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 الُمحتوى الصفحة
 ميقدِّمة ّ
 مزايا كتاب تعميـ القراءة السميمة كأسباب اختياره دكف سكاه مف الكتب الشبيية.أىـ  ْ
 الدرس األٌكؿ: أسماء الحركؼ  ٔ
 الٌدرس الثاني: الحركات َُ
 بالفتحً  تشكيؿ الحركؼً                  ُُ
 سرً بالكى  تشكيؿ الحركؼً                  ُِ
 تشكيؿ الحركؼ بالضِـّ                 ُّ

 الثبلث الحركات دركس عف نظرية أسئمة                ُّ
 ككفالس  ثالث: الدرس ال ُْ
 الطبيعي المد  رابع: الدرس ال ُٕ
 ةالشدٌ خامس: الدرس ال ُِ
 التنكيفسادس: الدرس ال ِّ
ـاك  الكصؿ ىمزةسابع: الدرس ال ِٔ  ةرى ظيى القمرية المي  لبلا
ـ اثامف: الدرس ال ِٖ  ة(مى دغى الشمسية )المي  لبلا
 ( اهلل) بللة الجى  لفظً  الـي                 ِٗ
 ظ( –ذ  –)ث  ثكيةاألحرؼ المِّ التاًسع: الدرس  َّ
ـا  ءً زٍ بعض األخطاء الشائعة في قراءة جي عاشر: الدرس ال َّ  عى
ـي : شرعى  حادمالدرس ال ُّ  الساكنة كالتنكيف النكفً  أحكا

ّْ 
  الساكنة الميـً  ف أحكاـً مً : عشرثاني الدرس ال

دغاـ المتماثميف                       كا 
 الفىٍرًعي   المد  : عشر ثالثال الدرسي  ّٓ
 ركى في فكاتح الس   عةقطا الحركؼ المي                        ّٔ
 األًلفاتي الٌسبع -الٌسكتات الكاجبةي  - الكيؼ سكرةً  ف: آيات معشر رابعالدرس ال ّٖ
 الكريـ. القرآف كتدكيف جمع مراحؿ: محؽمي  َْ
 .مراحؿ تطكر رسـ المصحؼ :محؽمي  ْْ
 .بينيـ كالفركؽي  كالقرآني كاإلمبلئي العثماني الرسـ ْٖ
 .ك ذيكر بإيجازفي ثنايا الدكرة أ ييذكرلـ  لمرسـ القرآني ًمٌماحات الضبط صطممي : محؽمي  ْٗ
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 الُمحتوى الصفحة
 )أىـ خصائص القرآف الكريـ(......    اليداية كدليؿي كتابي اهلل ميزاف معرفة الحؽ محاضرة:  ْٓ
 بعضي األكصاًؼ التي كصىؼى اهللي بيا كتابو ٓٓ
 جو()مظاىره كأسبابو كعبل.................................... الكريـ القرآف ىجري            ُٔ
 الكريـ القرآفً  ىجرً  مظاًىري  ّٔ

ٖٔ 
 الظممػػػػػػػػػػػة كأعػػػػػػػػػػػكافي  الميبًطمػػػػػػػػػػػكفى  اخترعيػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػي الخطيػػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػػرآف ىجػػػػػػػػػػػر مظػػػػػػػػػػػاىر مػػػػػػػػػػػف

 .القرآف في عٌما النااسً  لصرؼً  
   .مع القرآف مٌ التفاعؿ الحقيقي كالجدٌ  ُٕ
 ي تعم ـً كتعميـً القرآف الكريـ.الطريقةي الميثمى ف ْٕ
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 قدٍّمةمُ 
 عمى عبده الذم اصطفى كبعد: اسبلمن صبلةن هلل ككفى ك  الحمد

يكتتضٌمف المادة العمًمية التي يقدِّميا صفحات الىذه  التػابع لػػ  مكتػب تطػكير كمتابعػة الحمقػات القرآنيػة مكىجِّ
 " السميمة ورسم القرآن العربية اءةتعميم القر إعداد الكوادر التعميمية في مجال "دكرة  في تجٌمع ديعاة الشاـ

 .التي تستيدؼ معمِّمي القرآف الكريـ المذككرمكتب الدكرات لسمسمة مف المستكل األكؿ  ثانيةكىي الدكرة ال

ر األساس  ليـ تككفي مف االنطبلؽ بتكطئة مناسبة  ال بدٌ فقبؿ الشركع في تحفيظ القرآف الكريـ ألبنائنا  جى الحى
 كرتنا تعميـ القراءة السميمة كرسـ القرآف.لقراءة العربية كالقرآف الكريـ، لذلؾ كاف اسـ دتعم ـ ال

عنييي تصييحيا ةييراءة القيياراين  وصييناعة ةيياراين  بييدًءا ميين الحييرآل إليي  الكمميية إليي  ا ييية يتعميييم القييراءة 
بحيييث نسييتعر  فييي دييذ  الييدورة مييا يتوة يي  أن يتعيير   ليير أسييتاذ القييرآن الكييريم فييي الحمقييات القرآنييية 

الثيياني ميين الييدورة عميي  رسييم القييرآن ونسييير في مييا بتييدّرج  قٍّ ِشييالمتفاوتيية فييي المسييتوى  ونقييآل فييي ال
 مناسب.

لمقػػػرآف الكػػػريـ كالم رػػػة العربيػػػة / تشػػػكيبلن  تعمػػػيـ القػػػراءة السػػػميمةتعتمػػػد كتػػػاب ) ىينػػػا مػػػةالمػػػادة العمميػػػة المقدا 
ػػمِّنىت  بلب الػػذيف سػػيقكـ المعمِّمػػكف بتعمػػيميـ، لػػذا فقػػدلمط ػػ ( منياجػػان معتمػػدان كتجكيػػدان  ه األكراؽ مػػا يمػػـز ىػػذضي

 .ُثمى معوالمعمِّميف لفيـ أسباب اختيار كترتيب مضمكف الًكتاب باإلضافة لطريقة التعامؿ المي 

ػػا نػػلطػرؽ المختمفػػة فػػي تعميميػػا كلكنٌ إلػػى احنػػا فػي بعػػض الفقػػرات ألمى   الكتػػاب الطريقػػة األنسػػب تفً أثبتنػا فػػي مى
نركِّػػز دائمػػان عمػػى اختيػػار األسػػيؿ كاألقػػرب  التػػي اخترناىػػا مػػف بػػيف الطػػرؽ الصػػحيحة األخػػرل، حيػػث كٌنػػا

ػػعميػػو فلمطالػػب، ك  ييف أيضػػان لعػػدـ التشػػع ب كثيػػرا مػػع األسػػاتذة المتػػدرِّ فػػي ىػػذا الصػػدىد فإٌننػػا نكجِّ بيف و المػػكجِّ
ـٌ اعتمػػػاده سػػػع يان ًمٌنػػػا لتكحيػػػد طريقػػػة التعمػػػيـ ليػػػذا المنيػػػاج بالشػػػكؿ األمثػػػؿ، كاالقتصػػػار معيػػػـ عمػػػى مػػػا تػػػ

 جيد المعمِّـ كالطالب كتركيزان عمى الًعمـ النافع.كاختصاران لكقت ك 

طريقيية  - ميم ااّصيةودييذا العِ  -ذكٍّر عميي  أّن عميوم الشيرع عاّمية ُنيُنؤكٍّيد و  ةبيل أن نبييدأ مين أن لنيا والبيدّ 
  واألاذ من الصدور  ومن الصعوبة بمكان أن ُيتعم م من غير معمٍّم. والمشاف ة التمقٍّيتعمُّمر 

  

                                                           
 .لما فييا مف نفع بعض الممحكظات كالفكائد المقتبسة مف كتاب )نكر البياف( لمشيخ طارؽ السعيد الًمصرم قد أضفناك  ُ
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وأسيباب ااتييار  دون سيوا  مين الكتيب التيي تعتميد  تعمييم القيراءة السيميمة ورسيم القيرآنب تياكأدم مزايا 
 :الطريقة الحرفية في تعميم القراءة

 اعتماد الكتاب منيج التدر ج بالطالب مف لفظ الحرؼ إلى الكممة كصكالن لآلية القرآنية. .ُ
ت فػي معظميػا مػف قصػار سػػكر ذًخػػكالتػي أي  ،د الكتػاب فػي أمثمتػو عمػػى الكممػات القرآنيػة فقػطااعتمػ .ِ

يسػػيؿ المرحمػػة التاليػػة عمػػى الطالػػب كيختصػػر عميػػو الكثيػػر مػػف الكقػػت كالجيػػد عنػػد  مٌمػػا ،جػػزء عػػـٌ 
 ـ القرآف الكريـ.االنتقاؿ لتعم  

 التػػي تيعطػػى لمطالػػب بػػالتمقي ب الكتػػاب فػػي القسػػـ األخيػػر منػػو كثيػػرنا مػػف األحكػػاـ التجكيديػػةاعياسػػت .ّ
نو تكجييات كمبلحظات لممعمٌػـ ٌية كاإلمكانية العمرية، باإلضافة لتضمٌ األىمكالمشافية فيما يناسب 

 .ببلمطليح النطؽ )مخارج الحركؼ( حتصبحيث يستثمرىا لتعينو عند التعامؿ مع األمثمة 
 يعيف الكتاب في تعكيد الطالب عمى الرسـ القرآني كمصطمحات الضبط. .ْ
يفػي بػالررض كيحقػؽ المطمػكب  ،ؿٌ خً قصير المي كال بال مؿِّ الكتاب ذك حجـ معتدؿ فميس بالطكيؿ المي  .ٓ

تقافـ تبلكة القرآف الكريـ ك النتقاؿ إلى مرحمة تعم  قبؿ افي المرحمة التمييدية   القراءة العربية. ا 
التجربة الطكيمة لممعمميف / أكثر مف عشر سػنكات / فػي تػدريس ىػذا الكتػاب كانطبػاعيـ اإليجػابي  .ٔ

ا بعػد عمميػة إحصػاء كتقػصن ب ٌنػو كػاف كمػازاؿ الميعتمػد بشػكؿ عػف ميخرجاتػو التعميميػة، فقػد تبػٌيف لنػ
 رئيس في أشير مساجد كمعاىد سكريا كأجزاء ميٌمة مف العراؽ.

كت تي أىٌمية ىذه التجربة الطكيمة لممعمميف في اختصار الكقت التػدريبي المطمػكب إلعػداد الكػكادر 
 ص الككادر في سكريا.التي ستعٌمـ األطفاؿ كاألمييف بالذات مع ما نعانيو مف نق

إٌف حصػػيمة الػػدكرات السػػابقة لممعممػػيف كتػػراكـ الخبػػرات النػػاتج عنيػػا، دفػػع مكتػػب تطػػكير كمتابعػػة  .ٕ
الحمقات القرآنية إلى إصدار طبعة خاٌصة بو ليذا الكتاب مزيػدة كمضػبكطة كمنٌقحػة لتمػاـ المنفعػة 

 دكف خركج عف أصؿ الكتاب كخٌطو العاـ.

جنػة المطػػكِّرة لطالػػب الرسػـ القرآنػي مػػع قكاعػد اإلمػبلء المدرسػية كقػػد سػعت الما مبلحظػة: ال يتعػارض تعمػيـ ا
 .ُلمكتاب ألف يككف الكتاب خالينا مف التعارض إاٌل في حاالت نادرة جدنا أيلمح ليا في حاشية الكتاب

  
                                                           

 مثاؿ: عند قكلو تعالى )ال يمكت فييا كال يحيى( يكتب الفعؿ )يحيى( إمبلئينا باأللؼ الممدكدة. ُ
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 حول تنظيم حمقة تعميم القراءةمالحظات تم يد: 

  يةن شافى مي  إالا  عطىيي  ال العمـ ىذاك  ،الفردمالتعميـ  عتمد عمىالتي سنتعماميا في ىذه الدكرة تىذه الطريقة 
 .سميـ بشكؿ أمامو الطالب يقرأ ثـ سميـ بمفظو  ـعمِّ المي  فيقرأ

   كالميتقدِّميف ت الطبلب المتميزيفقدرااستثمار مكاًىب ك يستفيد مف كلكسب الكقت عمى المعمِّـ أف. 
  ضعيؼ(. -كسط  -ز ستكيات: )متميِّ ثبلثة مإلى الحمقة طيبلبى س درِّ ـ المي قسِّ يي 
  س.درِّ المي فيستًمع لو كاًجبو قبؿ أف يعًرضو عمى الطالب المتميز بتحضير طالب آخر الميعمِّـ  ؼكمِّ يي 
  مسػػاعدة المػػدرس فػػي تعمػػيـ المسػػتكل المتكسػػط فػػي الطالػػب المتميػػز كمػػا يمكػػف االسػػتفادة مػػف قػػدرات

 .(!يع كاجبيـلكف دكف تضييع حؽ المتميزيف في تسم)كالضعيؼ؛ 

 : في الحمقة توضيا دور المعمم
 اإلشراؼ عمى المستكيات الثبلثة. 
  المتقػدِّـر كاجبو كعرضػو عمػى بلب ضمف دكر ليستمع ليـ، مع األكلكية لمطالب الذم حضا تنظيـ الطي 

