوضيح

التوضيح

أخت
اختت ُ ،
ُّ
عت  ،فنب ُّتها
ُّ

الرقم

المدغم فيه

5

السني

إسمعتموه
َّ

6

الصاد

وإصرَّ فنا

الرقم

المدغم فيه

1

الراء

الرقم

المدغم فيه

1

الـالم

الرقم

المدغم فيه

1

التاء

2

الذال

حــرف الــالم
الكلمــة

حــرف الـــراء
الكلمــة

التوضيح

قدجعربك
ّ
التوضيح

واصب ِّلحكم (بخلف عنه)
واصرب حلكم

حــرف الـثـاء
الكلمــة

التوضيح

لبت
ُّ

مّ
أورتوها
ّ
يلهذلك
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الكلمــة

التوضيح

تاسع ًا  :الفتح واإلمالة :
تتلخص اإلمالة للدوري في:

 1ـ أمال األلف المرسومة ياء ،أو التي أصلها ياء ،إذا وقعت بعد الراء  ،نحو ﴿ :
لكنه اختلف عنه في ﴿

﴾﴿،

﴾ بيوسف ،والتحقيق أن فيها  :الفتح واإلمالة والتقليل.

 2ـ أمال األلف الواقعة قبل راء مجرورة متطرفة  ،نحو﴿ :

﴾،

﴾  ،ولكنه استثنى من ذلك:

(الجار ،جبارين ،أنصاري) ففتحهن.

 3ـ قلل األلف المرسومة ياء ،أو التي أصلها ياء ،إذا كانت على وزن( :فعلى) سواء كانت الفاء
مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ،نحو ﴿ :

 4ـ قلل ألف ﴿

﴾ االستفهامية  ،و﴿

 5ـ أمال ألف ﴿

﴾ أولى اإلسراء ﴿

األخيرة.

﴾ و﴿

﴾و﴿

﴾ و﴿

﴾ و﴿

﴾.

﴾ بخلف عنه في

﴾.

 6ـ قلل ما كان رأس آية من السور التالية ( :طه ـ النجم ـ المعارج ـ القيامة ـ النازعات ـ عبس ـ
األعلى ـ الشمس ـ الليل ـ الضحى ـ العلق).

 7ـ أمال الهمزة في ﴿ ﴾ إذا لم يكن بعدها ساكن ،نحو ﴿
﴿

﴾ األنعام( ، )77حالة الوصل  ،وأمالها وقف ًا.

﴾ األنعام ( ،)76ولم يمل نحو :

 8ـ أمال الراء والهاء في فواتح السور ،وقلل الحاء منها أيض ًا.
 9ـ أمال ﴿
و﴿

﴾و﴿

﴾و﴿

﴾  ،وألف ﴿

﴾ المجرورة  ،و﴿

﴾  ،حيث وقعتا بالياء جر ًا ونصب ًا.

 10ـ أمال كل ألف وقعت بين راءين ثانيتهما متطرفة مجرورة  ،نحو ﴿ :
84

﴾ حيث وردت ،
﴾.
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عاشر ًا  :المــد والقصـر :
أحكام المدود عند الدوري كحفص عدا المد المنفصل فله فيه وجهان :

أ ـ التوسط أربع حركات.
ب ـ القصر حركتان.

التدريب :
 1ـ استذكار تعريف اإلدغام  ،والتفريق بين المتماثل والمتقارب والمتجانس ،مع المثال.
 2ـ التمرن على اإلمالة باألمثلة وتحديد الممال.
 3ـ استخراج مستثنيات الدوري في اإلدغام واإلمالة.

 1ـ كيف قرأ الدوري ﴿ :

﴾و﴿

﴾و﴿

﴾؟

 2ـ أذكر أمثلة لإلدغام عند  ( :الدال ـ الذال ـ الثاء ـ الصاء ـ السين ـ الزاي) في جدول .
 3ـ أمثل للهمز المفرد المبدل.
 4ـ أمثل لـ َ ( :فعلى) ممالة.
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أصــــول روايـة السوسي عن البصري
أو ًال  :اإلظهار واإلدغام :

 1ـ اإلدغـــام الكبيــر :

وهو الباب الذي اختص به السوسي عن البصري ـ رحمهما الله ـ وهو ما كان المدغم والمدغم فيه
متحركين ،ويكون في المثلين ،والمتجانسين ،والمتقاربين ،وسمي كبير ًا ألن العمل فيه كثير ،ف ُي ّ
سكن
األول  ،ثم يدغمه في الثاني ،ويشدد الثاني.
﴾ بحيث ال يفصل بينهما فاصل ،نحو ﴿
وشرطه  :التقاء الحرفين خط ًا  ،نحو ﴿ :
فإن حصل الفصل امتنع اإلدغام.
﴾.
﴾و﴿
أ -المتـمـاثـالن  :ال يدغم في كلمة إال ﴿
أما في كملتين فكثير  ،ولكن يمنع منه ما يلي:
﴾.
 1ـ أن يكون الحرف األول منهما تاء متكلم ﴿
﴾.
 2ـ أن يكون الحرف األول منهما تاء خطاب ﴿
﴾.
 3ـ أن يكون الحرف األول منهما منون ًا ﴿
﴾.
 4ـ أن يكون الحرف األول منهما مشدد ًا ﴿

﴾ ،فال يدغم ،وله في﴿ :
ففي هذا يجب اإلظهار للسوسي وكذا في ﴿ :
﴾ الوجهان  :اإلظهار  ،واإلدغام.
﴾و﴿
و﴿
ب ـ  :المتجـانسـان والمتقـاربـان:
● في كلمة واحدة :
يدغم القاف في الكاف بشرطين :
ً
متحركا .
 1ـ أن يكون قبل القاف
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﴾

﴾

 2ـ أن يكون الكاف ميم جمع  ،نحو ﴿
﴾ الوجهان.
﴾ وله في ﴿
و﴿
● في كلمتين :
يدغم ستة عشر حرف ًا ( الشين ـ الالم ـ التاء ـ النون ـ الباء ـ الراء ـ الدال ـ الضاد ـ الثاء ـ الكاف ـ
الذال ـ الحاء ـ السين ـ الميم ـ القاف ـ الجيم) فيما يقاربها أو يجانسها  ،ويمتنع اإلدغام إذا :
﴾.
﴾.

أ ـ كان الحرف األول منهما تاء خطاب ﴿
ب ـ كان الحرف األول منهما مجزوم ًا ﴿
﴾.
ج ـ كان الحرف األول منهما منون ًا ﴿
﴾.
د ـ كان الحرف األول منهما مشدد ًا ﴿
وفي ذلك تفصيالت ستتم دراستها ـ إن شاء الله ـ في السنة القادمة .

 2ـ اإلدغـــام الصغيــر :

يوافق السوسي الدوري فيما أدغمه سوى أنه انفرد باإلدغام فقط في ﴿
وجه ثان فيها.

﴾ ،وليس له

ثاني ًا  :الهمز المفـرد :
يبدل السوسي كل همز ساكن سواء أكان أول الكلمة أم وسطها أم آخرها إال ما يلي:
﴾ في قراءته.
 1ـ ما كان سكونه للجزم نحو ﴿ :
﴾.
 2ـ ما كان سكونه للبناء نحو ﴿ :
﴾ في قراءته.
 3ـ ما يخرجه اإلبدال إلى لغة أخرى نحو ﴿ :
﴾.
 4ـ ما يلبسه بغيره نحو ﴿ :
﴾.
 5ـ ما كان همزه أخف من إبداله نحو ﴿ :
﴾ ـ على قراءتــه ـ ،وليس لـه االختـالس فـي لفـظ
 6ـ مـا كـان سكونـه عارضـ ًا نحـو ﴿ :
﴾ بل اإلسكان قو ً
ال واحد ًا فقط.
﴿
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﴾و﴿

﴾  ،وال إدغـام في نحو ﴿ :

﴾

ثالث ًا  :المد والقصـر :
وافق حفص ًا في املدود عدا المد المنفصل فإنه يقرؤه بالقصر بمقدار حركتين ،قو ًال واحد ًا بال خالف.
رابع ًا  :الفتح واإلمالة :

وافق السوسي الدوري في اإلمالة والفتح والتقليل سوى بعض الكلمات :
﴾ ،ففتحهن.
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
 1ـ ﴿ ﴾ االستفهامية ﴿ ،
﴾ المجرورة حيث فتحها.
 2ـ لفظ ﴿
﴾ بين الفتح واإلمالـة،
 3ـ اختلف عنه في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن  ،نحو ﴿
﴾ في الالم من اسم الجاللة بعد الهاء الممالة ،فله ثالثة أوجه:
وأيض ًا ﴿
 1ـ الفتح مع التفخيم 2 .ـ اإلمالة مع التفخيم  3 .ـ اإلمالة مع الترقيق.

التدريب :

 1ـ ذكر تعريفات اإلدغام  :الصغير والكبير ،مع المثال .
 2ـ التدرب على نطق اإلدغام للسوسي.
 3ـ رسم جدول توضيحي إلدغام السوسي.