 .مف زمبلئو
 :يحدد المعمـ تقدـ الطالب عمى الشكؿ التالي 
ؿ أك كػاف صػفحة كاممػة أك أقػ ف مػف الكاجػب سػكاءن ( عمى جانب معي( تحضير ))يضع المعمـ كممة  .ُ

 .أكثر مع تاريخ اليـك التالي
 مع التاريخ عمى النحك التالي: مف الصفحة يكضع التقدير بعد االستماع إلى الجانب اآلخر  .ِ

 
 التقدير عدد األاطاء
 ممتاز مف دكف أخطاء
 جيد جدان  خط  كاحد
 جيد خطآف

 مقبكؿ ثبلثة أخطاء
 عميو إعادة الكاجب أكثر مف ذلؾ

 
 .كتحضيره استيعابو عمى ادرن ايككف قبحيث د لو قبؿ انصرافو حدا ؼ الطالب بكاجب منزلي يكميان يي كما يي  .ّ
 .لشرح القكاعد األساسية في كؿ درسالبد مف درس جماعي في جزء مف الحصة الدرسٌية  .ْ
 قبؿ االنتقاؿ لما بعدىا.جراء اختبار الطبلب في نياية كؿ مرحمة إأك الميشرؼ  مف مياـ المدير .ٓ
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 الدرس األول
 ُالحروآل أسماءُ 

 البدايػػة فػػي أسػػػماء الحػػركؼ العربيػػة، تمػػػؾ الحػػركؼ المبلصػػقة لمقػػرآف الكػػػريـ كغيػػر المنفكاػػة عنػػػو،سػػتككف  .ُ
كعنػػدىـ مفاتيحيػػا ككنكزىػػا كمػػف  كىػػـ أربػػاب تمػػؾ المرػػة -بحيػػث يعجػػزكف إذ ىػػي حػػركؼ التحػػدم لمعػػرب، 

 أف ي تكا بمثؿ القرآف أك عشر سكر مثمو أك سكرة مف مثمو. عمى -لى ىنالؾ حركفيا شعرىـ كنثرىـ كما إ

كما ىك مذككر في كتاب تعميـ القراءة السميمة كغيره، ممػف  ِكلنبدأ ب سماء الحركؼ حسب ترتيب األبجدية
 كالمخػػرجاعتمػػد ىػػذا المػػنيج كسػػار بيػػذا المنحػػى، ثػػـ نجمػػع تمػػؾ الحػػركؼ حسػػب مػػا يناسػػب الكتابػػة كالخػػط 

 ح ...( إلخ. -ج  -ث  -ت  -ب  -)ا 

تعمػػيـ  فػػي كتػػاب حػػرؼ الصػػكرة التػػي بجػػكار كػػؿِّ  فٌ أد عمػػى الحػػركؼ نؤكِّػػبعػػد أف عرضػػنا ألسػػماء  تنبييير: .ِ
 إذ  ،غير دقيؽ اعتدنا عميو في تعميـ أسماء الحركؼ كلكٌنو) باء: بقرة ػ جيـ: جمؿ...( أمر القراءة السميمة 

  .تيجة جيمو باالسـ المعتمد لمصكرةرٌبما يككف سببان في تخطئة الطالب ن
  ، فبل يتبادر لذىنو حرؼ الياء الذم كيًضعت الصكرة لتذكير الطالب بو.سمييا صرارنا قٌطةة يي : اليرا مثبلن 

 صػكتو) أك يابسػان  يخػرج مػف الجػكؼ( ّ)حػرؼ مػدٌ  نػان ىػذا الحػرؼ يحتمػؿ أف يكػكف حرفنػا ليِّ ك : ِلآلاأل  حرآل .ّ
 .(لذم يخرج مف أقصى الحمؽكىك الحرؼ الحمقي ا صكت اليمزة

 ةز متحركة صكتيا صكت اليم أًلؼكزة أك ميمٌ  أًلؼيذه ف (أرنب)فعندما أقكؿ: 
اخ ٌسػر لنػا عػدـ كضػع ني كىػذا مػا يفسِّػ ِليآلل   لم ميزة ولصيورة لحيرفين ِلآلاأل سكف األفاضؿ أف كليعمـ المدرِّ 

 .قطع أًلؼكلك كانت ىمزة قطع أك  ًلؼالمصاحؼ القديمة اليمزة عمى األ

 :كيؼ يبدؤكف بسكرة التككير مثبلن  األساتذة تنٌبوكعمى كؿن فمي
 .البداية بيمزة مكسكرة چٱ  ٻ  ٻ چ : نقكؿ - بعد البسممة – 

نبلحػػظ أف البدايػػة بيمػػزة   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : فيقػػرؤكفكحػػيف يبػػدؤكف بعػػد البسػػممة فػػي سػػكرة العمػػؽ 
 اوتاطييء مين جعم يا حرًفيا واحيدً  ِليآل ميزة عين األ فال داعي لمتشديد فيي مسيةلة فصيل الا، أيضن  مكسكرةو 

 .اّلبلمطّ بين ما  قال يفرٍّ من و 
                                                           

 .تيستخدـ فيما دكف العشرة ممة )حيركؼ( عمى كزف )فيعيكؿ( جمع كثرة، ككممة )أحرؼ( عمى كزف )أفعيؿ( جمع ًقماةفائدة: ك ُ
ٕ
 ىػ َٗتكفي  " نصر بف عاصـ الميثي" ترتيب الحركؼ حسب تشابييا كاف عمى يد  

 .األًلؼ المدِّية ال تككف إال ساكنة كال يسبقيا إال مفتكح ّ
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 ب ا. البدء عند ال مزةِ  صوتُ  صوت ا ألن   الوصل ب مزةِ  ُسمٍَّيت الوصل أِلآل:  مالحظة

 .ِليآلعنيد عيدم رسيم ال ميزة عمي  األ  ِلآلوتسمية األ  ِلآلولنعتمد تسمية ال مزة عند وجود ال مزة عم  األ 
 في منظكمًة المفيد في ًعمـ التاجكيد: (ىػ ٗٔٗت: ا الباب يقكؿ العبٌلمة أحمد بف أحمد الطِّيبي )كفي ىذ

 
 أشكاؿ لؤللؼ: ةفي الرسـ القرآني أربع :مالحظة

 قةاأللؼ الفارً  ألؼ الكصؿ نةاأللؼ الميِّ  سةاأللؼ اليابً 

 . اٍ  ٱ ا أ
 ليا عى كضً 

أس حرؼ العيف ر  شكؿ
 يت بيمزة القطعمِّ كسي 

 لـ يكضع ليا
 أم عبلمة

 كسميت ب لؼ المد

 ـ فكقيا سً ري 
 صرير حرؼ صادو 

 كسميت بيمزة الكصؿ

 ـ فكقياسً ري 
 عبلمة السككف المستدير
 لمداللة عمى عدـ لفظيا

 م( -ق  –ؼ  –ظ  –ط  –ر  –خ  –ح  –ث  –ت  -ب ):يةالتي تنت ي أسماؤدا بةلآل مدّ  حروآلال .ْ
 فمنػا أف نقػكؿ فػي ،ويجوز في االسم الممدود القصرة كبعدىا ىمزة يمدِّ   ًلؼبأسماؤىا تنتيي  حركؼال هىذ

  :اسـ الحرؼ
 ثاء )ثا( كىكذا.      :ث تاء )تا(      :ت باء )با(      :ب

 حػػػػػػػػػػػػػػاء كىػػػػػػػػػػػػػػاء ...  :قػػػػػػػػػػػػػػكؿفنه كتقصػػػػػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػػػػػالعرب تمػػػػػػػػػػػػػػد   حػػػػػػػػػػػػػػركؼىػػػػػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػف  اإذن 
 ... قكؿ: حا ك ىاكلنا أف نقصر فن
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 ًلؼحػرؼ مػف الحػركؼ المنتييػة بػاأل عة يكػكف كػؿ  رآنية المبتدئة بالحركؼ المقطٌ فإف فكاتح السكر القكلذلؾ 
 را( -ديا  –طا  –يا  –)حا ( جاءت في الذكر الحكيم بالقصر فنقول: َحيٌّ َطُ ر)يمز مقصكرنا فػ حرؼ الك 
 .وتنبٌ فميي 

 يقػع كألجػؿ أالا  مػدناج فػي بارً ألٌنػو الػدا  ال المقصػكر فػي تسػمية الحػركؼ سنعتمد اسم الحرآل الممدودكنحػف 
 و الالقصػر حيػث إٌنػفبلبػٌد مػف فػي فػكاتح السػكر أٌمػا  ،الٌمبس عمى الطمبة بيف اسـ الحرؼ كبيف مٌده باألًلؼ

 الرسـ. احتماؿك  قؿ إلينا بالتكاتر ككافؽ كجو النحكخيار لنا في القرآف إال بما جاء عف الكحي كني 

طقو  بعد ني  يتجاكز دراسة أم حرؼ إالٌ ـ أالا فعمى المعمِّ  ،ىذا الدرس أساسي لما بعده مف الدركس مالحظة: .ٓ
ا مى  ا كصً خرى نطقنا صحيحن  )التركيز عمى األحرؼ المِّثكية مثىبلن..( .فةجن

 :مثبلن ف. لحرآلا اسم طقِ نُ التةكيد عم  صحة  يفكتنا في درس أسماء الحركؼ الٌ يجب أ .ٔ
ـ كد عمى كسر انؤ  (أًلؼحرؼ )  .كتحقيقو لبلا

 .قيقيا غير ما ىك دارج عند البعض بتفخيمياحرؼ )حاء( بتر 
 .حرؼ )زىام( بفتح الزام كمدىا باأللؼ كبعدىا ياء

 .حرؼ )طىاء( بفتح الطاء كمدىا باألًلؼ ككذلؾ )ظىاء( كىكذا
 .حرؼ )عىيف( بفتح حرؼ العيف مف اسـ ىذا الحرؼ ككذلؾ )غىيف(

 .ذلؾ حرؼي )حاء(كك حرؼ )كاك( بترقيقيا غير ما ىك دارج عند البعض بتفخيميا

بػػالفتح أك بالضػػـ أك  االحقنػػ ؿد أنػػو سيشػػكا ز لمطالػػب عمػػى اسػػـ الحػػرؼ نؤكِّػػكنحػػف فػػي ىػػذا الػػدرس حػػيف نركِّػػ
 فنقكؿ:  صوت دذ  الحروآلفيظير  بالكسر

 .كىكذا أًلؼغير اسـ الحرؼ  (اى )فصكت  (اى )فتحة  أًلؼ

شػ ف الكتابػة كالخػط سػيككف لػذا فػإٌف ءة السػميمة القرا محكرىا األساس تعميـ ىذه الدكرة التعميمية :م مّ تنبير  .ٕ
تعمػيـ القػراءة  كلكػفٌ  ،حسين الايطسن القراءة ودو لم ُيِجد الكتابية وال يُ م الطالب حُ إذ نستطي  أن نعمٍّ  ،عان بى تى 

 الكتابة كاإلمبلء كالخط ببل أدنى ريب. ى الطالبؿ عمسيسيِّ 

 كلكػفا  - عػادةن  –المصػاحؼ كالمطبكعػات  ما ىك خػط  ىك خط الناٍسخ ك كتابنا المعتمدفي  - مثبلن  –فالخط 
 .تنبوفميي  –خط الناٍسخ كما ىك في  –الر ٍقعىة لسيكلتو كلعدـ تنكع األكجو بو  ميا لصرارنا بخطٌ الكتابة نعمِّ 
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التػي يختمػؼ رسػميا فػي أكؿ الكممػة عػف عمػى تمػؾ  حػركؼؼ الطفػؿ عنػد دراسػة العػرا يي ففيما يتعٌمؽ بالًكتابة  .ٖ
ف م( فمػثبلن نقػكؿ عنػد دراسػة حػرؼ )ت( لػو أختػا -ىػػ  –ؾ  –غ  –ع  –)ت  آخرىا كىي حرؼكسطيا ك 
 ة األحرؼ.ػع( كىكذا في بقيا  -ػعػ  -كعند دراسة حرؼ )ع( نقكؿ لو ثبلث أخكات )عػ  ػة( -ىما )ة 

 يا.ك( ال تتصؿ بما بعدىا كقد تتصؿ بما قبم -ز  –ر  –ذ  –د  –)أ  حرؼىذه األ ؼ الطفؿ أفٌ عرا يي  .ٗ
ا الكتابةً ب كفيما يتعٌمؽ .َُ  عمى النحك اآلتي: مجمكعاتبلؿ مف خً  سدرا ؿ تدريس الحركؼ تي يسيي لً  أيضن

 ز –ر  –ذ  –د  خ –ح  –ج  ث –ت  –ب  – ا
 م –ء  –ك  -ىػ  –ف  –ـ  ؿ –ؾ  –ؽ  –ؼ  –غ  –ع  ظ –ط  –ض  –ص  –ش  –س 