 1ـ ُأقارن بين موانع إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين في جدول .
 2ـ ُأوضح األبواب التي خالف فيها الدوري السوسي مع المثال.
 3ـ أذكر بعض موانع إبدال الهمز عند السوسي مع المثال.
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دراسة تطبيقية لرواية الدوري عن البصري
أو ًال  :ســورة الفاتــحــة
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

بالصاد

الرصاط -رصاط

كرس اهلاء ووصل امليم

علي ِه ُم

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة األنفال :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

 7ـ  18ـ 14

-

أمال األلف

الكافرين

9

أدغم الذال يف التاء

إتَّستغيثون

10

أمال األلف

برشى

11
12

فتح الياء والشني وأسكن الغني
وزاد ألف ًا ورفع النعاس

النعاس
َيغْ َشاكم
ُ

أمال األلف

النار
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التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

11

أسكن النون وخفف الزاي

و ُي ْن ِزل

18

ونون النون
فتح الواو وشدد اهلاء َّ

مو ِّه ٌن
ّ

18

نصب الدال

كيدَ

19

أدغم الدال يف اجليم

فقجاءكم
ّ

19

كرس اهلمز

وإن اهلل

19

أسكن اهلاء

فهو
ْ

 29ـ  38ـ 70

بإدغام الراء يف الالم وعدمه
(وجهان)

يغف ّلكم ـ يغفرلكم

31

أدغم الدال يف السني

قسلف
قسمعنا ـ ّ
ّ

32

أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة وص ً
ال

السامء َيو

38

أدغم التاء يف السني

41

قللها

مضسنت
ّ
القربى

قللهام

الدنيا-القصوى

42

-

42

كرس العني

ِ
بالعدوة

43

أماهلا

أراكهم
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رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

47

أماهلا

ديارهم

 48ـ 49

أماهلا

الناس

48

أدغم الذال يف الزاي

وإزّ ين

أماهلا

ترى ـ أرى

الياء وص ً
ال

إنيّ

59

بالتاء وكرس السني

ِ
حتسبن

66

ضم الضاد

ُضعف ًا

66

بالتاء

تكن

67

بالتاء

تكون

67

أمال الراء

أرسى

67

بالتقليل

الدنيا

67

أدغم الذال يف التاء

أخ ّتم

70

ضم اهلمز وزاد ألف ًا بعد السني مع
إمالة الراء

ُ
األسارى

 48ـ 50
48

-
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التوضيـح

القـراءة

دراسة تطبيقية لرواية السوسي عن البصري
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

حذف األلف

ملك

3

أدغم امليم يف امليم وص ً
ال

الرحيملك
ّ

بالصاد

الرصاط -رصاط

كرس اهلاء ووصل امليم

علي ِهم

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة األنفال :
وافق الدوري فيما ذكر له ،وزاد عليه بما يلي :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

1

أدغم الالم يف الالم

األنفاهلل

7

أدغم التاء يف التاء

الشوك ّتكون

26

أدغم القاف يف الكاف

ّ
ورزكم

35

أدغم الباء يف الباء

العذا ّبام
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رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

43

أدغم الكاف يف القاف

منام ّقلي ً
ال

48

أدغم النون يف الالم

زي ّلهم

48

أدغم الالم يف الالم

وقالاّ

48

أدغم امليم يف امليم

48

أدغم النون يف النون

اليو ّمن
الفئتانّكص

61

أدغم اهلاء يف اهلاء

62

أدغم اهلاء يف اهلاء

هّإنو
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التوضيـح

القـراءة

حمتويات الوحدة السادسة
ترمجة اإلمام الكسائي وراوييه :
أصول رواية الليث.

أصول رواية الدوري.

دراسة تطبيقية لرواية الليث.

دراسة تطبيقية لرواية الدوري.
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أو ًال  :اإلمام الكسائي :
● نسبه  :هو اإلمام علي بن حمزة بن عبد الله َ
األ َسديُ ،يكنى بأبي الحسن الكسائي .
● مـولـده  :ولد في حدود العشرين ومائة من الهجرة .
● شيوخه  :أخذ القراءة عرض ًا وسماع ًا عـن حمزة الزيات أربع مرات ،وعن محمد بـن أبي ليلى،
عياش ،واألعمش.
وأبي بكر بن ّ
● تالميذه :روى عنه القراءة :إبراهيم بن زادان ،والدوري ،وأبـو الحارث الليث بـن خالد ،وابن
وردان ،وخلق كثير.
● وفـاتـه :توفي ـ رحمه الله ـ سنة تسع وثمانين ومائة من الهجرة.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :
● نسبه  :هو اإلمام الليث بن خالد البغدادي ُ ،يكنى بأبي الحارث.
● وفـاتـه  :توفي ـ رحمه الله ـ في شوال سنة أربعين ومائتين من الهجرة.
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :
اإلمام حفص الدوري  ،سبق الحديث عنه في ترجمة البصري ص ، 75فل ُيراجع.
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ترجمة اإلمام الكسائي وراوييه

التدريب :
 1ـ بحث أخبار الكسائي وراوييه في كتب التراجم.
 2ـ البحث عن وجه تسميته بالكسائي.
 3ـ استخراج سند الكسائي.

 1ـ على من قرأ الكسائي ؟

 2ـ أذكر أين وردت ترجمة الدروي َ
وأستذكرها.
 3ـ على َمن ِم ْن القراء السبعة قرأ الكسائي ؟
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أصــــول روايـة أبي الحارث عن الكسائي
أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
يوافق حفص ًا فيما يتعلق باالستعاذة والبسملة ،والهمزتين من كلمة  ،ومن كلمتين  ،والمد والقصر.
ثاني ًا  :ميم الجمع :
إذا جاء بعد ميم الجمع حرف ساكن وقبل الميم هاء قبلها ياء أو كسرة فإنه يضم الهاء والميم مع ًا حال

الوصل  ،نحو قول الله تعالى ﴿ :

﴾ النساء( )77و ﴿

الهاء وسكن الميم  ،وما سوى ذلك كحفص  ،نحو قول الله تعالى ﴿ :

﴾ البقرة ( ، )166فإن وقف كسر
﴾ الفاتحة (. )7

ثالث ًا  :هاء الكناية :
األصـل عند أبي الحارث أنه يوافق حفص ًا الكوفي في أحكام هاء الكناية ،من حيث الصلة وعدمهـا،

إال بـعـض الخالفــات  ،نـحـو قــول الله تـعـالــى ﴿ :
﴿

﴾ الكهف (﴿ ، )63

﴾ الفتح(﴿ ،)10

﴾ النور(﴿ ، )52

﴾ الفرقان (.)69

﴾ النمل(، )28

رابع ًا  :همزة الوصل :
عند التقاء همزة الوصل بساكن فإن أبا الحارث يضم ما قبل الهمز وص ً
ال إذا كانت الهمزة مضمومة،

نحو قول الله تعالى ﴿ :

﴾ اإلسراء (47و )110وغيرها.

﴾و﴿
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خامس ًا  :الهمز المفرد :
أحكام الهمز المفرد له كحفص  ،سوى أنه زاد الهمز في ﴿

حيث وقع ،و﴿
مد ،كما قرأ ﴿

﴾ في الكهف واألنبياء ،و﴿

﴾و﴿

﴾  ،وقرأ ﴿

﴾ في البلد والهمزة بإبدال الهمزة حرف

﴾ في التوبة بضم الهاء من غير همز.

التدريب :
 1ـ استذكار حاالت ميم الجمع وكيف تقرأ.
 2ـ ذكر أمثلة غير ما ذكر لـ :
هاء ضمير غير موصولة(مع التعليل) ،همزة وصل يبدأ بها مضمومة(مع التعليل).
 3ـ التمرن على نطق همزة الوصل عند التقائها بساكن.

 1ـ كيف قرأ أبو الحارث ميم الجمع ؟

 2ـ أذكر أمثلة لهاء الكناية التي خالف فيها الكسائي حفص ًا.

 3ـ أذكر الكلمات التي خالف فيها الكسائي حفص ًا في الهمز المفرد.
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﴾

تتلخص أحكام هذا الباب ألبي الحارث فيما يلي :
● أدغم دال (قد) في ثمانية أحرف( :السيـن ،الذال ،الضاد ،الظاء ،الزاي ،الجيم ،الصاد ،الشين) نحو :
﴾،
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴿
﴾.
﴿
﴾،
● أدغـم تـاء التـأنيث فـي ( :السين  ،الثـاء  ،الصاد ،الـزاي ،الجيم ،الظاء) نحو﴿ :
﴾.
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴾﴿ ،
﴾﴿،
﴿
﴾.
﴾ و﴿
● أدغم الم (هل) في ( :التاء ،الثاء ،النون) نحو ﴿ :
﴾و
● أدغم الم (بل) في ( :السين  ،التاء ،الثاء ،الظاء ،الـزاي ،النـون ،الضـاد ،الطاء) نحو﴿ :
﴾ وهكذا.
﴿
﴾و
﴾ و﴿
● أدغم ذال (إذ) فـي ( :التاء ،الـزاي ،الصـاد  ،الـدال ،السين) نحـو﴿ :
﴾ وهكذا.
﴿
﴾.
﴾ والعكس نحو ﴿ :
● أدغم الباء المجزومة عند الفاء ﴿
﴾ حيث ورد.
● أدغم الالم المجزومة في الذال من ﴿ :
﴾.
﴾﴿ ،
● أدغم الثاء في التاء في كلمات ﴿ ،﴾ ﴿ :
﴾.
﴾﴿،
﴾﴿،
﴾﴿،
﴾﴿،
﴾﴿،
● أدغم الذال في التاء من كلمات ﴿:
﴾ في مريم.
● أدغم دال صاد في الذال من ﴿
﴾ بآل عمران.
● أدغم الدال في الثاء من ﴿
﴾ آخر البقرة.
● أدغم الباء في الميم من ﴿
﴾.
﴾و﴿
● أدغم النون في الواو من ﴿
﴾ باألعراف.
● أدغم الثاء في الذال من ﴿
﴾ بهود.
● أدغم الباء مع الميم في ﴿
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سادس ًا  :اإلظهار واإلدغام :