 بينيػػػػا المقارنػػػػة كالػػػربطك بكرة يػػػػتـ كضػػػعيا عمػػػػى السػػػ لحػػػركؼبعػػػد تمكػػػيف المجمكعػػػػة األكلػػػى مػػػػف ا .ُُ
 سيؿ عميو القراءة لمكممات.تد الطفؿ عمى قراءة الحركؼ في أثناء الكممة فليتعكا  ث( - ت – ب –)أ    

 قرأ مف غير ترتيب ليا.دراستو مف حركؼ تي  تلتمكيف ما تمٌ  .ُِ
 ... الدرس الٌسابؽف ف مً  بعد التمك  إالٌ  الٌدرًس التاليقؿ إلى نتى ال يي  .ُّ

 
 

ى
ىصنىدرسأسئلةى

ىأسماءىالحروفى
ى

 األلؼ نكعاف ما ىما ؟ كما ىك مخرج كؿ كاحدة منيما ؟ -ُ
 عند كجكد اليمزة عمى األلؼ، ماذا نعتمد لتسمية ىذا الشكؿ ) أ ( ؟  -ِ
 ما ىي أسماء الحركؼ التي يجكز فييا القصر ؟  -ّ
 ... ىذا الشكؿ ) ا ( صكرة لحرفيف ىما ............... ك ............... -ْ
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 الدرس الثاني
 كاترَ الحَ 

ػػػػفػػػػي ىػػػػذا الػػػػدارس  .ُ ػػػػركؼ تقػػػػرأ ب سػػػػمائيا إذا لػػػػـ تي الحي : ـى ًسػػػػيجائيػػػػا إذا ري كتقػػػػرأ بً  ،كاؿشى  عمييػػػػا تشػػػػكيؿ فمػػػػثبلن
ػ(.  حرؼ الجيـ اسمو: جيـ كىجاؤه إذا شكؿ بالفتح )جى

 سرة.ة كالكى تحرؾ كىي الفتحة كالضمٌ ة الزمنية البلزمة لنطؽ حرؼ مي دا ىي المي  :الحركة .ِ
 الحركؼ تنقص بنقص الحركات فيككف ىذا لحننا جميًّا. ال يتـ الحرؼ إال بتماـ الحركة لو ألفٌ  .ّ
 فميا ؾ الس ػنى المفتكحة كلنخفض الحى  الحركؼفمنفتح الفـ ب اً الحركات جيد إتمام )تحقيق(عمى  البيدا مف الت كيد .ْ

 المضمكمة. لحركؼالشفتيف عند ا المكسكرة كلنضـا  حركؼعند ال
إذ ال نحقػؽ فييػا فػتح الػراء كال كسػرىا  فال يوجد في روايتنا وةراءتنا إال كممة واحدة في يا إماليةكبالمناسبة 

  گک       گ  چ بؿ فػي حالػة كسػط بػيف الفػتح كالكسػر ثػـ نمػدىا بمقػدار حػركتيف كذلػؾ فػي قكلػو تعػالى: 

 [ُْ]ىكد:  چگ   گ
 .الطبيعي زمف الحركة نصؼ زمف المدٌ  ألفا  عنيا مدٌ طؽ بيا دكف زيادة ينتج ىك زمف الن   :زمن الحركة .ٓ
 كىكذا. (ؽى مى خى  - صى كى ؽ مثؿ كممة )نى رقا ف المي ـ مً فخا إذا جاكر حرؼ مفخـ حرفنا مرققنا فيجب تخميص المي  .ٔ
ـ  حركتػو  أفا  مف ددة كيت كا عمى حً  طفؿو  ـ أف يستمع إلى كؿِّ عمِّ عمى المي  .ٕ الطفؿ ييخًرجي الحرؼ مف مخرجػو كييػًت

ذا الحػظ المي ك  .دو جيِّػ بشكؿو   مػف ًخػبلؿبػو درِّ الطفػؿ ال ييخػًرج الحػرؼ المتحػرؾ مػف مخرجػو فعميػو أف يي  ـ أفٌ عمِّػا 
 .يتباعػػػػػد مػػػػػف كضػػػػػع السػػػػػككف إلػػػػػى حركػػػػػة الفػػػػػتح أك الضػػػػػـ أك الكسػػػػػر ثػػػػػـٌ  ،أكالن  سػػػػػاكنان  الحرؼً أف يػػػػ تي بػػػػػ

الحركػة كيقػكؿ: )أٍؽ ؽى( أك )أٍؽ  ا )أٍؽ( ثػـ يتباعػد عػف كضػع السػككف إلػىفمثبل حرؼ القاؼ ي تي بو ساكنن 
 ًؽ( أك )أٍؽ ؽي( كىكذا.

مػػف الػػذم  :نقػػكؿ لؤلطفػػاؿ (ؽى ًمػػدراسػػة كممػػة )خي عػػراؼ الطفػػؿ بػػبعض المعػػاني لمكممػػات السػػيمة فمػػثبلن عنػػد يي  .ٖ
ـا  .يقكلكف ىك اهلل – ؟خمقنا  عبد(. -بعث  –)أكؿ ككذلؾ مثبلن:  .نقكؿ لنعبده – ؟نقكؿ لماذا خمقنا ث

راءت ا بيدون ترتييب ل ةِ فض  راج  الكممات بالفتا ويُ تُ ء مف التدريبات بالفتح كاالنتقاؿ إلى الكسر بعد االنتيا .ٗ
 .يقرأدا الطالب عن ظ ر ةمب دون االعتماد عم  تشكيم ا حت  ال

 الضـ( –الكسر  –)الفتح  المعتمدة في دروس الحركات الثالثةتشكيل الطريقة  .َُ
ـا  /الثاني مع شكموالحرؼ / ـا ثي / الحرؼ األكؿ مع شكمو/ ـا  /ما معان ىي / ث  /الحرؼ الثالث مع شكمو/ ث
ـا   ./ااألحرؼ الثبلثة معن / ث

ف كانت الكممة أكثر مف ثبلثة أحرؼ فعمى النحك نفسو الحرؼ الرابػع ثػـ األحػرؼ األربعػة معػا كىكػذا  كا 
  ڄ: كممة مثؿ
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 بالفتاِ  تشكيل الحروآلِ 

 نقرأ ىذا الدرس لمطالب عمى النحك التالي: .ُ
 كىكذا -باء فتحة بى  - فتحة اى  أًلؼ

 :بطريقة التشكيؿ عمى النحك التالي چ ٻ چكممة كنقرأ 

 چ ٻ چ حى  حاء فتحة شىرى  رى  راء فتحة شى  شيف فتحة

ا رٍ كنقكليا دى   .قراءتيا بطريقة التشكيؿ ترج في الكممة بعد أف تمٌ ىا لتثبيت طريقة الدا تىكرار كلنا جن

 جرٍ الدا  عد القراءة بالتشكيؿ تككف التيجئة ثـٌ ىناؾ مف يجد أف مف ب تنبير:
 چ ٻ چ :قائبلن درجيا ي ثـٌ            شػى رى حى  :قكؿي حاء فتحة حى  :قكؿيفبعد أف 

 .السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيفي االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعاب كاإلدراؾ مر كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا تطكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري
فػنحف ذاتيػا لػذلؾ  مكبػة بحػدٌ فيػي غيػر مط ،غايية طريقية التشيكيل وسييمة ال ه إلػى أفٌ نػكِّ ني ىنا البيٌد مػف أف ك 

ػارٍ ي قرأىا بطريقػة التشػكيؿ دى عيد الكممات التالتشكيؿ دكف أف يي  طريقةبر مف تعميـ الطالب نحذِّ  الرايػة  إذ ،جن
 .الصحيح ج الكبلـ بالكجورٍ ة ىي دى المرجكٌ 

رج دٍ ا أف نى فمن ،مف الطمبة مف يسترني عف طريقة التشكيؿ لسرعة بداىتو كحسف استيعابو كاف لدينالك  لذلؾ
ا مع تمييز الحركات كتفييمو لمدرس  .لو الكممات درجن

 ظ(ِةي ضيططٍ  ص  المجموعية فيي ةولنيا )ُايأحيرآل االسيتعالء كالتػي ىػي  ميةاّ فاألحيرآل المبنا عمى بلا و طي بِّ نى ني  .ِ
ييفَ مُ واأللييآل المدييية المسييبوةة بحييرآل  والمضييمومة والييراء المفتوحيية ت قَ بِ والم لفييظ الجالليية )اذ( إذا ُسيي ما 

  .ما حرؼ الكاك كالحاء كالعيفى مف الحركؼ السيا تبقٌ  كترقيؽ ما فيذه يجب تفخيميا  بفتا أو ضم
  چ ڎ چ - چ ٻ چ   الحػػرؼ بشػػكؿ صػػحيح فعنػػد قػػراءة كممػػةالطالػػب مخػػرج  راعػػاة تمقػػيفمي البيػػٌد مػػف ك 

اد كىكذا  .نراعي ترقيؽ األحرؼ كميا مع تفخيـ الصا

كسػرة كالضػمة ككػذلؾ فػي درس ال ًلػؼد حػرؼ األالحرؼ المفتكح بحيػث يتكلاػبلب عمى عدـ تطكيؿ و الط  نبٌ ني  .ّ
 .عدم تجاوز الحركةننتبو إلى عدـ المد بمعنى 

( كي  .ْ رىتى  بت التاء مبسكطة مكافقة لمرسـ العثماني فميتنبو.تً في كممة )شىجى
كلػـ ا كآًخرىػا كداًخميػالحػركؼ بػ كؿ الكممػة كتابػة استكعب درس تشكيؿ الحركؼ بالفتحػة حػاالت  مالحظة:

 .مف الحركؼ كحاالتيا إال ما ندر نيرًفؿ
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 سرِ بالكَ  الحروآلِ  تشكيلُ 
 :نقرأ ىنا الدرس لمطالب عمى النحك التالي .ُ

 كسرة اً  أًلؼ
 كسرة ًب كىكذاباء 

لتفعيػػػؿ الحػػػكاس  أصػػػبعو مػػػف الحػػػرؼ إلػػػى الحركػػػةضػػػركرة تػػػدريب الطالػػػب عمػػػى تحريػػػؾ كنؤكػػػد عمػػػى 
 .أكىك يقر  جميعيا في أثناء قراءتو

 :عمى النحك التالي چىت  چكنقرأ كممة 

 چىت  چ مى  ياء فتحة خىشً  شً  شيف كسرة خى  خاء فتحة

 .رىا أك نكتفي بقراءتيا مرة كاحدةكرِّ كلنا أف ني 

 ء التيي تيةتي بي ار الكممية.تحت حرآل اليانقطتان(  ) في المصاحآل المطبوعة بين أيدينا لم يوض  اط .ِ
كحػػيف  ،العمػػؿ فػي بعػػض بمػداف العػػالـ اإلسػػبلمي كمصػر مػػثبلن  عميػػوكىػذا أمػػر مقبػكؿ فػػي الرسػػـ اإلمبلئػي ك 

 الياء الكاردة آخر الكممة.ساخ المصاحؼ القرآف اعتمدكا عدـ كضع الخط تحت خٌط ني 

 :المقصورة والياء عم  النحو التالي ِلآلوبناء عم  ما سبق فال بد من التنبير إل  التفريق بين األ 

ػػػػػػػػػػػػػػ اليػػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػػػػػػر الكممػػػػػػػػػػػػػػة (ٔ  .تح أك ضػػػػػػػػػػػػػػـ أك كسػػػػػػػػػػػػػػر أك سػػػػػػػػػػػػػػككف أك تنػػػػػػػػػػػػػػكيفبفػػػػػػػػػػػػػػ ؿكا تيشى
 چ ڃ چ -  چ ۈ  چ    - چ ڇ چ -  چ              ڃ          چ     -    چ  ٻ    چ   :ؿامث

 بميػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػرغيػػػػػػػػػر مشػػػػػػػػػككلة كمػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػة( بمعنػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػاء آخػػػػػػػػػر الكممػػػػػػػػػة )كىػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػكف مدٌ  (ِ
  چ ی چ - چ ٻچ   :ؿامث

 چ ۆ چ - چ ڱ چ :مثػؿ ،)ًخنجرياػة( صػريرة ؼأًلػيكضػع فكقيػا غالبا ما  ،مقصكرة أًلؼكغير ذلؾ  (ٖ

سػػقاطيا حػػاؿ المقصػػكرة التػػي يجػػب إ ًلػػؼعمػػى األ ا صػػريرةأًلفنػػغيػػر أف نساػػاخ المصػػاحؼ لػػـ يضػػعكا 
 ... وهكذا چ وئ  ۇئ چ  :الكصؿ مثؿ
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 تشكيل الحروآل بالضمٍّ 

 :نقرأ ىذا الدرس عمى النحك التالي .ُ
 ضمة اي  أًلؼ

 باء ضمة بي ... كىكذا
 چ ڇ چكلتكف كممة:  نقرؤه كلنختر مثاالن 

 چ ڇ چ ؿى  الـ فتحة سيئًػ ءً  ىمزة كسرة سي  سيف ضمة

 :ةاليمزى قراءة ؽ بيتعما   مّ مُ ظ محَ مَ  .ِ
 .(افبل كرسٌي لي بيف حرفيف ىي الكاك أك الياء أكاألًلؼ أك )  االنظر عن كرسي بط ٍّ  ُتقرأ ال مزة