سابع ًا  :الفتح واإلمـالـة :
تتلخص أحكام اإلمالة له فيما يلي :
﴾.
﴾﴿،
 1ـ أمال األلف المرسومة ياء أو التي أصلها ياء إذا وقعت بعد الراء ،نحو﴿ :
 2ـ أمال األلف المرسومة ياء أو التي أصلها ياء إذا كانت على وزن ( :فعلى) سواء كانت الفاء
﴾.
﴾ و﴿
﴾ و﴿
مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة ،نحو ﴿ :
﴾،
﴾ و﴿
﴾و﴿
 3ـ أمال كل ألف متطرفة رسمت ياء نحو ﴾ ﴿:و﴿
.﴾ ، ،
لكنه استثنى من ذلك خمس كلمات وهي، ، ﴿ :
 4ـ أمال كل فعل ثالثي كان واو ًيا ،وزيد عليه حرف أو أكثر ،أو زيد عليه أحد الحروف الزائدة
فصار يائي ًا نحو . ﴾ ﴿ :
 5ـ أمال ما كان رأس آية من السور التالية ( :طه ـ النجم ـ المعارج ـ القيامة ـ النازعات ـ عبس ـ
األعلى ـ الشمس ـ الليل ـ الضحى ـ العلق).
،
،
،
،
،
،
،
،
 6ـ أمال الكلمات التالية( :
،
،
،
،
،
،
،
، ،
،
،
) ،وما شاكلها.
،
،
ـ موضعان في اإلسراء ـ،
،
،
﴾.
،
،
،
،
،
 7ـ أمال ألفات التأنيث المقصورة ،نحو ﴿ :
﴾.
،
﴾  ،و﴿
،
 8ـ أمال ما كان على وزن ( ُفعالى) و ( َفعالى) نحو ﴿ :
،
،
 9ـ أمال األلف الواقعة بين راءين أوالهما مفتوحة والثانية مجرورة  ،وهي في ﴿
﴾.
﴾  ،فإن وقع
﴾﴿،
 10ـ أمال حرفي﴿ ﴾ حيث وقع قبل محرك نحو ﴿ :
﴾  ،فتح حرفيه وص ً
ال وأمالهما وقف ًا.
قبل ساكن نحو﴿ :
 11ـ أمال الراء من ﴿ ﴾ أول يونس وأخواتها و﴿ ﴾ أول الرعد ،والهاء من فاتحتي مريم وطه ،والياء
﴾ ،والحاء ﴿ ﴾ في السور السبع.
،
من فاتحتي مريم ويس ،والطاء من ﴿ ،
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● تعريفها :

هاء التأنيث :الهاء التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء ،سواء رسمت في المصحف تاء أو

هاء  ،نحو﴿ :

﴾.

● حكمها  :له فيها مذهبان.

المذهب األول  :إمالة الهاء مطلق ًا إال إذا وقع قبلها ألف نحو﴿ :

﴾.

المذهب الثاني :وهو المذهب التفصيلي وهو المقدم في األداء وهو إمالته في الحاالت التالية:
الحالة األولى  :إذا سبقت بحرف من حروف  :فجثت زينب لذود شمس.

الحالة الثانية  :إذا سبقت بحرف من حروف لفظ ( :أكهر) بأحد الشروط التالية:
﴾.

 - 1أن يسبقها كسر  ،نحو ﴿ :

 - 2أن يكون قبل حرف أكهر ياء ساكنة  ،نحو ﴿ :

﴾.

 - 3أن يكون قبل حرف أكهرحرف ساكن وقبل الساكن حرف مكسور ،نحو﴿ :

﴾.

وتمتنع إمالة الهاء ـ في هذا المذهب ـ إذا سبقت بحرف من الحروف التالية( :حق ضغاط عص

خظا) نحو ﴿ :

﴾ ،وكذلك ال تمال إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر ولم تتحقق شروط

الحاالت المذكورة نحو ﴿ :

﴾.
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ثامن ًا  :إمالة هاء التأنيث وقف ًا :

التدريب :
 1ـ استذكار تعريف اإلدغام ،والتفريق بين المتماثل والمتقارب والمتجانس مع المثال.
 2ـ التمرن على اإلمالة باألمثلة وتحديد الممال.
 3ـ استذكار بعض مستثنيات أبي الحارث في اإلدغام واإلمالة.

 1ـ كيف قرأ أبو الحارث ﴿ :

﴾و﴿

﴾و﴿

 2ـ أذكر أمثلة لإلدغام عند( :الدال،الذال،الثاء،الصاء،السين،الزاي) في جدول.
 3ـ أمثل للهمز المفرد المبدل عنده.
 4ـ أمثل لـ َ ( :فعلى  ،و ُفعلىِ ،
وفعلى) ممالة له.

 5ـ أشرح المذهب التفصيلي في إمالة هاء التأنيث.
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﴾؟

أو ًال  :اإلظهار واإلدغام :
وافق الدوري أبا الحارث في اإلدغام الذي ُذكر له إال الالم المجزومة في الذال من ﴿ :
له اإلظهار .

﴾ فإن

الفتــح واإلمـــالـة :

وافق الدوري في اإلمالة أبا الحارث  ،وزاد عليه ما يلي:
﴾.
﴾﴿،
 1ـ إمالة األلف الواقعة قبل راء مجرورة متطرفة ،نحو﴿ :
﴾ المجرورة ،والمنصوبة ،والمنكرة ،والمعرفة ،حيث وردت ،وكذا
 2ـ إمالة ألفاظ خاصة مثل﴿ :
،
،
،
،
،
،
،
 ،الباري،
،
،
(
 ،المضاف للكاف وهو في أول يوسف).
،
،
،
،
،
،

التدريب :

 1ـ استذكار أنواع اإلمالة المتفق عليها بين أبي الحارث والدوري.
 2ـ التدرب على نطق اإلدغام الخاص به.
 3ـ رسم جدول توضيحي إلدغام الدوري.

 1ـ أقارن في جدول بين الدوري وأبي الحارث من حيث ما اختلفا فيه من األصول.
 2ـ أوضح بالمثال ما أماله الدوري دون الليث من الكلمات.
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أصــــول روايـة الدوري عن الكسائي

دراسة تطبيقية لرواية أبي الحارث عن الكسائي
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

أثبت األلف

مالك

بالصاد

الرصاط -رصاط

كرس اهلاء سكن امليم

علي ِه ْم

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة المؤمنون :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

7

أماهلا

ابتغى

9

بغري واو بعد الالم عىل اإلفراد

صالهتم

 23ـ 32

بخفض الراء وكرس الصلة

27

من غري تنوين

كلِ

32

ضم النون وص ً
ال

ُ
أن اعبدوا
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غ ِ
ري ِه

29

أماهلا

نجانا

أماهلا وقف ًا

49

باهلاء وقف ًا

36

موسى
هيهاة

أماهلا

موسى

أماهلا

الدنيا ـ ونحيا

أماهلا

افرتى

44

أماهلا

ترتا

50

أماهلا

قرار

50

بضم الراء

55

كرس السني

ُربوة

ِ
أحيسبون

66

أماهلا

تتلـى

72

بفتح الراء وألف بعدها

خراجا
َ

سكن اهلاء

وهو
ْ

هبمزة واحدة يف الثانية

أءذا  ...إنا

أماهلا

فأنى

أماهلا

فتعالــى

45
 33ـ 37

-

38

 78ـ  79ـ
 80ـ 88
82
89

-

93
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رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

برفع امليم

عالـم
ُ

106

بفتح الشني والقاف وأضاف ألف عىل اجلمع

َش َقاوتنا

110

بضم السني

ُسخري ًا

92
105

أماهلا

110

أدغم الذال يف التاء

113

إهنم

باألمر

-

نقل حركة اهلمز للسني وحذف اهلمز
بفتح التاء وكرس اجليم

ِ
ترجعون

 112ـ 114
116

أماهلا وقف ًا

115

الثمن األول
الثمن الثاني
الثمن الثالث

الهـاءات الممالـة

بال خالف (على المذهب التفصيلي)

ـ
ـ

ـ

ـ

ـ النطفة ـ
ـ

ـ

ـ

قل كم ـ قل إن
فسل
َ

أدغم الثاء يف التاء

الموضع

فاخت ُّتموهم

كرس اهلمز

111
 112ـ 114

تتلـى

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
106

لب ّتم

فتعالــى

بخلف عنه (على المذهب العام)

ـ

ـ

ـ
ـ
ــــ
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دراسة تطبيقية لرواية الدوري عن الكسائي
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

التوضيـح

القـراءة

الكلمة القرآنية

أثبت األلف

مالك

بالصاد

الرصاط -رصاط

كرس اهلاء وسكن امليم

علي ِه ْم

4
ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة المؤمنون :
وافق أبا الحارث فيما ذكر له ،وزاد عليه بما يلي:
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

56

أماهلا

نسارع

61

أماهلا

يسارعون

75

أماهلا

طغياهنم

80

أماهلا

والنهار
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حمتويات الوحدة السابعة
ترمجة اإلمام محزة وراوييه :
أصول رواية خلف.
أصول رواية خالد.