 .قرأ ىمزة كىكذاما سبؽ يي  كؿ  ...   ء( -ئ  -ػئػ  -ؤ  -إ  -)أ  أك كالتالي: چے  چ  مثؿ: 

ىالثالثىأسئلةىصنىدروسىالحركات

 ؟دة في تعميـ كتاب القراء السميمةماىي الطرؽ الثبلث المعتم -ُ
 ؟ يمة أك ما شابيو كما ىك الداارجما ىك ترتيب الطرؽ الثبلث في تعميـ الطالب كتاب القراءة السم -ِ
 ؟ عرِّؼ الحركة -ّ
 ؟ بلءما ىي حركؼ االستع -ْ
 ؟ التي يجب تفخيميااألحرؼ ي ما ى -ٓ
  (.دىرىسى )اقرأ بطريقة التشكيؿ كممة  -ٔ
 كيؼ تككف كضعية الفـ عند نطؽ الحرؼ المفتكح ؟  -ٕ
 ؟ ٌرقكا بينيا كبيف األلؼ المقصكرةكيؼ ففلـ يضع نيسااخي المصاحؼ نقطتيف تحت الياء المتطرفة،  -ٖ
 ؟ حرؼ المكسكركيؼ تككف كضعية الفـ عند نيطؽ ال -ٗ

ًزفى  اقرأ بطريقة -َُ  ( تشكيؿ كممة )حى
 المصاحؼ لـ يضعكا ألفنا صريرة ىناؾ في المصحؼ كممات تنتيى ب لؼ مقصكرة كلكف نيسااخ -ُُ

 اذكر السبب ؟ چوئ  ۇئ    چ ( عمييا كما في قكلو تعالى: )خنجرية
 ترسـ اليمزة عمى األلؼ، كعمى ماذا ؟ عىدِّد. -ُِ
 ؟ مضمكـة الفـً عند نيطؽ الحرًؼ الكيؼ تككف كضعي -ُّ
(  اقرأ -ُْ  بطريقة التشكيؿ كممة )عيًفىى
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 ثالثالدرس ال
 كونالسُّ 

 .ُييعراؼي الس ككف ب ناوي: قىٍطعي الحرىكة .ُ
فػي الرسػـ القرآنػي  ِؼاحً المصػ اخي ساػمسككف الظػاىر كمػا اعتمػد ني ىي ل(        ) إشػػػػػػػػػػػػػػارة رأس الحػػػػػػػػػػػػػػاء .ِ

 بالصػػػػػفرشػػػػػارة السػػػػػككف قميمػػػػػة مػػػػػف المطػػػػػابع التركيػػػػػة تطبػػػػػع المصػػػػػحؼ الشػػػػػريؼ بإ ةه ماػػػػػإال قً  عمػػػػػى الرالػػػػػب
إشػكالية فيػو كلكػف المشػكمة  ر اصػطبلحي الكلك أف االختبلؼ في ىذا فحسب فػ مٍ (    )  ٖالمسػػػتدير

خػبلؼ عممػاء األمػة بػدعكل التيسػير عمػى العامػة كىػذا  الرسم العثمانيالمصاحؼ لـ تعتمد  أف بعض تمؾ
 ىا.فة عثماف رضي اهلل عنو ىك أحدقيكد كالرسـ المتفؽ عميو في خبل ةعرؼ القرآف مف غيره بثبلثإذ يي 

 يحوي احتماالً  وكان لمرسمِ       حوِ وجر الن  ق ما وافَ  وكلُّ 
 انُ ييييألركا ةُ يييييالثييثيف ذ  ال        إسناًدا دو القرآنُ  وصا  

عممػاء التجكيػد ك العػرب ال تبػدأ بسػاكف  ألفٌ  :الحيرآل المتحيرا اليذي يسيبقر مي  قيرأ إال  الحرآل السياكن ال يُ  .ّ
ػػ الحػػرؼكًصػػفة لمعرفػػة مخػػرج  وإلػػى أٌنػػيػػكا با ن فػػي لحػػركؼ كلػػذلؾ كانػػت كتابػػة ا ،ْبعػػد ىمػػزة الكصػػؿ في كا ييسى

 چٱ    چ   -  چک  چ   -  چۀ  چ : يا بالقطع مثؿينبدأ ف مطمع الدرس مسبكقة بيمزة كصؿو 

ىػذه  ؼ الثالػث مػفحػر ال إذا كػافمكسػكرة  ب ميزة ةطي ٍ  الكالم فإّننا نبدأ  اب لو بدأنادمزة الوصل  ُمالحظة:
فنبػػػػدأ بيمػػػػزة قطػػػػعو  ٓ كأٌمػػػػا إف كػػػػاف الحػػػػرؼ الثالػػػػث مضػػػػمكمان ضػػػػٌمان أصػػػػًمٌيان  ،ان أك مكسػػػػكر  ان مفتكحػػػػ األفعػػػػاؿ
 .مضمكمة

كسػػنجد ذًلػػؾ فػػي درًس ىمػػزًة الكصػػؿ غيػػرى أناػػا قػػد أشػػرنا إلييػػا ىنػػا لبلنتبػػاه إلػػى قػػراءة األمًثمػػة التػػي كًضػػعت  
: )ًاذىىب( )ًادفىع(.فييا كسرة تحت ىمزًة الكصؿ في ىذا   الدرًس، مثؿى

  
                                                           

 /.َِلمربلييني /صفحة جامع الدركس العربية  ٔ

 أم ساًكنة مقابمةن لكىًمًمة )ثىقيمة( أم ميشٌددة اختصارنا لكممة )خفيفىة(فائدة: إشارة رأس الحاء ترميز  ٕ

ٖ .) ـز فر الميستدير م خكذةه مف بداية حرؼ الميـ مف كًممة )جى  إشارة الصِّ

 ؾ.كتككف ب صميا فقط في المتحرِّ  عند تسكيف الحرؼبكضكح  يا تظيري كلكنا  ،عنو صفة الحرؼ ال تنفؾ   ٗ

)إذ الحرؼ الثالث مكسكر أصبلن كقد  چۋ  چ  –چۈ  چ  – چڍ  چ  –چڦ     چ استثناءن لمكممات األربع التالية:  ٘
كيضعت الضٌمة عميو التصالو بكاك الجماعة بعد حذؼ الحرؼ األخير مف ىذه األفعاؿ كىك حرؼ الياء حيث إٌف أصؿ ىذه 

 ايًتييكني( –ابًنييكا  –امًشييكا  –كا األفعاؿ ) اقًضيي 
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 :تككف بالشكؿ التاليقراءة ىذا الدرس بناءن عمى ما أسمفنا ف .ْ
 باء سككف اىبٍ  ألؼ فتحة اى 

 فتحة اى تاء سككف اىتٍ  أًلؼ

 :حك التاليعمى النا تككف  درس السككففي كطريقة تشكيؿ الكممات  .ٓ
 چ ىئ چمثاؿ: 

ٍبػ باء سككف سى  سيف فتحة  چ ىئ چ عى  عيف فتحة سى

 چڳ چمثال: 

 چ ڳ چ عىؿٍ  الـ سككف يىٍجعى  عى  عيف فتحة يىٍجػ جيـ سككف مى  ياء فتحة

ٍبػػػػ( ألناػػػعمِّ المي  فى ىنػػػاؾ ًمػػػ تنبيييير: كالثانيػػػة لػػػدمج  السػػػاًكف كلػػى لقػػػراءة حػػػرؼ البػػػاءرل األي و يىػػػمػػيف مػػػف يكػػػرر )سى
 .ختصاركاال يسيرنشيد التنى ال ضركرة ليا كنحف  إاٌل أنيا إطالةه ج في ذلؾ يما كال حرى الحرفيف ببعض

 حػػرؼ مػػدٌ تيبػػدؿي  فػػي ىػػذه الحالػػة اليمػػزة الثانيػػة ألفٌ  ( اى أٍ  ) أًلػػؼ فتحػػة اى أًلػػؼ سػػككفييبلحػػظ أٌننػػا ال نػػذكير  .ٔ
 .بمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركتيف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  يي  بيييييييييييييييييييدل ميييييييييييييييييييدّ فيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى يناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

فنقػكؿ عند لفظ ىمػزة الكصػؿ  اليمزة الثانية ياءن  حيث ستبدؿ   چ ٻ  چ ات مثؿ:كأمثمة ىذا الحكـ في كمم
 بػػػػػػػػػػػػػػػػدأ فييػػػػػػػػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػػػػػػػػالي:نف  چٿ  چ  –  چٿ  چ     –   چ ڦچ فذذذذذذذذذذذذذذذذ  وكذذذذذذذذذذذذذذذذذ    (ًايتػػػػػػػػػػػػػػػػكني)

( -ف( )ًايذى  -)آدـ(   .)ايكتيًمفى
 

نطؽ عنػدىا مػا بػيف اليمػزة تي ف، [ْْفصمت: ]  چۅ   ۋ   ۅ  چ  في قكلو تعالى: الثانية ؿ اليمزةيا سى تي  تنبير: .ٕ
 عمػى تسػييؿً  يػدؿ ككضع النقطة السالفة الذكر بػدكف الحركػة مكػاف اليمػزة" :حؼالمصا اخي سا كاألًلؼ يقكؿ ني 

 "    چ ۋچ  طؽ باليمزة بينيا كبيف األًلؼ كذلؾ في كممةكىك ىنا الن   ،بيف بيفى  اليمزةً 
 

لطاليب ناسيب تيدريب امين المفتكػكف سػاكنة عنػدما أحرؼ القمقمة التي تظير عمييػا ىػذه الصػفة  نبلحظ أفٌ  .ٖ
 .اىٍد ( –اىٍج  –اىٍب  –اىٍط  –)اىٍؽ   ة في دذا الدرس.عم  القمقم

 ة كبرل إال عنػد الكقػؼ عمػى الحػرؼمقال تككف القمحيث كىنا نقؼ عمى تمؾ األحرؼ فتككف القمقمة كبرل، 
ال فبلا  .لساكف كا 
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 قمقىمػة فيياالقمقمة تككف  [ّإلخبلص: ]ا چ پ  ڀ   ڀ  ڀچ ف  قو ه تعا ى   چڀ    چآخر كممة مثبلن ف
 الكقؼ عمييا. عدـً حاؿ ررل صي 
 

 و سػػاكف غيػػرداللػػة عمػػى أٌنػػ افيي  فييي القييرآن الكييريم ال تعمييو  أي إشييارةالحييرآل المييدغم أو المُ  ُمالحظيية: .ٗ

ال فيكضع فكقو إشارة  ٕا فلق:   چٹ  ڤ   ڤ  ڤ چ  :ظير مثؿمي  داللة عمى السككف الظاىر كما  ( ۡ    )كا 
ػجي الالطالػب إلػى قػراءة ب نػاخيػر مػف الػدرس كىنػا انتقمفػي الجػدكؿ األ اكأمثمػة ىػذ معنا كىكػذا. مرٌ  ػاؿ مى  عكضن
ا كبعػدىا يقػرأ اآليػة أك الجػزء مػف اآليػة يى جي ري دٍ ثػـ يىػ ،فيقػرأ بطريقػة التشػكيؿ كػؿ كممػة عمػى حػدة ،الكممات عف

 كىكذا. كامبلن 
 
 
 

ىأسئلةىصنىدرسىالسكون
 ؟عمى السككف الظاىر لمداللة في الرسـ القرآني، ما ىي اإلشارة التي اعتمدىا العمماء -ُ
 ؟القمقمة أحرؼما ىي  -ِ
 القمقمة؟ أحرؼمتى تظير صفة القمقمة عمى  -ّ
 ف نمفظ الحرؼ الساكف مع ما قبمو؟لماذا يجب أ -ْ
 ركة كالثانية ساكنة، ماذا نفعؿ؟في قراءتنا عند التقاء ىمزتيف، أكالىما متح -ٓ
 .(ڳاقرأ بطريقة التشكيؿ كممة ) -ٔ
طاء الفـ شكمو المكافؽ لمحركة، ماذا ييسمِّي العمماء طريقة مف خبلؿ إع :ااتر اإلجابة الصحيحة -ٕ

 التشديد(   ،  السككف   ،  الحركات إتماـ)                   نطؽ الحركة بشكؿ صحيح ؟
 في الرسـ القرآني الحرؼ الذم لـ يرسـ عميو عبلمة ىك حرؼ       )ميمؿ ، ساكف ، مظير( -
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 راب الدرس ال
 الطبيعي المدُّ 

 د: ىك إطالة الصكت عند النطؽ بالحرؼ.الم .ُ
 ( قىاؿى )  ،  كما في كًممةً أحرفو: األلؼ الساكنة المفتكح ما قبميا .ِ

 ( يىقيكؿي كما في كًممًة ) الكاك الساكنة المضمـك ما قبميا:        
 ( ًقيؿى كما في كًممًة ) ما قبميا:    الياء الساكنة المكسكر       