دراسة تطبيقية لرواية خلف.
دراسة تطبيقية لرواية خالد.
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أو ًال  :اإلمام حمزة :

● نسبه  :هو اإلمام حمزة بن حبيب بن ِع َمارة الز ّياتُ ،يكنى بأبي عمارة الكوفي.
● مولـده  :ولد سنة ثمانين للهجرة.
● شيوخه :أخذ القراءة عرض ًا عن  :سليمان األعمش ،عن علقمة ال َّن َخ ِعي ،عن ابن مسعود  ، وعن جعفر
الصادق ،عن أبيه عن زين العابدين ،عن الحسين  ، عن علي  .عن الرسول ﷺ .
● تالميذه :روى القراءة عنه ُ :س َليم بن عيسى وهو أضبط أصحابه ،وإبراهيم بن أدهم ،وعلي الكسائي ،وغيرهما.
● وفاتـه :توفي ـ رحمه الله ـ سنة ست وخمسين ومائة ومن الهجرة.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :
● نسبه  :هو اإلمام خلف بن هشام بن ثعلب األسديُ ،يكنى بأبي محمد البزار.
● مولـده  :ولد سنة خمسين ومائة من للهجرة.
● وفاتـه :توفي ـ رحمه الله ـ في جمادى اآلخرة ،سنة تسع عشرين ومائتين من الهجرة ببغداد.
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :
● نسبه  :هو اإلمام خالد بن خالد ُ ،يكنى بأبي عيسى الشيباني.
● مولـده  :ولد سنة تسع عشرة ومائة من الهجرة ،منتصف رجب.
*
● وفاتـه :توفي ـ رحمه الله ـ سنة عشرين ومائتين من الهجرة.
* مالحظة  :بين خلف وخالد وحمزة واسطة رجل واحد وهو سليم بن عيسى ولم يأخذا عن حمزة.
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ترجمة اإلمام حمزة وراوييه

التدريب :

 1ـ استخرج سند خالد وسند خلف.
 2ـ بحث أخبار حمزة وراوييه في كتب التراجم.
 3ـ استخراج الواسطة بين حمزة ورواته.

 1ـ على َم ْن قرأ حمزة؟

 2ـ َأذكر أضبط تالمذة حمزة.

 3ـ أذكر القارئ الذي قرأ على حمزة.
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أصــــول روايـة خلف عن حمزة
أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
يقرأ بإثبات االستعاذة سر ًا عند بدء القراءة ،سواء كان ذلك في أول السورة  ،أم في وسطها.
● أما البسملة فتتعين له في أول سورة يقرأها  ،ثم يصل بقية السور بدون بسملة ،فالقرآن عنده كالسورة
الواحدة ،ال يبسمل فيه بين السورتين ،وله بين األنفال والتوبة ،ما للقراء من غير بسملة.
ثاني ًا  :مــيـم الجــمـــع :
من أحكامه في هذا الباب:
 1ـ عليهم  ،لديهم ،إليهم :حيث وردت  :ليس له تغيير في الميم  ،ولكنه ضم الهاء وص ً
ال ووقف ًا ،

﴾.
﴾و﴿
﴾و﴿
نحو﴿ :
 2ـ الهاء التي بعدها ميم جمع ،وبعد الميم ساكن ،وقبل الهاء ياء ساكنة ،أو كسر  ،فيضم الهاء وص ً
ال
﴾ النساء( ،)77ويضمها وص ً
﴾ البقرة (.)166
ال فقط في نحو﴿ :
ووقف ًا في نحو﴿ :
ثالث ًا  :هـــــاء الكـــنـــايــة :
خالف حفص ًا في مواضع منها:

 1ـ أسكـن الهـاء فـي ﴿ :
و﴿

،

﴾ الشورى(﴿ )20

﴾ النساء (.)115

 2ـ ضم الهاء األخيرة في أهله من ﴿ :

﴾ ( )75و ﴿
﴾ في طه والقصص.
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﴾ ( )145آل عمران

﴾ الفتح(.)10
﴾ النور(.)52

﴾ الكهف(﴿ )63
 3ـ كسر الهاء من ﴿ :
 4ـ كسر القاف والهاء مع صلة الهاء في ﴿ :
رابع ًا  :اإلظهار واإلدغــام :
 5ـ حذف الصلة في ﴿ :

من أهم أحكامه في اإلدغام ما يلي:
أدغم أحرف ًا فيما يقاربها نحو:

﴾ الفرقان(.)69

 1ـ ذال (إذ) في ( :التاء  ،الدال)  ،أمثلتها ﴿ :

﴾.

﴾ و﴿

 2ـ دال (قد) في ثمانية أحرف ( :السين ،الذال ،الضاد ،الظاء ،الزاي ،الجيم ،الصاد ،الشين) ،نحـو:
﴿

﴿

﴾﴿ ،
﴾.

﴾﴿ ،

﴾﴿،

﴾﴿ ،

﴾﴿ ،

 3ـ تــاء التأنيـث فــي ( :السيـن ،الثـاء ،الصـاد ،الـزاي ،الجيـم ،الظـاء) ،نحــو﴿ :
﴿

﴾﴿،

﴾﴿ ،

﴾ و﴿

 4ـ الم (هل) في ( :التاء  ،والثاء) نحو ﴿ :

 5ـ الم (بل) في ( :السين  ،والتاء) نحو﴿ :
 6ـ الذال في التاء من كلمات ﴿

﴾﴿،

﴾و﴿

 7ـ دال (ص) في فاتحة مريم بالذال بعدها﴿ :
 8ـ الثاء في التاء في كلمات ﴿ :

﴾﴿ ،

﴾﴿،
﴾﴿ ،
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﴾﴿ ،
﴾.

﴾﴿،

﴾.

﴾.

﴾﴿ ،

﴾.

﴾﴿،

﴾﴿

﴾،

﴾،
﴾.

﴾.

 9ـ النون في النون من ﴿ :

 10ـ الدال في الثاء من ﴿ :

﴾ النمل( )36وعليه له المد من قبيل الالزم الكلمي المثقل.
﴾.

● أظهر (النون) عند (السين) من ﴿ :

﴾.

التدريب :

،

﴾.

،
 1ـ استخراج أمثلة لهاء ﴿
،
،
 2ـ التمرن على نطق الهاء بالضم في ﴿
 3ـ رسم جدول يمثل كل حروف اإلدغام.
 4ـ التمرن على نطق اإلدغام بغير غنة في الالم والراء.

﴾.

سادس ًا  :المد والقصر :
مما يجدر النص عليه من أحكام المد  :مد المنفصل والمتصل قو ً
ال واحد ًا يمد ست حركات.
سابع ًا  :الهمزتان من كلمة :
﴾ األعراف( )123طه( )71الشعراء(،)49
 1ـ أضـاف همــزة استفهــام فـي كـلمـات منهــــــا ﴿ :
﴾ العنكبوت(،)28
﴾ األعراف ( )113و﴿
﴾ األعراف ( ، )81و﴿
و﴿
﴾ القلم(.)14
و﴿
﴾ فصلت(.)44
 2ـ حقق الهمزتين في ﴿ :
● أما أحكامه في الهمزتين من كلمتين فيوافق حفص ًا الكوفي.
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خامس ًا  :أحكام النون الساكنة والتنوين :

ثامن ًا  :الهمــز المفــرد :

له فيه أحكام منها :
﴾ فاطر( )43الموضع األول حال الوصل ،وأبدلها
 -1سكن الهمز في  ﴾ ﴿ :يوسف( ، )96و ﴿
وقف ًا حرف مد من جنس حركة ما قبلها.
﴾.
 -2أبدل الهمزة ألف ًا في ﴿ :
﴾ الكهـف( )96سكـن الهمـزة بـعـد ﴿ ﴾ وصـ ً
ال ،فـإن وقـف على ﴿ ﴾ بـدأ
﴿ -3
﴾ بهمزة وصل مكسورة ،ثم ياء ساكنة بد ً
ال عن الهمزة الثانية.
بـ ﴿
 -4همز ك ً
﴾مع زيادة ياء ساكنة
﴾ حال الوصل ،وكذا ﴿
﴾  ،و﴿
ال من ﴿ :
بعد الهمزة المكسورة.
تاسع ًا  :السكت على الساكن قبل الهمز وص ً
ال :

ومعنى هذا الباب  :أن َي ِرد حرف ساكن بعده همزة قطع في كلمة  ،نحو﴿ :
﴾ كيف جاءت  ،ويسمى (أل وشيء) أو في كلمتين نحو﴿ :
﴿
المفصول ،ولخلف عن حمزة في الباب األحكام التالية:
﴾ كيف وردت ،وله فيهما السكت وص ً
ال.
( -1أل) و (شيء) نحو  ﴾ ﴿ :و﴿
 -2المفصول ويقرؤه خلف بالسكت وترك السكت ،ويمكن تلخيصه من حيث السكت:
 -1السكت على كل ما ينقل فيه ورش بما فيه الم التعريف ،وعلى لفظ ﴿ ﴾ كيفما تحرك.
 -2السكت على الم التعريف ،وعلى لفظ ﴿ ﴾ كيفما تحرك.