 .حركتين زمن ّد ألاذة وأما لو مُ كَ حرَ زمن  يةاذُ  متحرٍّاالحرآل ال .ّ
 (.يىقيكؿي  - ًقيؿى  – قىاؿى ) مثؿ

.نا  يصاحبو غي طؽ بحرؼ المد يجب أالا عند الن   .ْ  ة مف الخيشـك
  . مفتكحال تككف إال ساكنة كال يسبقيا إالا  المدِّية األًلؼ .ٓ
  :طريقة التشكيؿ عند تعميـ ىذا الٌدرس .ٔ

 (ؼ لمحرؼ المفتكح)حالة المدِّ باأللً 
ا ا ؼألً  حاء فتحة حى  حى
 يىا ؼألً   ياء فتحة يىا
 طىا ؼألً  طاء فتحة طىا
 ىىا ؼألً   ىاء فتحة ىىا

ىنػػػاؾ مػػػف يعػػػرض ىػػػذه الحالػػػة نحػػػف اخترنػػػا مػػػا كجػػػدناه أبسػػػط طيػػػرؽ تعمػػػيـ ىػػػذا الػػػدرس، كلكػػػف  مالحظييية:
 :ك ف يقكؿ بةساليب أارى

ا] ا كما في أك ]  [حاء أًلؼ فتحة حى  .أك ]حاء فتحة مٌدة حا[ [طريقة القاعدة النكرانيةحاء فتحة طكيمة حى

ػػيط طىييػػربػػ حرؼ )ىػػذا الػػٌدرس بػػدأنا  تنبييير:  قػػدار المػػد الطبيعػػيمكتمػػد ب يػػا سػػتفرد فػػي فػػكاتح السػػكر( ألنا حى
 )حركتاف(

 )حالة المدِّ بالكاك لمحرؼ المضمكـ(  )حالة المدِّ بالياء لمحرؼ المكسكر(
 كيك كاك ضمة كاك كيك ًحي ياء حاء كسرة ًحي
 عيك كاك ضمة عيف عيك ًسي ياء كسرة سيف ًسي
 ..... كىكذا باقي األمثمة ًيي ياء كسرةياء  ًيي
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ة اليربط والمقارنية بيين عممييو أال كىػي تػاب كمِّػة لمرايػة تشػمؿ دركس الكً ميٌمػمسػ لة ال بدا مف التنبيو عمى  .ٓ
قػارىف لػو بينيمػا ككػذلؾ حػيف رع بدرس الكسػرة أف يي كيشالطالب يمزمو بعد أف يينييى درس الفتحة  إذ الدروس

 .ضمة يقارنيا مع الدرسيف السابقيفيشرع بدرس ال
 كبػيف الكسػرة كمػدىا باليػاء كبػيف الضػمة كمػدىا بػالكاك. ًلؼف الطالب بيف درس الفتحػة كمػدىا بػاألقارً كىنا يي 

 إلخيف كبيف الفتحة كالفتحتيف...كسرتكىكذا في دركس التنكيف نقارف بيف الضمة كالضمتيف كبيف الكسرة كال
 كسنقرأ ىذا الدرس لمٌطالب عمى النحًك التالي:

(ُمثاؿ )  (: )قاؿى

 قىاؿى  ؿى  الـ فتحة قىا قاؼ فتحة أًلؼ
 ا(عى (: )دى ِمثاؿ )

 دىعىا عىا عيف فتحة أًلؼ دى  داؿ فتحة

كتبت مكافقة لمرسـ القرآنػي  ؼلً أف اليمزة الممدكدة باأل ًلؼالحركؼ المفتكحة باأل ظ في درس مدٌ نمحى  تنبير: .ٔ
 .( في أكؿ الكممة أا ضع )( كمف الخط  أف ن آ )فشكميا  )ءا( كأما بالرسـ اإلمبلئي

ي لمياء التي ى مييا أم إشارة خبلفان ية ال يكضع عالياء المدِّ  الحركؼ المكسكرة بالياء نجد أفٌ  كفي درس مدٌ 
 [7ٔيونس: ]  چ ٺ  ٺچ  :حرؼ ليف مثؿ

كعمييمػا إشػارة السػككف الظػاىر إال  انميد  ا ال يُ مينين والمفتوح ميا ةبم الساك ءالواو واليا أفٌ كيجدر بالػذكر  .ٕ
 بامتػػدادو  جي خػري ي وألناػ(  ميد  ِليينكييسػٌمى ىػذا المػػد  )  ( حركػاتٔ - ْ - ِاف )مػدا ض ليمػا السػككف فيي إف عػرى 

 .مفة عمى المسافكليف مف غير كي 

 .چ ٿ چ    – چ ڀ چ – چ پ چ –  چ ٻ چ مثؿ:

ػػػا ليمػػػا بخػػػبلؼ غالػػػب الكتػػػب  تيفيٌ ء كىػػػذه الػػػكاك ليسػػػتا مػػػدٌ ىػػػذه اليػػػا كقػػػد خصصػػػت القاعػػػدة النكرانيػػػة درسن
  – چڦ    چ  –  چ ڻ چ شػػػػػار ليمػػػػػا مػػػػػف خػػػػػبلؿ بعػػػػػض األمثمػػػػػة كالكممػػػػػات مثػػػػػؿ:يي المطبكعػػػػػة عنػػػػػدنا إذ 

ىػػذا  ف كلعػػؿٌ كردت فػػي درس السػػكك بعػػض ىػػذه الكممػػات ك    چ ڄ چ  –   چ گ چ  –    چڱ    چ  – چۋچ
 .كاهلل أعمـ تخصيص درس كامؿ لول كال حاجة يكفي اختصاران 
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أعنػي اليػاء المديػة  ومن الممحوظات الجديرة بالذكر فيما يتعمق بالمد ديو اليياء التيي تكتيب بيين الحيروآل .8
يييييي فييييييي مييييييدّ تكػػػػػػكف  مػػػػػػا اكغالبػػػػػػ ػػػػػػ أك غيػػػػػػر مػػػػػػدِّ   چىئ  يئ   چ  :مثػػػػػػؿ لمحػػػػػػرؼ المكسػػػػػػكرمة الصٍّ  مةالصِّ
     چ ہ چ  – چ ٻ چ مثؿ:

   چ ٺ چ :مثؿ الصطيرة ِلآلواأل           چ ڤ چ  – چ حب  خب چ :مثؿالواو الصطيرة ككذلؾ 

                               –      چ ڳ چ –  چ پ چ :مثػػػؿ فػػػي بعػػػض الكممػػػاتفارقػػػة  أًلػػػؼ (الحػػػركؼ بػػػالكاك مػػػدٌ )درس  يفػػػ تنبيييير: .ٗ

اإلشػارة كىػذه  دة الحيرآل وعيدم النطيق بيرلمداللية عمي  زييا  (  ۡ    )كيكضع فكقيػا إشػارة  .چ ٹ چ
 .   چ ۆئ چ  –  چ ڄ چ –   چ مث چ غيرىا مثؿ:عمى الفارقة أماـ كاك الجماعة أك  ًلؼعمى األتكضع 

اخ المصاحؼ سٌ ني  اصطمح ،طالحيةودي أمور اص ة بالرسم القرآنيحات ااصّ ثل تما المصطممِ ولنعمم أّن 
 .ـ العثمانيفميس ليا قدسية الرسعمى ضبطيا بيذا الشكؿ 

كبيف اإلشػارة في الرسـ اإلمبلئٌي اخ المصاحؼ سا بيف السككف الذم اصطمحو غير ني خمط الناس كثيران ما يك 
فػكؽ ( ــْذـ) كضػع دائػرة خاليػة الكسػطأٌف المصاحؼ اخ سٌ كقد ذكر ني  صة لمداللة عمى زيادة الحرؼالمخصٌ 

فػي الكقػؼ  لؾ الحرؼ فبل ينطػؽ بػو فػي الكصػؿ كالة الثبلثة المزيدة رسما يدؿ عمى زيادة ذما أحد أحرؼ العً 
 . چ ۇئ  ۆئ چ - چ ېئ  ېئ  ىئ چ -    چ ەئ چ - چ ڌ   ڌ چ  -  چ چ چ: نحك

كممة )يىٍحيىا( تكتبي بػاأللؼ الممػدكدة إمبلئيػان إف كانػت بمعنػى الًفعػؿ، ًخبلفػان لمرسػـ العثمػاني  تنبير: .َُ
 ناؾ بمعنى الًفعؿ(في سكرة األعمى إذ ريسمت باألًلؼ المقصكرة )مع أٌنيا ى

 .لـ يضع عمماء الضبط عبلمة السككف فكؽ أحرؼ المد ألف مخرجيا مقدر )كىك الجكؼ( .ُُ
ىى
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ىأسئلةىصنىدرسىالمّدىالطبوعيى
 أجب بصح أك خط :  -ُ

 الحرؼ ي خذ زمف حركتيف )         (-
 تمد الحركؼ باأللؼ أك الكاك أك الياء )         ( -
 (         يصاحب المد غنة عند النطؽ بو ) -
 لمسككف نكعاف : سككف ميحقاؽ كسككف ميقٌدر )         ( -
الياء الصريرة ) المعككسة ( كالكاك الصريرة كاأللؼ الصريرة ) الخنجرية ( في الرسـ  -

 القرآني رسمكا بيذا الشكؿ لعدـ كتابتيـ في الرسـ العثماني )         ( 
 سككف الميقىدار مف خبلؿ الرسـ ؟كيؼ فرؽ العمماء بيف السككف الميحقاؽ كال -ِ
 المدِّ ؟ أحرؼالسككف عمى  عبلمةلماذا لـ يضع العمماء  -ّ
 ب م درس مف الدركس السابقة يمكف ربط درس مٌد الحركؼ المفتكحة باأللؼ ؟  -ْ
يسمي العمماء الكاك المضمـك ما قبميا، كالياء المكسكر ما قبميا بحرفي مد ، ماذا يسمي العمماء  -ٓ

 المفتكح ما قبميما ؟ الكاك كالياء 
 كيؼ كتبت كممة " يحيى " في الرسـ القرآني ؟  -ٔ
ما ىي تسميتيا ؟ كىؿ تمفظ ؟ كما ىي اإلشارة التي رسمت  ،األلؼ المرسكمة بعد كاك الجماعة -ٕ

 عمييا ؟ 

 .........................................  چ ٻ   چاقرأ بطريقة التشكيؿ كممة  -ٖ

ى
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 اامسالدرس ال
 ةالشدّ 

 .ةكىك الشدٌ  أال بحث جديد سنقؼ عنده بعد الحركات كالسككف كالمدٌ  .ُ
 . أك ًبعبارةو أخرل:كان كالثاني متحرِّ  كؿ ساكنان بحيث يككف األو نفسي  تضعيؼ الحرؼً  :ُةكالشدٌ 

لييمػػا سػػػاكف كالثػػاني متحػػػرِّؾ ـى الحػػػرؼي "الشػػداةي عبػػػارةه عػػف حػػػرفيف ميتمػػاًثميف فػػػي كممػػةو كاحػػػدة، أكا ؿ األكا  ، أيدًغػػ
 ِبالثاني فصارا حرفنا كاحدنا ميضعافنا"

دخاليا ببعضيا البعض. تىكراررسـ بباء كاحدة مع فينا باء ساكنة فمتحركة تي  ۀ :مثؿ  الحرؼ كا 
 :ّكسنقرأ ىذا الدرس لمطالب عمى النحك التالي .ِ

 ة.نا دة غي شدا مع إعطاء الميـ المي  ـا ثى  ميـ شدة فتحة ثى  ثاء فتحة ثىـا مثاؿ: 

ب صػرارنا كطبلبنػا عمػى الحػرفيف ة نػدرِّ دٌ ة كطريقػة تشػكيؿ الكممػات التػي فييػا الٌشػذكرنا مفيكـ الشػدا  بعد أف .ّ
 .دتينشد  المُ  لميم والنونِ تكون عم  أكمل دَرجات ا في اة نّ فالطُ  يفاألغنا 

       چ حئ  چ – چ ٻ چ - چ چ چ مثػػػػؿ: د ممييييدودحييييرآل مشييييدّ بعػػػػض الكممػػػػات التػػػػي فييػػػػا  ىنػػػػاؾ .ٗ

 چ چ چ :مثؿ تمؾ الكمماتيؿ فنقكؿ في تشك

 

 

                                                           

ُ )  يمكف تقريب درس الشداة لممتعمِّـ ب فا معنى الحرؼ الميشداد: )ىك الن طؽي بالحرؼ بحيثي نقؼ عميو قميبلن
 /ِٔقامكس اإلمبلء، لمدكتكر مسعد محمد زياد /صفحة  ِ
 :(القاعدة النكرانية) كتاب كلنذكر طريقة التشكيؿ ليكذا حالة في ّ

 مثاؿ: قىؿا 
 قىؿا  ؿى  الـ فتحة قىؿ قاؼ الـ فتحة

 فيـ يفككف التضعيؼ في كؿ مرة كقد كناا سابقا نقرأ الحرؼ المشدد عمى النحك التالي )بالنسبة لمكممة السابقة(:
 قىؿا  ؿٌ  الـ شداة فتحة ؽى  قاؼ فتحة

 سككف فنقكؿ: الـ شدة فتحة قىؿا كلدل التدقيؽ تبٌيف أف األدٌؽ كاألصٌح أف نتابع طريقة تشكيؿ درس ال
( حيث نبلحظ حذؼ التاء المربكطة مف كممة فتحة فإف  ألف كصؿ فتحة بػ ٌؿ لمتمكف مف النطؽ بالسككف يعني نيطؽى )فتحؿا

 ( كىذا مف الصعكبة عمى صرارنا لـ تحذؼ يصح كلكف تككف صعبة طكيمة إذ نقكؿ:) فتحةه ٌؿ (حيث تيمفظ ) فتحتيًنؿا 
 بمكاف.