﴾ ويلحق به كلمة
﴾ ويسمى:

التدريب :

 1ـ ذكر ما خالف فيه خلف من المدود.
 2ـ التمرن على نطق الهمز المفرد لخلف فيما ذكر من حاالت.
 3ـ توضيح معنى الموصول والمفصول.
 4ـ ذكر كيف يقرأ خلف الموصول والمفصول في ضوء ما ذكر.
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سبق وأن درست هذا الباب في أصول رواية هشام عن الشامي ،والرتباطه بقراءة حمزة وراوييه
نعيده هنا كام ً
ال ،وهذا الجدول يوضح أنواع الهمز وقفا ،وأحكامه ،وشواهده.
نـــوع اهلمز

اهلمز الساكن املسبوق بمتحرك

مثالـه

اهلمزة املتحرك املسبوق بساكن غري
األلف والواو والياء

حكمـه

اإلبدال
النقل

اهلمز املتحرك املسبوق بواو وياء أصليتني

وجهان  )1( :النقل
( )2اإلبدال مع اإلدغام

مهز متحرك يف وسط الكلمة مسبوق بألف

التسهيل َبينْ َ َبينْ َ مع املد والقرص

مهز متحرك يف طرف الكلمة مسبوق بألف
اهلمز املتحرك املسبوق بواو أو ياء زائدتني
اهلمز املفتوح بعد كرس واملفتوح بعد ضم
اهلمز املكسور بعد ضم
واملضموم بعد كرس

املفتوح بعد فتح واملكسور بعد كرس
واملضموم بعد ضم واملكسور بعد فتح
واملضموم بعد فتح

اإلبدال مع القرص والتوسط والطول

ـ

اإلبدال مع اإلدغام

ـ

وجهان )1(:تسهيل اهلمزة َبينْ َ َبينْ َ
( )2اإلبدال

ـ

ـ
ـ

اإلبدال

تسهيل اهلمزة َبينْ َ َبينْ َ

تنبيه  :قد يجتمع له في الكلمة أوجه كثيرة تصل إلى تسعة أوجه أو تزيد؛ وذلك الجتماع المد والقصر
والقصر والتوسط ،أو الروم واإلشمام ،أو التحقيق والتغيير.
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الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

عاشر ًا  :الوقف على الهمزة :

الحادي عشر  :الفتح واإلمالة :
تنقسم أحكامه في هذا الباب إلى قسمين هما:

● اإلمالة وهي  :أن ينحو باأللف نحو الياء ،وبالفتحة نحو الكسرة ،ويقال لها إضجاع  ،وإمالة كبرى.

● والتقليل وهو  :يكون بين الفتح وبين اإلمالة وبين اإلمالة الكبرى ،ويسمى إمالة صغرى.
ويمكن ذكر أصول مذهبه في هذا الباب فيما يلي:
مثالـه

نـــوع اهلمز

حكمـه

كل ألف منقلبة عن ياء يف االسم والفعل

اإلمالة

أمال األلف املتطرفة يف :
،
،
،

اإلمالة

،

،

األلف املتطرفة بعد راء

اإلمالة

ما كان عىل وزن ( َفعىل)

اإلمالة

ما كان عىل وزن ( ُفعىل)

اإلمالة

ِ
وزن(فعىل)
ما كان عىل

اإلمالة

كل ألف رسمت ياء إال :
،
،

،

،

،

،

كل ألف وقعت ثالثة الكلمة والمها وهي منقلبة عن واو
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اإلمالة
اإلمالة

الكلامت :

،

اإلمالة

،

،
،
،
األفعال التالية ، ، :
 ،زاد إن كان يف حالة
، ،
،
املايض الثالثي فقط.

اإلمالة

أمال حروف (حي طهر) يف أوائل السور

اإلمالة

الراء واهلمزة من ﴿ ﴾ برشط  :أن ال يأيت بعدها
ساكن فإن وقع أمال وقف ًا

اإلمالة

األلف الواقعة بني رائني  :راء مفتوحة والثانية
مكسورة

اإلمالة

األلف الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة

اإلمالة

كلمة ﴿

اإلمالة

﴾ حيث وقعت

تنبيه :وليس هذا كل ما له ولكن هذا أصل مذهبه باختصار ،وسيفصل ذلك في الصف الثاني الثانوي
ـ إن شاء الله ـ وهناك كلمات ليس لها قاعدة لم تذكر له ،ستفصل في محلها بإذن ال ّله.
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الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

نـــوع اهلمز
،

مثالـه

حكمـه

التدريب :
 1ـ التمرن على نطق الهمز المغير في جميع أنواعه لخلف.
 2ـ التمرن على نطق اإلمالة لخلف.
 3ـ استذكار مذهب خلف في السكت على الساكن.

 1ـ أقارن في جدول بين أحكام كل من  :الساكن المفصول و (أل) و (شيء).
 2ـ أذكر خمسة أمثلة لهمزات مفردة يغيرها خلف ،ووجه التغير.

 3ـ يوافق خلف راوي قارئ ممن درست في بعض أحكام الوقف على الهمز المتطرف ،فمن هو؟
 4ـ أذكر بعض ما يميله خلف قو ً
ال وحد ًا.
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الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

أصــــول روايـة خالد عن حمزة
األصل لخالد أنه يوافق خلف ًا في أغلب ما ذكرنا له  ،إال في تفاصيل بعض األبواب ومن ذلك:
أو ًال  :السكت على الساكن قبل الهمز وص ً
ال :
له في الساكن المفصول عدم السكت قو ً
﴾.
ال واحد ًا  ،نحو ﴿ :
له في (أل) و (شيء) وجهان وص ً
ال  :السكت ،وترك السكت ،نحو ﴿ :

﴾.

ثاني ًا  :اإلظهار واإلدغام :
زاد على خلف في اإلدغام ما يلي :
● أدغم ذال (إذ) في حروف الصفير (الزاي ،والسين ،والصاد) نحو ﴿ :
﴾.
﴿
﴾﴿،
● كما يدغم الباء المجزومة في الفاء  ،مثل ﴿ :
﴾ النساء( )155اإلدغام واإلظهار.
● له الخلف في ﴿ :

﴾ و﴿

﴾،

﴾.

ثالث ًا  :أحكام النون الساكنة والتنوين :
﴿

لـم يتـرك الغنـة عنـد إدغـام النـون الساكنـة والتنويـن في (الواو) و (الياء) نحـو﴿ :
﴾﴿ ،

﴾﴿،

﴾.
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﴾،

رابع ًا  :الفتح واإلمالة :
له الخلف في هاتين الكلمتين﴿ :

خامس ًا  :هــاء الكـنـــايــة :

﴾النساء(﴿ ، )9

يوافق خالد خلف ًا في أحكامها سوى أنه له وجهان في ﴿
الصلة كخلف  ،والثاني :كسر القاف مع إسكان الهاء.

﴾موضعان في سورة النمل (.)40 ، 39
﴾ األول  :بجر القاف والهاء مع

التدريب :

 1ـ استذكار بعض أمثلة اإلدغام التي لم يوافق فيها خل ًفا.
 2ـ استذكار أمثلة للسكت اتفق فيها خلف وخالد.
 3ـ التمرن على السكت في األمثلة السابقة.

 1ـ أقارن بين خلف وخالد في الكلمات التالية:
الكلمـة

خلف
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خـالد

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

دراسة تطبيقية لرواية خلف عن حمزة
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4
ـ

6ـ7
7

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

ز

ز

إشامم الصاد صوت الزاي

الرصاط -صـراط

ضم اهلاءوق ًفا ووص ً
ال

عليهم
ُ

ثاني ًا  :سورة غـافـــــر :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة
1

أمال احلاء

حم

5

أدغم الذال يف التاء

9

ضم اهلاء وامليم وص ً
ال

فأخ ّتهم

9
10

الكلمة القرآنية

أبدل اهلمزة ياء وأدغمها فيام قبلها وق ًفا
أدغم الذال يف التاء
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وقه ُم السيئات
ُ
السيات
ّ

إتّدعون

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

13

له السكت وعدمه؛ ألنه مفصول

يريكم آياته

16

أمال ألف خيفى

خيفى

16

له السكت وص ً
ال

16

قلل األلف ورقق الراء

17

أمال الياء

23

أمال األلف

25

أمال األلف

26

...

فتح الياء واهلاء ،ورفع الفساد

27

أدغم الذال يف التاء

28

أدغم الدال يف اجليم مع اإلمالة

29
29
31

أبدهلا ألف ًا وقف ًا
أمال األلف
أبدهلا ألف ًا وقف ًا

34

أدغم الدال يف اجليم مع اإلمالة

 35ـ 56

أمال األلف
122

س

س

شـيء
القهار
جتزى
موسى
جاءهم
الفساد
ظهر ..
ُ
َي َ
عت
ّ
قجاءكم
ّ
باس
أرى
داب
ولقجاءكم
ّ
أتاهم

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

37

بضم العني

فأطلع
ُ

39

قلل األلف

القرار

39ـ43ـ51

أمال الياء

الدنيا

40

أمال الياء

40

أمال األلف

45

أمال األلف

 45ـ 83

أمال األلف

53
 50ـ 54
 50ـ 54

أمال اهلدى يف احلالني ،وموسى وقف ًا

،
،

أمال األلف
أمال األلف وقف ًا

58

أمال األلف ،وسكت عىل أل

62

أمال األلف

66

أمال األلف

67

كرس الشني

67

أمال األلف
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جيزى
أنثى
فوقاه
وحاق
موسى ـ اهلدى
وذكرى ـ بلـى
هدى
س

األعمى
فأنى
جاءين

ِشيوخ ًا
يتوفـى

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

التوضيـح

القـراءة

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة
67

أمال األلف وقف ًا

مسمى

68

أمال األلف

قضـى

69
76
76
78

الكلمة القرآنية

أمال األلف

أبدهلا ياء وقف ًا
أمال األلف وقف ًا

أبدهلا ألف ًا مع القرص والتوسط
والطول وقف ًا

82

أمال األلف

83

أمال األلف

85

أبدهلا ألف ًا وقف ًا

124

أنى
فبيس
مثوى
جاء
أغنـى
جاءهتم
باسنا

الوحدة الثالثة  :ترجمة اإلمام المكي وراوييه

دراسة تطبيقية لرواية خالد عن حمزة
ســورة الفاتــحــة :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

حذف األلف

ملك

6

إشامم الصاد صوت الزاي

الصـراط

7

بالصاد

صـراط

7

بضم اهلاء وق ًفا ووص ً
ال

عليهم
ُ
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ز

حمتويات الوحدة الثامنـة
ترمجة اإلمام نافع وراوييه :
أصول رواية قالون.

أصول رواية ورش.

دراسة تطبيقية لرواية قالون.

دراسة تطبيقية لرواية ورش.
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أو ًال  :اإلمـــام نافــــع :

● نسبه  :هو اإلمام نافع بن عبد الرحمن بن أبي ُن َعيمُ ،يكنى بأبي ُر َويم ال َل ْيثي.
● مـولـده  :ولد في حدود سنة سبعين من الهجرة.
األعرج،
● شيوخه  :أخـذ القـراءة عـرض ًا عن جماعـة مـن تابعي المدينـة ،منهـم  :عبـدالرحمن ْ
وأبو جعفر القارئ ،وشيبة بن نِ ْصاح ،وقال نافع :إنـه قرأ علـى سبعين مـن التابعيـن ،والـذين قـرأ
عليهم تنتهي قراءتهم إلى ابن عباس  وأبي هريرة ُ ، 
وأبي  ،وزيد بن ثابت . 
● تالميذه  :قرأ عليه عرض ًا جماعة كبيرة منهم :قالون ،وورش ،ومالك بن أنس.
● وفاتـه  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة تسع وستين ومائة على الصحيح.
ثاني ًا  :ترجمة الراوي األول :

ور َدان الزَ ْر ِقيُ ،يكنى بأبي موسى ،الملقب بقالون.
● نسبه  :هو اإلمام عيسى بن ِم ْينا بن ْ
● مـولـده  :ولد سنة عشرين ومائة من الهجرة.
● وفاتـه  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة عشرين ومائتين من الهجرة.
ثالث ًا  :ترجمة الراوي الثاني :
● نسبه  :هو اإلمام عثمان بن سعيدُ ،يكنى بأبي سعيد المصري ،الملقب بورش.
● مـولـده  :ولد عشر ومئة من الهجرة بمصر.
● وفاتـه  :توفي ـ رحمه الله ـ سنة سبع وتسعين ومائة من الهجرة بمصر عن سبع وثمانين سنة.
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الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه

ترجمة اإلمام نافع وراوييه

التدريب :

 1ـ استخراج سند ورش وسند قالون.
 2ـ بحث أخبار نافع وراوييه في كتب التراجم.
 3ـ استخراج سبب تسمية قالون وورش بهذه األلقاب.

 1ـ على أي طبقة قرأ نافع ؟
 2ـ بماذا تميز نافع ؟

 3ـ في أي بلد أقرأ نافع ؟
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الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه

أصــــول روايـة قالون عن نافع
أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
ال خالف له في أحكامهما كحفص عن عاصم.
ثاني ًا  :ميـم الجمـع :
وهذه الميم لقالون فيها وجهان هما:
األول  :بالسكون  ،مثل حفص.
الثاني  :الصلة  ،مثل ابن كثير.
وهذا بشرط أن يكون بعد الميم حرف متحرك  ،نحو ﴿ :
وعدمها.
أما إذا جاء بعدها حرف ساكن فيقرأ بضم هذه الميم ،نحو﴿ :

﴾ الفاتحة ( )7فيقرأ  :بالصلة ،
﴾ البقرة (.)5

ثالث ًا  :المد والقصـر :
ليس لقالون خالف مع حفص في المد إال في المد المنفصل ،فإن له فيه وجهين  :المد أربع حركات،
والقصـر ،وعليـه إذا جاء بعد ميم الجمع همزة قطع ،فله فيهـا :القصـر بحركتيـن ،والمد أربع حركات
﴾ ،وله بعض االستثناءات ومنها:
نحـو﴿ :
﴾ ثالثـة أوجـه :يسقط الهمزة األولى ،وينقـل حركتهـا إلى الساكـن قبلهـا ،فيصيـر نطقهـا﴿
●﴿
﴾ ،فيجوز مد األلف األولى قبل الالم ،وقصرها ،وتسهيل همزة الوصل( ،أاالن).
ويلحق بهذا الباب األلف التي تثبت لقالون خاصة وص ً
ال ووقف ًا وهي:
129

﴾﴿ ،

﴾ فإن له

 1ـ ألف ﴿ ﴾ التي بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة  ،نحو﴿ :
إثبات األلف ،ومدها مد ًا منفص ً
ال ،على ما سبق بيانه في المنفصل.
﴾ وفي
 2ـ ألف ﴿ ﴾ التي بعدها همزة قطع مكسورة ،فله فيها اإلثبات والحذف ،نحو﴿ :
حالة اإلثبات يمد مد ًا منفص ً
ال.
﴾ في سورة األحزاب ،تثبت وص ً
ال ووقف ًا،
﴾ و﴿
﴾ و﴿
 3ـ ألفات﴿ :
وتمد مد ًا طبيعي ًا.
،
﴾  ،وكذا كلمة النبوة وما اشتق منها نحو( :
 1ـ أضاف الهمز في ﴾ ﴿ :و﴿
رابع ًا  :الهمز المفرد :
) .ويقرؤها ( :أنبئاء ،النبوءة ،النبيء ،األنبئاء)،
، ،
،
،
﴾ ( )50فيصلها
﴾ ( )53و﴿
وهكذا إال موضعين في سورة األحزاب هما ﴿ :
كحفص ،ويقف عليها بالهمز.

﴾ مريم( )74يـاء ،وأدغـم اليــاء المبدلـة فـي األصليـة فأصبحت (ر ّيا) ،
 2ـ أبدل الهمـز في﴿ :
﴾
﴾ أبدلها واو ًا ،وكذا ﴿ :
﴾ أبدل ألف ًا في الكلمتين ،وكذا ﴿ :
وكذا ﴿ :
سبأ( )14أبدلها ألف ًا ،وكذا ﴿ :

﴾ المعارج( )1أبدلها أل ًفا هكذا﴿ :

التدريب :

﴾.

 1ـ التدرب على أوجه ميم الجمع مع المد المنفصل.
 2ـ التمرن على نطق اآلن بأوجهها.
 3ـ استخراج أمثلة لهمزة مفردة مغيرة لقالون ،وتحديد نوع التغيير.
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الحكم العام له :أنه يسهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين ،نحو﴿ :

﴾ البقرة (.)6

سادس ًا  :الهمزتان من كلمتين :

أو ً
ال :المتفقتان  :المفتوحتان أسقط األولى ،مع قصر المد حركتين ،وتوسيطه أربع حركات،
﴾ المؤمنون( ،)99فتقرأ ( جاأحد) وأمـا المضمـومتان والمكسورتان
نحو﴿ :
فله فيهما تسهيل األولى ،وتحقيق الثانية مـع التوسط والقصـر ،نحــو ﴿ :
﴾ الشعراء(.)187
﴾ األحقاف( )32و﴿
ثاني ًا  :المختلفتان  :يوافق أهل التغيير فيهما ،كما سبق شرحه لـ  :المكي  ،البصري.
سابعـ ًا  :هـمـزة الــوصــل :

عند التقاء همزة الوصل بساكن فإن قالون له النطق بالهمزة مضمومة حال الوصل؛ ألن ثالث الفعل
مضموم ضم ًا الزم ًا ،فيضم ما قبل الهمز وص ً
﴾ اإلسراء
﴾ و﴿
ال ،نحو﴿ :
(47و )110وغيرها.
ثامن ًا  :الفتح واإلمالــة :
مذهبه عدم إمالة شيء مـن القـرآن الكريـم إال ﴿ :
﴾ حيث وقعت بالتقليل بخلف عنه.
﴿

﴾ التوبة( )109فأمالهـا إمالـة كبرى ،وكذا

تاسع ًا  :اإلظهار واإلدغام :
﴾ وص ً
ال.
﴾و﴿
 1ـ أظهر النون مع الواو من ﴿
 2ـ أخفى النون من سين ﴿ ﴾ عند التاء من ﴿ ﴾ النمل( )1وص ً
ال.
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خامس ًا  :الهمزتان من كلمة :

التدريب :

 1ـ التمرن على نطق الهمزتين من كلمة.
 2ـ استذكار أمثلة على كل نوع من الهمزتين المختلفتين من كلمتين .
 3ـ استذكار أحكام البسملة.