 چ چ چ ػًيدِّم ياء ة كسرةداؿ شدا  يىًيػ ىػً  ىاء كسرة مى  ياء فتحة
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 حقػان ما إدغػاـ المتمػاثميف كمػا سػنجد الالسػيا ك لدرس اإلدغام بةنواعر  اةٌ توطِ  ررس بمف ومددذا ال نّ إتنوير: 

 .بالثانيألكؿ دغـ ايي حيث  إذ كتبت بكافيف األكؿ ساكف كالثاني متحرؾ چ ۋ چ :مثؿ

كمػا  الحيرآل التيالي وادإشيارة السيكون الظيادر وشيد  الحػرؼ األكؿ عػف  كااخ المصػاحؼ عػرا ٌسػكلذلؾ فإف ني 
 .  چ ڻ چ  -   چ ڱ چ في

 چ ک  گ چفي كممتيف فبالمفيكـ نفسو: كأما إدغاـ المتماثميف الذم 
 .دان مشدٌ  كاحدان  ني )الباء( حرفان الثا يا تصبح مع الحرؼقمقؿ ألنٌ فتدغـ الباء األكلى بالثانية فبل تي 
لمعػػامميف فػػي حقػػؿ التعمػػيـ القرآنػػي كالخاضػػعيف لػػدكرة تعمػػيـ القػػراءة كالقيػػاس  كقػػد كػػاف مػػف المناسػػب لمتقيػػيـ

       چ ۀ  ہ چ  چ ڱ   ڱ چ ض عمييـ السؤاؿ التالي في قكلو تعالى:عرى السميمة كرسـ القرآف أف يي 

 ؟مف حيث المفظ( ) ء في كؿ مف المثاليف السابقيفراكـ 
 .دةشدا أك راء كاحدة مي  لفظان  في الثانية فعندنا راءاف ت الراء األكلىمى غً ففي المثاؿ األكؿ دي 

دت دِّ فشيػ چڱ  چ في كممة غـ بالراء التي حدة( كلكف التنكيف دي المثاؿ الثاني ففي كممة غفكره )راء ك ا اكأمٌ 
رٍ ) - فظمف حيث الما  -الراء فعندنا ىنا ثبلث راءات   .كاألمثمة في ذلؾ كثيرة (رىحيـغفكري

 

ىأسئلةىدرسىالشدة
 ة؟ؼ الشدا عرِّ  -ُ
 في طريقة التشكيؿ ىؿ ييقرأ الحرؼ كحده؟ كلماذا؟ -ِ
يو (؟ -ّ  كـ ىاء في كممة )ييكجِّ
 ة؟ كمتى تككف في أكمؿ درجاتيا؟نا ما ىما حرفا الرً -ٗ
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 سادسالدرس ال
 التنوين

 ٔ.حُق آِاَر األسماء لفًظا ال اطًّا  ووصاًل ال وةًفادو نوٌن ساِكَنٌة زاادة تم :التنوين .ُ
 الوةيآل حيال فيي قُتنَطي النيون إن   حييث عمي يا الوةيآل مين األصيمّية والنيونِ  التنيوين بيين التميييز يمكنو 

 ِحال الوةآل. ُينطق ال التنوين بينما عمي ا
رنػا ف حبتنكيف الفػتٍ  بتنكيف الكسر ثـٌ  ثـٌ  بتنكيف الضِـّ بدأنا ىذا الدرس كقد  ػ ة تنػكيف الفػتحدراسػ خا  ميد  ح لنكضِّ
لتيقػرأ  أًلػؼكضػع لػو الفتحتيف يي ٌكف بػنىػالحػرؼ المي  فٌ إإذ  ،ب عمى التنكيف في الدرس لمطالػببعد التدر   و العِ 
فعند الكصؿ تيقرأ  چ ڱ چ   – چ ہ       چ مثؿ: (التاء المربكطة )باستثناءالكقؼ  حاؿا عف التنكيف كضن عً 
 .(اكتابى )كقؼ كعند ال (فكتابى )

 :حو التاليالن  ُيقرأ دذا الدرس عم   .ِ
ما باء   تاف به ضى

 أم تيمفظ بيف، تيف، ثيف كىكذاتاء ضمتاف ته 

 .الكممات نقرأ لباسي ثـ لباسه كىكذاقراءة كفي  .ّ
 .ىك نكف ساكنة متحرؾحرؼ الصكت التنكيف بعد صكت ال كأفا  تيفة كالضما ز الطالب بيف الضما ليميِّ 

 ظ ارمتنوين في حالة اإللاألمثمة القرآنية في دذ  الدروس أمثمة  الحظ أن  نُ  .ْ
 .رتنب  فميُ  بأو مقمو  اف ً   م  مثال فير تنوين مدغم أو مُ القراءة بطريقة التشكيل تتناف نّ إإذ 

 )تبدأ بُمتحرٍّا وتقآل عم  ساكن(.ؾؾ فيي التقؼ عمى متحرِّ  بمتحرِّ العرب ال تبدأ إالا  كما أفٌ بلحظة: مي  .ٓ
عمى ساكف  كالكقؼ جان رٍ دى  المقركءً  ج بصرارنا بعد القراءة بالتشكيؿ إلى إعادةً نتدرٌ كاف البيٌد مف أف لذا 

 .   چ ۈ  ۈ چ فنقكؿ بعد تشكيؿ

  .كىكذا چ َغفُوٌر َحلِيم     چ عند الكقؼ:
 :ا أف قراءة درس الكسرتيف ىك كالتاليككاضح جدن 
 كىكذا، ًثف، أم ًبف، ًتف - تو تاء كسرتاف  -بو باء كسرتاف 

                                                           
 / بتصر ؼ.ُٕٓاية القارم إلى تجكيد كبلـ البارم، لمشيخ عبد الفتاح المرصفي /صفحة ىد ُ
يكسػؼ:  ] چڌ    ڎ   ڎ  چ كاستثنيت حاالت معدكدة ريسػمت فييػا النػكف الٌسػاًكنة األصػًمياة عمػى ىيئػة التنػكيف مثػؿ:  ِ

 العثماني كما في المثاليف السابقيف. كىذا صحيح إمبلئينا فضبلن عف مجيئو في الرسـ [ُٓ]العمؽ:  چې  ې  چ   [ِّ
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 چ ڇ    ڇ چالتنػػكيف ىػػك لفػػظ لنػػكف سػػاكنة فنقػػكؿ :  إلػػى أفا  لتنكيػػوعيػػد اني  مػػات أيضػػان الكمً  عنػػد تعمػػيـ .ٔ
اإلجابة صحيحة ي أحرؼ منطكقة كىذا القياس كالتقييـ ف مع الكاك كالشدة كالتنكيف ثمانية چ ڇ چ كممة

 .مفيـك الشدة كمفيـك التنكيف كىكذا تدؿ عمى معرفة
 الوةيآل حيالعين التنيوين  و ِعيآار الكممة ديي المكتوبة  ِلآلاأل أّن شير إل  سنُ  وين الفتاتندرس في  .ٕ

 .چ ڱ چمثؿ: 
 مػػف أصػػؿ الكممػػة(مقصػػكرة   ًلؼو نتيػػي بػػت)الكممػػات التػػي ىػػي اسػػـ مقصػػكر  إذ إفا رد ط ييمُ  يييرُ دييذا غَ  أفٌ إاٌل 
   -   چ ڤ چ مثػؿ: مقصػكرة أصػبلن إذ ىي منتيية ب لؼ  التنكيف عفكتب في آخرىا أًلؼ لتككف ًعكىضان ال يي 

)اؿ( التعريػػؼ تبقػػى األلػػؼ  ػفػػنحف نبلحػػظ عنػػد تعريػػؼ ىػػذه الكممػػات بػػ   چ ڀ چ  - چ ۈئ چ - چ ژ چ   
 .ًلؼمييا باألعى  ؼي نقً  كعمى كؿن  دل( اليي  –الط كل  -القرل  -مقصكرة فنقكؿ: )المسٌمى ال

فسيينقرأ الكممييات بطريقيية التشييكيل دون ذا الػٌدرس ًعكىضػان عػػف التنػػكيف فػػي ىػػ ًلػػؼاأل كضػػعب الراًلػػ أفا كبمػا  .ٖ
 چ ڱ چ فنقكؿ: حرآل األِلآلِذكر 

 عند الكقؼ )ًكتىابىا( چ ڱ چ بىفٍ  باء فتحتاف ًكتىا تىا فتحة أًلؼ تاء ؾً  كاؼ كسرة

 كنحف بيذا لـ نقرأ ألؼ التنكيف كما ىك كاضح.

    چ ۈئ چ :: )حالة األًلؼ المقصكرة(آخر مثاؿ

 عند الكقؼ )طيكىل( چ ۈئ چ فٍ كى  حتافكاك فت طي  طاء ضمة

ن التيييياء المربوطيييية نقييييآل عمي ييييا بال يييياء وال تتصييييل ب ييييا أِلييييآل حييييال التنييييوين بييييالَفتا. .ٗ  عنييييدما ُتنييييو 
 .چڦ     ڄ  چ مثؿ: 

ـي يي  .َُ إظيػػػاره أك فػػػي ضػػػبط كرسػػػـ التنػػػكيف حػػػاؿ  اخ المصػػػاحؼساػػػني عتمػػػدىىا ا ًبعػػػٌدة صػػػكرالتنػػػكيف  رسػػػ
 ..كىكذا. (    ( أو )        ( أو )   )  ؿ التالية:لو األشكاتنكيف الضـ مثبلن ، عدمو

نىػػػكاف ال عمػػػى حػػػرؼ األًلػػػؼ ألٌف  .ُُ اعتمػػػدى نيٌسػػػاخ المصػػػاحؼ عمػػػى كضػػػع الفتحتػػػيف عمػػػى الحػػػرًؼ المي
 التنكيف حاؿ الكقؼ فمييتىنىٌبو. التنكيف لمحرًؼ ال لؤلًلؼ التي ىي عكض عف

نييية بيييالفتا المتطرفييية ال ميييزة إذا جييياء ةبيييل  .ُِ  .ال ُيرسيييم ل يييا أِليييآل ِعيييو  دااًمييياة ي يييليييآل مدٍّ أالُمنو 
 كفي كؿ األحكاؿ نقؼ عمييا ب لؼ عكض                     نىبى ن  –ًبناءن  –سىكاءن  –نداءن  –مثاؿ: جيزءنا 

 ًليينتىبو ًلضِـّ الفاء في كًممة ) كيفيكنا ( .ُّ
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ىأسئلةىصنىدرسىالتنوونى

 عرِّؼ التنكيف ؟  -ُ
 مده نساخ المصاحؼ لتنكيف الضـ الميظير؟ كارسـ الشكميف الباقييف لو ؟ما ىك الشكؿ الذم اعت -ِ
 لماذا كًضعت ألؼ بعد الحرؼ المنكف بتنكيف الفتح ؟  -ّ
 ؟ ككيؼ نقؼ عمى الحرؼ المنكف بتنكيف الفتح ؟ كالكسر كيؼ نقؼ عمى الحرؼ المينكف بتنكيف الضِـّ  -ْ
 تنكيف الفتح ؟ كيؼ نقؼ عمى تاء الت نيث المربكطة المنكنة ب -ٓ
 ؟ كاالبتداء الكقؼما يخص  فيما ىي القاعدة المشيكرة عند العرب  -ٔ
 أجب بصح أك خط   -ٕ
 (     )اليمزة المتطرفة المنكنة بتنكيف الفتح ال يرسـ ليا ألؼ عكض دائمنا  -   
ا في الكسر كالضـالحركا إتماـمف األخطاء الدارجة عمى قراءة البعض عدـ  -     (      ) ت كخصكصن

 .........................................     چبَ َلًدا َءاِمًنا  چ اقرأ بطريقة التشكيؿ -ٖ
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 ساب الدرس ال

ماو  دمزة الوصل  ةرَ ظ َ القمرية المُ  لال 

ـ  .ُ  الدرس ىنا لؤلًلؼ كالبلا
الكػػبلـ  جً رٍ فػػي دى ىػػي ىمػػزة يػػؤتى بيػػا لمػػتمكف مػػف البػػدء بالسػػاكف، ت خػػذ شػػكؿ األلػػؼ، تسػػقط دمييزة الوصييل: 

 ير في الرسـ القرآني.ركتظير عند البدء بيا، صكتيا صكت اليمزة، مرسـك فكقيا حرؼ صاد ص
 ما ىي حركتيا:

 التعريؼ ـتككف مفتكحة: إذا جاء بعدىا ال -ُ
 لشمساى  –لككاكب اى  –لجباؿ مثاؿ: اى 

ا أك مكسكرنا اك مضمكمىا  -ِ اتككف مكسكرة: إذا كاف ثالث حرؼ في الكممة مفتكحن  ضمًّا عارضن
كااً  –صًبر اً  –عمىؿ مثؿ: اً   مضي

 تككف مضمكمة إذا كاف ثالث حرؼ في الكممة مضمكمنا ضمنا أصميًّا -ّ
داي  –كتيب مثؿ: اي   سجي
 الـ ساكنة )زائدة( ت تي أكؿ األسماء مسبكقة بيمزة كصؿ مفتكحة عند البدء بيا. الم التعريآل:
 ليا حالتاف:

ػػدغـ بمػػا بعػػده، كيػػ تي بعػػدىا أحػػد الحػػركؼ  ىخفنػػيػػر مي غ رو ظيىػػمظيػػرة )قمريػػة(: كػػ م حػػرؼ مي  -ُ أك مي
 التالية )ابغ حجؾ كخؼ عقيمة(.