 1ـ أذكر أمثلة للهمزتين المتفقتين من كلمة.

 2ـ كيف قرأ الهمزتين من كلمة؟ مع التمثيل.
 3ـ أوضح كيف قرأ قالون ﴿ :

﴾و﴿

﴾و﴿
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﴾.

أو ًال  :االستعاذة والبسملة :
يوافق ورش قالون في هذا الباب ،ومما اختص به ورش هنا :أن له بين السورتين الوصل والسكت
والبسملة أيضا ،فوافق بذلك الشامي والبصري.
ثاني ًا  :ميم الجمـع :
له مع ميم الجمع حالتان:
﴾ فيصلها بواو لفظية ،ويمدها مد ًا
 1ـ أن يقع بعد الميم همزة قطع ،نحو ﴿ :
منفص ً
ال  ،على ما سيأتي بيانه له في المد المنفصل.
ٌ
﴾ ،فمذهبه فيها
حرف آخر غير همزة القطع ،نحو﴿:
 2ـ أن يقع بعد الميم
اإلسكان كحفص.
ثالث ًا  :المد والقصــر :

الخالف لورش في هذا الباب إنما هو في المد الفرعي ،وذلك كالتالي:
 1ـ يمد المنفصل والمتصل والالزم ست حركات قو ً
ال واحد ًا.
 2ـ يمد اللين المهموز نحو ﴾ ﴿ :أربع أو ست حركات.
 3ـ يمد البدل وهو :ما تقدم فيه الهمز على حرف المد ،نحو ﴾ ﴿ :فحكمه لورش  :القصر،
والتوسط ،والطول  ،ويستثنى له من المد ما يلي :
﴾.
ـ
1ـ﴿
 2ـ كل حرف مد قبله همز ُسبق بحرف ساكن صحيح متصل ،نحو﴿ :
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أصــــول روايـة ورش عن نافع

﴾.
 3ـ إذا كان حرف المد بعد همزة وصل ،نحو﴿ :
 4ـ أن يكـون حرف المد الواقع بعد الهمز مبد ً
﴾
ال من التنوين حالة الوقف ،نحو ﴿ :
البقرة( ،)171والمقصود المد الذي بعد الهمز وقف ًا (دعاءا ،نداءا) ،فال يجوز فيها إال القصر.
ووافق قالون في ما يلحق بهذا الباب من األلفات التي تثبت وص ً
ال ووقف ًا.
رابع ًا الهمــز المفــرد :
يبدل ورش الهمزة في الحاالت التالية:

 1ـ إذا كانت فاء الكلمة ساكنة ،نحو﴿ :

﴾ يقرؤها ﴿ :يومنوا﴾.

 2ـ إذا كانت فاء الكلمة مفتوحة بعد ضم ،نحو﴿ :

﴾ فيقرؤها ﴿يوده﴾.

﴾ فيقرؤهما ﴿ :الذيب ـ فبيس﴾ ،وكذا﴿ :
﴾ و﴿
 3ـ الكلمات التالية ﴿ :
﴾ و ﴿ ﴾ المعارج( )1ألف ًا ،وكذا  ﴿ :لئال﴾ فيقرؤها  ﴿ :ليال﴾.
﴾ و﴿
و﴿

التدريب :

 1ـ التمرن على أوجه البسملة جميع ًا لورش.
 2ـ استخراج أمثلة لميم الجمع الموصولة لورش ونطقها له.
 3ـ ذكر أمثلة جديدة قياس ًا على المذكور في الهمز المفرد المغير لورش.
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﴾

حكم القراءة لورش في هذا الباب كالتالي هو :
﴾ فله فيها ( :التسهيل واإلبدال) ،ولكن إذا
 -1إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة نحو﴿:
ٌ
حرف
كان بعد الهمزتين حرف ساكن فتمد األلف المبدلة ست حركات؛ وإذا كان بعد الهمزتين
ٌ
متحرك ،فيكون المد طبيعي ًا ،أما التسهيل فال يتغير في الحالين.
﴾ فله فيها  :التسهيل بين الهمزة والواو.
 -2إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة نحو ﴿ :
 -3إذا كانت الهمزة الثانية مكسورة نحو ﴾ ﴿ :فله  :التسهيل بين الهمزة والياء.
سادس ًا  :الهمزتان من كلمتين :
أو ً
ال :المتفقتان  :فلـه فيها وجهان :
 1ـ تسهيل الهمزة الثانية.
 2ـ إبدالها حرف مد من جنس حركتها.

ثاني ًا  :المختلفان :
يوافق ورش قالون في قراءتهما كما سبق بيانـه.
سابع ًا  :الفتح واإلمـالـــة :
األصل لورش هو التقليل ،وليس له إمالة كبرى إال في الهاء من﴿ :
فيها التقليل  ،وإليك تفصيل ما يقلله :
 1ـ ما له فيه الوجهان ( التقليل ،والفتح ) و ُتسمى  :ذوات الياء ،وهي:

﴾ طه( )1وما سواها فإن له

،
،
أ ـ األلف التي أصلها يـاء وليس بعدها راء نحو ﴿ :
بالتثنية ،مثل :هدى  :هديان ،أو إضافتها للنفس ،مثل :استوى  :استويت.
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خامس ًا  :الهمزتان من كلمة :

ب ـ األلف التي رسمت بالياء وليس بعدها راء نحو ﴿ :
،

﴿

،

،

،

،

﴾.

ج ـ ما كان على وزن (فعلى) بفتح الفاء وضمها وكسرها ،نحو﴿ :
﴾  ،و( ُفعالى) نحو ﴿ :
د ـ ما كان على وزن ( َفعالى) نحو﴿ :

هـ ـ ما كان على وزن (أفعل) نحو﴿ :
و ـ ما كان على وزن (مفعل) نحو﴿ :

،

 ،أقصى ﴾.

،

﴾ ويستثـنى منـها :

،

﴾.

،

﴾.

،

 ،مأوى﴾.

ز ـ األلفات التي قبلها هاء في رؤوس آي سورتي :النازعات والشمس.

 2ـ ما له فيه التقليل فقط ،وذلك في األلف:
﴾ حيث وردت.

أـ﴿

ب ـ حروف (حي طهر) المقطعة من أوائل السور ،التي مدها طبيعي.
ج ـ التي أصلها ياء أو مرسومة بالياء بعد الراء ،نحو﴿ :
الراء ويستثنى﴿

،

﴾ ففيها الوجهان ( :الفتح والتقليل).
،

د ـ األلف التي تتلوها راء مكسورة متطرفة ،نحو﴿ :

،

﴾ وتسمى :ذوات

،
،

﴾.

هـ ـ األلف التي ليس بعدها هاء من رؤوس آي السور التالية( :طه ،النجم ،المعارج ،القيامة،
النازعات ،عبس ،األعلى ،الليل ،الضحى ،العلق).
ثامن ًا  :أحكام الراءات :

يرقق ورش الراء خالف ًا للقراء فيما يلي:

 1ـ الراء المتحركة بعد كسر أو ياء ساكنة ،نحو﴿:
 2ـ يرقق الرائين من ﴿ :

﴾.

 3ـ يجوز له التفخيم والترقيق في﴿ :
،

،

،

﴾.

،

،

﴾.

﴾  ،وفي الكلمات التالية إن كانت منصوبة﴿ :
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،

،

1ـ﴿
2ـ﴿

﴾.

،

﴾.

 ،إصرارا﴾.

 3ـ الراء المتكررة نحو ﴿:

 4ـ إذا فصل بين الراء والكسر حرف استعالء ،نحو﴿:
﴾.

الخاء فإنها ترقق نحو﴿:

﴾ ،إال إذا كان حرف االستعالء هو

 5ـ إذا جاء كسر بعده راء وبعد الراء ألف وحرف استعالء وجب التفخيم ،نحو﴿ :

﴾.

تاسع ًا  :أحكام الـالمـات :
يزيد على القراء في الالم أنه يغلظ الالم فيما يلي :
 1ـ الالم المفتوحة الواقعة بعد (صاد) أو (طاء) أو (ظاء) وكانت هذه األحرف مفتوحة أو ساكنة،
نحو﴿ :

،

 2ـ يجوز الوجهان في ﴿

،

،

﴾.

 ،يصالحا﴾ ،والتغليظ أرجح.

 3ـ الالم المتطرفة الموقوف عليها بالسكون ،نحو﴿ :
والترقيق) ،والتغليظ أرجح.
 4ـ الالم المتلوة بألف منقلبة عن ياء ،والكلمة ليست رأس آية ،ففيها وجهان  :الفتح مع التغليظ،
والتقليل مع الترقيق نحو﴿ :

،

﴾ فيها الوجهان(:التغليظ

﴾.