 :ميدغمة )شمسية(: كي تي بعدىا باقي الحركؼ، جمعيا اإلماـ الجمزكرم في أكائؿ الكممات التالية -ِ
 (( زر شريفنا لمكـر ضؼ ذا نعـ دع سكء ظفن  ... زا تفي ؿ رحمن ب ثـ صً طً )) 

 الوصل إسقاط دمزة الوصل حال عمىفي طريقة التشكيؿ بتدريب الطبلب  ـيد عمى المعمِّ الج كالممحكظ أفٌ  .ِ
ـأكثر مف مكضكع إظيار ا  .لبلا

ـ ار الحاصػػؿ عنػػد تكػػرِّ الخمػػؿ المي صػػب عينيػػو ن ـي عمِّػػالمي  كليضػػعً  .ّ إذ يسػػارع الػػبعض بػػؿ المظيػػرة مػػع الجػػيـ لػػبلا
  .يجدر التنبيو لو خط  بٌيفه كىذا ا لقرب المخرج نسبيًّ  ثير إلدغاميا في الجيـالك

مػػف  - ةمتيػا فػػي صػفحة مسػػتقما فسػػنجد أمثً التعريػػؼ  ئ بيمػػزة كصػؿ مػػع غير)الػػ(التػي تبتػػدً  بالنسػبة لمكممػػات .ْ
 .التي ىمزتيا ىمزة كصؿ ألفعاؿاك األسماء  بعضفييا  - كتاب القراءة السميمة

 .چ ک    ک چ :يمي تشكيؿ مالنشرح طريقة مثاؿ:  .ٓ
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كىا كىا أًلؼ كاك فتحة ػى اىٍلج جى  جيـ فتحة اىلػٍ  سككفالـ  اى  أًلؼ فتحة  اىٍلجى
 

كىارً  رً  كسرة راء كارً لٍ اى  ؿٍ رً  الـ سككف اىٍلجى كارً لٍ اى  ؾي  ةكاؼ ضما  لػٍ جى  كيػػلٍ جى
 

كارً لٍ اى  كيفا  ة فتحةنكف شدا   چ ک    ک چ سً  سيف كسرة ٌنػكيػػلٍ جى
ُكنَّس   چعند الكقؼ  َجَواِر ٱل   .چ ٱل 

ـ كمػػػا سػػػنجد ذلػػػؾ فػػػي درس انييير مِ  د  ل بيييين الكممتيييين الُبيييالوصيييكىنػػػا  ػػػا.الشٌ  لػػػبلا  مسػػػية أيضن
  چٻ  پ  پ  چ كأحياننػػػػػػػػػػا نًصػػػػػػػػػػؿي ثػػػػػػػػػػبلث كًممػػػػػػػػػػاتو ببعًضػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػي طريقػػػػػػػػػػًة التاشػػػػػػػػػػكيؿ كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي 

 
   چ ڇ  ڍ    ڍ چ ي تشكيؿف مالحظة م ّمة: .ٔ

ذىا ذىا أًلؼ ذاؿ فتحة كىا ً  إً  ىمزة كسرة كى  كاك فتحة ذى  ٍلػذى  الـ سككف كىاً   ػلٍ كىاً 
 

ذى  جى  جيـ فتحة ذى  ػنا جى ػ ة فتحةنكف شدا  ػٍلجى كىاً  نا كىاً  ذى  ةي  تاء ضمة ػٍلجى ناةي كىاً   ىمزة ضماة ...    ٍلجى

مػف التنكيػو إلػى قراءتيػا  دا بيػ ال، كلكػف اللتقػاء السػاكنيف ( حػاؿ الكصػؿ منعػان  إذا)  أًلػؼأسػقطنا  الحظ كيػؼ
 .تسقطبادئ األمر ثـ عند الكصؿ كالدرج 

ذا مػا حػاؿ الكصػؿ كىػ ًلػؼط األك سػقل[ مباشرةن  ذىؿٍ  - الـ سككف - ذى  -فتحة  -ذاؿ  ] أف نقكؿ فما ينبطي
 .قد زىؿا بو البعض فميتنبو

ىأسئلةىصنىدرسىهمزةىالوصلىوالالمىالقمروةىىالمظهرة

 عرِّؼ ىمزةى الكصؿ ؟  -ُ
 ما ىي حركة ىمزًة الكصؿ التي تسبؽ الـ التعريؼ ؟  -ِ
 كر القاعدة األساسية لحركة ىمزة الكصؿ ؟ اذ -ّ
 متى تظير ىمزة الكصؿ ؟  -ْ
 عرِّؼ البلـ القمرية الميظيىرة ؟ كما ىي الحركؼ التي ت تي بعدىا ؟  -ٓ
 لماذا يخطئ البعض عند قراءة الـ التعريؼ التي تسبؽ حرؼ الجيـ ؟  -ٔ

 .......................... ...............      چپ  ڀ   ڀ  چ  اقرأ بطريقة التشكيؿ -ٕ
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 ثامنالدرس ال
م ا  (ةمَ دغَ المُ )الشمسية  لال 

ـ )اؿ( التعريػؼ ىػي كمػا فػي درس ا أًلػؼأك  دميزة الوصيلىنا  .ُ   فػي ىػذه الحالػةكلكػف  ،يػرةظالمي  القمريػة لػبلا
م ا ـ لـ بو ادغى عف الشكؿ بينما الحرؼ المي  فتككف عاريةن  ا كامالً بعددا إدغامً  بما دغمتُ  لال   .دان شدا يككف مي  بلا
ـ ا إدغػاـعػدىـ  ؿ عنػد الػبعض فػيمخط  الحاًصػال ننسى أف نينبِّو ل .ِ  حػيف قيػا ميظيػرة(ٌف الػبعض ينطً )إذ إ لػبلا

ىنػػػا  ًلػػػؼاأل كذلػػػؾ ألفا  چے   چ  چے  چ  :مثػػػؿ (أؿػ )فػػػة بػػػعرا المي  الكممػػػاتب الجػػػرِّ  حػػػرؼً  الـي  تصػػػؿي ت
 .ككتابة ان تسقط لفظن 

   چٹ   ٹ  ٹ  چمثاؿ:  الب عمى النحك التالي:لمط كسنقرأ ىذا الدرس .ّ
 )بالطبع القراءة لآلية في حاؿ الكصؿ(

 ٹ نىا أًلؼ فتحةنكف  ًاٍىدً  دً  داؿ كسرة ًاٍىػ ىاء سككف اً  أًلؼ كسرة
 

ػنى دً ىٍ اً  نىصِّ  ة كسرةصاد شدٌ  ػنى دً ىٍ اً  رىا أًلؼ فتحةراء  صِّ ِدنَ  طى  طاء فتحة رىاصِّ رَ ٱه   طَ اصِّ
 

ِدنَ  ل  طَ  الـ سككف رَ ٱه  ِدنَ  ـي  ضٌمةميـ  ل  طَ اصِّ رَ ٱه  ِدنَ  ـُمس  ـ سيف سككف ل مُ طَ اصِّ رَ ٱه   ل ُمس  طَ اصِّ
 

ِدنَ  تى  تاء فتحة رَ ٱه  تَ طَ اصِّ ِدنَ  ًقي ياء كسرةقاؼ  ل ُمس  رَ ٱه  تَقِيطَ اصِّ  ل ُمس 
 

ِدنَ  ـى  ميـ فتحة رَ ٱه  تَقِيمَ طَ اصِّ  ل ُمس 

طَ ٱل   چنقرأ  عند الكقؼ َرَٰ ِدنَا ٱلصِّ تَقِيمٱه  تَقِيمف كممة ف آخر حرؼ مً كا سى حيث يي        چ  ُمس  ُمس     ٱل 
 .اللتقاء الساكنيف كعند الكصؿ سقطت ابتداءن  التشكيؿطريقة ئت بر قي  (ٹ)في المدية  ًلؼنبلحظ أف األ .ْ

ػحي بًذكر األًلؼ ميطمقان  طريقة التشكيؿ دكفىكذا حاالت بو مف الخط  بمكاف أف نقرأ ب نا  كنعكد فنينبِّو يػا أنا  ةً جا
يػػا تسػػقط حػػاؿ ـ الطالػػب أنا يػػتعما  بيػػٌد أف فػػبلمػػا بعػػدىا يا بً مكػػف عػػدـ كصػػمً مػػف المي  ألفا  ،حػػاؿ الكصػػؿ ستسػػقطي 

 .الكصؿ فقط بخبلؼ حاؿ الكقؼ
ػكىػي سػكرة الفاتحػة كًمػاألمثمػة فػي ىػذا الػدرس  سنمحظ أفا  .ٓ ـا  زءً ف جي يجػدر التركيػز عمػى فاتحػة الكتػاب إذ  عػ

بمقػدار  عنػد الكقػؼ عمػى رؤكس اآليػات نمػد  كلنتذكار أٌننػا ة مى دغى )أؿ( التعريؼ الشمسية المي  فييا ري تكرا حيث 
 .عارض لمسككف ( حركات ألف ىذا المدا ِ - ْ – ٔ)

ّ  چڄ  چ مبلحظػة: كًممػة )الٌميػؿ( الػبٌلـ فييػا شمسػية كقػد جػاءت فػي الٌرسػـ العيثمػاني بالشػكؿ التػالي:  .ٔ ّّ فشذ

 إلشارة إ ى ا ّّلم ا ُمّغمة.ُنّساخ ا مصاِحف ا ّّلم  
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 ( اذ )اللة الجَ  لفظِ  المُ 

مِ  كمَ الحُ   فٌ بػو با نتكترقيؽ كلن بيف ترميظو  ماكىي يا كـ المً ؼ عمى حي لنقً  .ُ إذ ىمػزة الكصػؿ  كاممية ال لمكمميةِ  لال 
ـ كـ كالحي  قة دائمان قا رى كالياء مي  (ًلؼ)األ  الـ؟ فحسب كلكف أم   لبلا

ـ ا ػػدغـ فػػي الثانيػػة كلكػػف تكتػػب بً كلػػى تيػػاألي  دة بمعنػػى أفا شػػدا مي  ةفػػي لفػػظ الجبللػػ لػػبلا اخ المصػػاحؼ ٌسػػكني  يفً بلمى
ـ يضعكف عمى ا ـ ة لتكضيح اإلدغاـ مع تعرية االثانية شدا  لبلا  .اإلشارة األكلى عف لبلا

م ودذ  ا م اا  يا وأّميفَ عرٍّ شمسية وال ةمرية إذ )ال( التعريآل تدال عمي  األسيماء لتُ بال توصآل  لال  دنيا  ليال 
دة فنقػكؿ شػدا كتبقػى الـ كاحػدة مي  نيػا كتابػةن حذؼ الـ مً تي  فإذا ما اتصؿ بيا الـ حرؼ الجرِّ  فمن أصل الكممة

ـ كا كنمفظ الـ حرؼ الجرِّ  (وً ما )لً   أم ثبلث المات. دةشدا المي  لبلا

 :ةِ اللَ الجَ  لفظِ  المِ  كمُ حُ  .ٕ

 .ظي ما رى تي  أك ضـن  بللة بفتحو لفظ الجى  الـي  تبقى إذا سي 
م سييبق اأن يَ  قصييودموال)  (مييا تسييبقر وستسييقط وصييالً عيين األحييرآل التييي رب   النظييرِ  بطيي ٍّ  فييي المفييظِ  لييال 

 .الجبللة حرؼ الداؿ المضمـك مف حيث المفظ بؽ الـ لفظً نا سى فيي  چ ڱ  ڱ چ :مثؿ

ذا سبؽ الـ  .كىكذا مكسكرة المقركءة ىناالياء  إذ چ ک  ک  ک چ :رقؽ مثؿلفظ الجبللة بكسر ي كا 