عاشر ًا  :الـــنـقـــــل :

﴿

تعريف النقل  :تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة.
﴾ فتـكـون ﴿ َال ْرض ﴾ ،ويـدخـل فـي المفصـول نحو :
ويدخل في الموصـول نحـو ﴿ :
﴾ فتكون ﴿ َوان َْح ْرنَّ ﴾.

137

الوحدة الرابعة  :ترجمة اإلمام الشامي وراوييه

ويستثنى من الترقيق كل الكلمات األعجمية:

﴾ و﴿
يقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في نحو﴿:
الشرط األول :أن يكون الحرف الذي ستنقل إليه حركة الهمزة ساكن ًا.
الشرط الثاني :أن يكون الساكن صحيح ًا.
الشرط الثالث :أن يكون الساكن في آخر الكلمة.
ميم جمع.
الشرط الرابع :أال يكون الساكن َ

﴾ بشروط أربعة:

التدريب :

 1ـ استذكار مميزات رواية ورش التي انفرد بها عن القراء.
 2ـ التمرن على نطق الراء المرققة لورش.
 3ـ التمرن على نطق الالم المغلظة لورش.

 1ـ قارن بين قالون وورش في الكلمات التالية:
الكلمـة القرآنية

قالون

ورش

 2ـ ُأبين حكم حروف  ( :حي طهر) لورش.
 3ـ ُأمثل لما يلي:
ب ـ راء والم له فيها وجهان مع التعليل لكل وجه.
أ ـ ياء يقللها ورش دائم ًا.
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دراسة تطبيقية لرواية قالون عن نافع
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

بالصاد

الرصاط -صـراط

وصل ميم اجلمع بواو ،وأسكنها

عليهم
عليهمو ـ
ْ

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة النـــحـــل :
التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة
12

فتح امليم والتاء

ٍ
مسخرات
والنجوم
َ

 17ـ 90

شدد الذال

ّ
تذكرون

20

بالتاء

تدعون

27

كرس النون

ِ
تشاقون

36

الكلمة القرآنية

ضم النون وص ً
ال

ملحوظة  :يتنبه للكلامت التي مل تذكر من ميم اجلمع حيث له اخللف فيها  :الصلة واإلسكان.
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ُ
أن اعبدوا

رقـم اآليـة
37
43
 14ـ  60ـ 85
61

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

ضم الياء وفتح الدال ،وأبدل الياء
األخرية ألف ًا
أبدل النون ياء وفتح احلاء وقلب
الياء ألف ًا

وحى
ُي َ

أسكن اهلاء

وهو
ْ

أسقط اهلمزة األوىل مع القرص
والتوسط

هُيدَ ى

جاأجلهم

62

كرس الراء

63

أسكن اهلاء

66

فتح النون

 68ـ 80

كرس الباء

بِيوت ًا

 76ـ  97ـ125

أسكن اهلاء

80

كرس الباء

وهو
ْ

80

فتح العني

96

بالياء بدل النون

115

ضم النون

126

سكن اهلاء
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مف ِرطون
فهو
ْ

َنسقيكم

بِيوتكم
ظعنكم
َ
وليجزين
فمن اضطر
ُ
ْهلو
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دراسة تطبيقية لرواية ورش عن نافع
أو ًال  :سـورة الفاتــحــة :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

4

التوضيـح

القـراءة

حذف األلف

ملك

بالصاد

الرصاط -صـراط

أسكن امليم

عليهم
ْ

ـ

6ـ7
7

ثاني ًا  :سورة النـــحـــل :
وافق قالون فيام ذكر له إال ما يأيت :
رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

1ـ3

ـ

له فيها التقليل وعدمه

أتى ـ تعالـى

رقق الراء

أنذروا

2
5
7
8

أبدل اهلمزة ألف ًا

له يف مد البدل ثالثة أوجه
رقق الراء

تاكلون
لرؤوف
الحمير

ملحوظة  :يتنبه للكلامت التي مل تذكر من ميم اجلمع حيث له الصلة فيها إذا وقع بعدها مهزة قطع ،وما عداها فله
اإلسكان فيها.
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التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

9

رقق الراء

جائر

9

له فيها التقليل وعدمه

هلداكم

14

أبدل اهلمزة ألف ًا

لتاكلوا

14

قللها وقف ًا

وترى

14

رقق الراء

مواخر

15

له فيها التقليل وعدمه

وألقى

19

رقق الراء

تسرون

21

رقق الراء

غيــر

رقق الراء فيهن

باألخرة ـ منكرة ـ
مستكبـرون

22

ـ

22

أبدل اهلمزة واو ًا

يومنون

23

رقق الراء

يسـرون

24

رقق الراء

أساطيـر

25

قلل األلف وقف ًا

أوزار

25

رقق الراء

يزرون
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له فيها التقليل وعدمه وقف ًا

فأتى

26

له فيها التقليل وعدمه

وأتاهم

27

قلل األلف

الكافرين

له فيها التقليل وعدمه

تتوفاهم ـ بلـى

أبدل اهلمزة ياء

فلبيس

26

28

ـ

29
29
30

ـ

30
30

رقق الراء

خيـر ًا -خيـر

له فيها التقليل بخلف عنه

الدنيا

رقق الراء

األخرة

يف البدل ثالثة أوجه ،واملتصل ست
حركات

31
33

ـ

33
34
35

له فيها التقليل وعدمه وق ًفا

مثوى

ـ

يشاءون

أبدل اهلمزة ألف ًا

تاتيهم ـ يايت

غلظ الالم

ظلمهم

يف البدل ثالثة أوجه

سيئات ـ يستهزءون

فيه ثالثة البدل عىل توسط اللني
واملد فيهام

شـيء ـ ءاباؤنا
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رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

36

رقق الراء

فسيـروا

44

رقق الراء

الذكـر

45

يف البدل ثالثة أوجه

السيئات

أبدل اهلمزة ألف ًا

45
 46ـ 47

أبدل اهلمزة ألف ًا

48

رقق الراء

49

رقق الراء

ياتيهم
ياخذهم
داخرون
يستكبـرون

50

أبدل اهلمزة واو ًا

52

رقق الراء

 58ـ 59

رقق الراء

58

الفتح والتقليل مع النقل

58

غلظ الالم

59

قلل الراء

يتوارى

الفتح والتقليل مع النقل يف األوىل

العلـى ـ احلسنـى

 60ـ 62
61

ـ

أبدل اهلمزة واو ًا
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يومرون
أفغيـر
بشـر
باالنثـى
ظل

يواخذ

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

61

أبدل اهلمزة واو ًا ورقق الراء)

يوخرهم

61

الفتح والتقليل وقف ًا

مسمى

61

سهل اهلمزة الثانية ،وأبدهلا ألف ًا

جاأجلهم

61

أبدل اهلمزة ألف ًا ورقق الراء

64

الفتح والتقليل وقف ًا

وهدى

65

الفتح والتقليل

فأحيا

66

رقق الراء

لعبـرة

68

الفتح والتقليل

 70ـ 77

رقق الراء وص ً
ال

وأوحى
قدير

 70ـ 73

توسط اللني وطوله

شيئـ ًا

يستاخرون

أبدل اهلمزة ألف ًا

يات-يامر

 75ـ 76

رقق الراء

يقدر

75

رقق الراء

80

التقليل

ـرا
ِس ًّ

76

ـ
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التوضيـح

القـراءة

رقـم اآليـة

الكلمة القرآنية

التوضيـح

القـراءة

83

ـ

رقق الراء

ينكروهنا-الكافرون

84

أبدل اهلمزة واو ًا

يوذن

 85ـ 86

قلل الراء واهلمزة وقف ًا

رءا

89

الفتح والتقليل

وبشـرى

الفتح والتقليل وقف ًا

أربـى ـ أنثى

رقق الراء

خيـر ـ اخلاسـرون

أبدل اهلمزة واو ًا

مومن

ثالثة البدل مع النقل للثانية

إيامنه ـ بااليامن

التقليل

أبصارهم

أبدل اهلمزة ألف ًا

تايت ـ ياتيها

الفتح والتقليل

وتوفــى

ـ

 92ـ 97
 95ـ 109

ـ

97
ـ

106
108

ـ

 111ـ 112
111

 111ـ  118ـ
119

 116ـ 121
121

ـ

غلظ الالم

يظلمون ـ ظلمناهم
وأصلحوا

رقق الراء

غيـر  -شاكر ًا
َ

الفتح والتقليل

اجتباه وهداه

ـ
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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أخـي المعلم

أخـي المشرف
أخي ولي األمر

أخـي الطالب

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد ...

يطيب لوحدة العلوم الشرعية في اإلدارة العامة للمناهج بالوزارة أن تتلقى

ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم الشرعية على العنوان التالي :
 1ــ الهاتف المباشر ( )01 4021095

 2ــ هاتف الوزارة (  01 4046666ــ )01 4042888

تحويلة ( 2523ــ  2524ــ  2525ــ )2535

 3ــ الفاكس ( )01 4081297

 4ــ البريد اإللكتروني لوحدة العلوم الشرعية )runit@moe.gov.sa( :