ؽ الـ لفػظ الجبللػة لسػبقو بنػكف التنػكيف رقِّػني عند كصؿ اآليػة األكلػى بالثانيػة مػف سػكرة اإلخػبلص  مالحظة:
 كالتػػالي: چپ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ :رأ قكلػػو تعػػالىا اللتقػػاء السػػاكنيف فنقػػؾ بالكسػػر منعنػػحػػرا التػػي تي 

ُ أََحدُ ) َمدُ ِن قُل  هَُو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ  .وتنبٌ فميي  (َّللَّ
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 تاِس الدرس ال
 ثويةاألحرآل المٍّ 

 ظ –ذ  –ث 

ف مػف المناسػب فػي الكػبلـ كػا فػي مجتمعاتنػا ككثػرة المحػفً  ةيا العامِّ الببلء بو مف تفشي  ما عـا نظرا لً  .ُ
 ألفا  مييياعُ سييان عنييددا إليي  رأس الثنايييا الثوييية التييي ينبطييي تقييديم المٍّ مٍّ للحييرآل التخصػػيص درس 

  .مةفخا ا مي كالظاء زاين ، ااؿ زاين كالذٌ ، اثاء سينن الاطئ فيـ يمفظكف يا بشكؿ خمحكظ عمى الطمبة لفظالمى 
 ا.الطالب الحقن  كقد راعينا أف تككف األمثمة مف السكر التي ستككف مف محفكظاتً  .ِ

 
 عاشرالدرس ال

 م  عَ  ءِ زْ جُ بع  األاطاء الشااعة في ةراءة 

االنتبػػاه إلػػى تشػػكيؿ  بػػؿ فػػي عػػدـ ريبػػيِّ فػػظ المػػا يقػػع بيػػا الطػػبلب ال فػػي الحً با ىػػذه بعػػض أمثمػػة ألخطػػاء ري 
ا عمػػى القػػراءة ا كتػدريبن راننػػكيػػزداد مً  ا يتقػكل بػػو الطالػبي  نمكذجينػػاألحػرؼ مػػف الكممػات فكػػاف ىػػذا الػدرس مثػػاالن 

 .الصحيحة السميمة
 :فمثبلن 
م م الييبع  ادغِ ُييي چہ  چ  ةً مػػفػػي كمً  .ُ ـ فكػػاف المثػػاؿ مػػع تمييػػز لػػكف ا فييي النييون لييال  عػػف  لػػبلا

 .كعدـ إدغاميا بالنكف بلنتباه إلى إظيارىاالكممة ل
 االسػتفيامية (مػا)مػع  (مػف)مة أصؿ الكمً  أفٌ  عممان دة شد  المُ  الميمَ  دُّ مُ فالبع  يَ  چٿ  ٹ  چ ككذلؾ  .ِ

ػػشػػدا المػػيـ مي  بػػتً تً فكي  (مػػا)بػػػ  (مػػف)مت غً فػػدي  ككػػذلؾ فػػي  يػػا اسػػتفياميةيػػا ألنا أًلفت فى ذً دة دكف النػػكف كحي
ـى )ك  (عـا )  .(في

 .ىنالؾ كما إلىالثاء التي ىي حرؼ عطؼ  بضِـّ  ال ناؾى بمعنى ىي  بفتح الثاءً  چې     چ اكىكذ .ّ
 

  



 كتة تطىير ومتاتعح الحلقاخ القرآويحم

 
 
 طريقح تعليم القراءج السليمح ورسم القرآن       

 

ٖٔ 
 

 شرعَ  حاديالدرس ال
 الساكنة والتنوين النونِ  أحكامُ 

 :اإلةالب .ُ
ف نكف الساكنة كالتنكيمكلا آخر الكممة التنكيف نكف ساكنة لفظن  ر الطالب أفا كٌ ى نذِّ مة حتا قدِّ لنا مف مي  دا البي  أكالن 

قميييب النيييون ن  چڎ  ڈ  چ مػػػثبلن:  فنقػػػكؿ .د أحرفػػػوب لسػػػيكلة تطبيقػػػو كعػػػدـ تعػػػد  قبلبػػػاإلنبػػػدأ  ،أحكػػػاـ أربعػػػة
ػالنػكف بعػد أف تي  كنشػير إلػى أفٌ  ةطن يبِ البياء عنيد افاة الساكنة ميما مُ  بػاء فػبل لا نخفػي تمػؾ المػيـ باقمػب ميمن

 ا.ا شديدن زٌ ما كعميي ز  يف كال نكي نباعد الشفت
عكا حػػرؼ المػػيـ )ـ( فػػكؽ النػػكف السػػاكنة التػػي تبلىػػا البػػاء ككػػذلؾ عنػػد اخ المصػػاحؼ كضػػساػػنمحظ أف ني لػػك 

 .چٿ   ٿ  چ مثاؿ:  .التنكيف بإبقاء حركة كاحدة مع الميـ
 اإلدغام: .ِ

 إدغػػاـ كألفا  ،لمطالػػب إيجػػازنا نػػاقص أك كامػػؿكػػر التسػػمية دكف ذً  ىػػذهقتصػػريف عمػػى ة مي ناػػري سػػنبدأ باإلدغػػاـ بً 
 ة عمييمػا إالا كليسػت الشػدا  ،كجو كلػذا اعتبػره الػبعض كػامبلن  ا مف كؿِّ بالنكف كالميـ ليس ناقصن  النكف الساكنة

 .دليبلن عمى كماؿ اإلدغاـ
ػػػػػػػػإ اإلدغييييييييام ال يييييييييةتي إال فييييييييي كممتييييييييين ـ أفا كمػػػػػػػػف المعمػػػػػػػػكـ لػػػػػػػػدل المعمِّػػػػػػػػ  :ا لمكممػػػػػػػػات التاليػػػػػػػػةخراجن

ة بالنون الساكنة والتنوين والمييم وباةي األحكام المتعمق .چ ڱ چ - چ ۇ چ - چھ  چ    - چ ہ چ
 كِممتين.بالساِكنة تِرد بكِممٍة و 

ا ا واحييدً يصيييران حرًفيي بحيػػثي ، ف(كمً ب حػػد أحػػرؼ )ييػػدخػػاؿ النػػكف السػػاكنة أك التنػػكيف إىػػك : ِبُطّنيية واإلدغييام
 عػوبحيػث يػذىب مم  نقٍص في اإلدغيام مي  اليياء واليواو في ما و ا م  النون والميم لكمال اإلدغام دً مشد  

 مع كجكد الريناة في كبل الحالتيف. فتومع بقاء صً  )النكف الساكنة أك التنكيف( ـدغى ذات المي 

ناػػػػػة كحرفػػػػػاه اواإلدغيييييام بيييييال ُغّنييييية:  ـ كمػػػػػا فػػػػػي اإلدغػػػػػاـ مػػػػػع النػػػػػكف كالمػػػػػيـ كلكػػػػػف بػػػػػدكف غي   كالػػػػػراء. لػػػػػبلا
 فػي ىػذه الحػػاالت اإلدغػاـلكمػاؿ  - سػكل اليػاء كالػكاك -كف حػرؼ اإلدغػاـ دشػدِّ يي اخ المصػاحؼ ساػكلػذلؾ فني 
 :مثػػػػػػػػػػػػػػػؿ ةناػػػػػػػػػػػػػػػغي  فػػػػػػػػػػػػػػػي اإلدغػػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػػبلك  لئلدغػػػػػػػػػػػػػػػاـ برنػػػػػػػػػػػػػػػة     چ ۓ  ڭ چ      – چ ڻ    ۀ چ مثػػػػػػػػػػػػػػػؿ:

 .چ ڤ  ڤ  ڤ چ

عمى إدغاـ األكؿ  دليؿه  التالي رؼً السككف مع تشديد الح كتعرية الحرؼ مف عبلمةً " :ذلؾ مف قكليـ كنمحظي 
 .وتي فكصً  ـً دغى المي  معو ذاتي  بحيث يذىب ا كامبلن ي إدغامن بالثان
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 -  چ ۆ  ۆ چ - چ ٺ  ٿ چ :نحػك اإلدغيامعمي   لُّ تيدُ الحيرآل  تعريةُ و  اإلدغامكمال عم   فالتشديد يدلُّ  

 ككػػػػػذا قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ     -      چڃ  ڃ  چ - چ ٻ  ٻ چ - چ ھ  ے چ

 چ ٱ     ٻ چ

 حيػث يػذىب معػوب اا ناةصً لثاني إدغامً ل في اعم  إدغام األوّ  تدلُّ فم  عدم تشديد التالي  ة الحرآلتعريو 
 .چ ېئ چ - چ ڻ چ - چڄ     چ - چ ې   ې چ - چ ڦ  ڦ چ نحػك فتومع بقاء صً ـ دغى ذات المي 

مػف جػنس قمػب يي  يقرعو المساف كال ىك مدغـ حتػى ر حتىظيى مي فبل ىك أك تدؿ عمى إخفاء األكؿ في الثاني 
 ."چڍ  ڍ  چ :نىحك اأـ شفكين  چ ڑ  ڑ چ حقيقيا نحك خفاءأكاف ىذا اإل سكاءن  ،تاليو

المصػاحؼ ألجػؿ  سػخً ني بعػض ثبتكنػو فػي آخػر اخ المصػاحؼ فيمػا يي ساػا مػف كػبلـ ني ا كبيػرن زءن جي  نااقتطع ناكلعما 
 :أبرزدا وظات لعل  من الممحُ  عددٍ ع إلى مً نيمأف 

ة تكػكف داللػة عمػى إذ أٌف الشػدٌ   االنتبا  إل  عدم تشديد الحرآل من أول ا ية إن لم نصمر بما ةبمرأواًل: 
 تعى ًضػدة في األصؿ كلكػف كي دٌ شمي  غيري  چ ۀ چ الميـ في كممةف   چ ۀ   ہ  ہ چ: نحكى إدغاـ كامؿ  حكـ
ة فييي مطميي  الكييالم د  إذ ال َشييؿ حػػاؿ الكصػػ چ ۀ چ بػػ چڻ  چكممػػة  ة عمػػى المػػيـ إشػارة إلػػى إدغػػاـالشػدا 

 .ساكن والعرب ال تبدأ بساكن من ما ة حرفان األولألن الشدّ 

ة يػالقػراءة العرب ئبعػة فػي دركس مبػادتا ؿ المي يتابعة طريقة التشػكعدـ مي ال بيدا مف التنبيو عمى ضركرة  ثانيًا:
 .إلخػػػػػػػػػػػػػبلؿ فػػػػػػػػػػػػػي تجكيػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػػريـييسػػػػػػػػػػػػػبِّبو ذلػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػف اعمػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػكر القرآنيػػػػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػػػػا 

 ذلؾ.فمثبلن: حيف ييشكِّؿ الطالب التنكيف سييظًيريه كقد يككف غير ميظير ..... كما إلى 
 :اإلظ ار .ّ

 .ىك بياف النكف الساًكنة كالتنكيف كعدـي زيادة الريناًة بياك 
ػ اممن عً  أخي ىاؾى )الست الكممات في أكائؿ  أحرؼ اإلظيار إلى اإلشارة إلى أفٌ  كال داعي  (رخاًسػ غيػري  هي ازى حى

ػػػػػب سػػػػػم ؽً ٍمػػػػػأحػػػػػرؼ الحى  مطاًلػػػػػببػػػػػؿ نػػػػػذكر ل  :ؿ حػػػػػرفيف فنقػػػػػكؿىر عنػػػػػد الكقػػػػػؼ عمػػػػػى كػػػػػاع ظػػػػػجى ائيا مػػػػػع سى
ػ رتيػبى الت ـ أفا ا حػيف يػتعما الحقنػ ع الطالػبي نتفػفي(  كالرػيف كالخػاء - كالعػيف كالحػاء - اليمزة كاليػاء)  ذككر المى

ـا   .خ( -ح( )غ  -)ع  ىػ( –)ء  ألدناه كسطو ثـٌ ل ىك ألقصى الحمؽ ث
متاف كالعيف عجى ا مي معف العيف كالحاء بنقطتيف بمعنى أني يدخاء تز ككذلؾ فاليمزة ىي رأس العيف كالريف كال

 .متاف كما في االصطبلحات القديمةميمٌ كالحاء 
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التػػػي يػػػديؿ  ًتمػػؾ  ( ۡ    )صػػػريرة  ظيػػػرة يكضػػع عمييػػػا رأس حػػاءو النػػػكف المي  أفٌ نػػػا إعػػادة التنكيػػػو إلػػى ر بً كيجػػدي 
كىػذا فػي النػكف  -سػاف و المِّ عيػر بحيػث يقرى ظيىػو مي حرؼ عمى سػككف ذلػؾ الحػرؼ كعمػى أناػ فكؽ أمِّ كضعيا 

 .كىكذا چ ەئ  وئ چمثؿ  - نة كغيرىاالساك
 اإلافاء: .ْ

ٌنػة  كىك حالة كسط بيف اإلظيار كاإلدغػاـ بحيػث تخػريجي النػكف الٌسػاكنة مػف مخػرج الحػرؼ المخفػاًة بػو مػع غي
 .بدكف تشديد

 :كال داعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذكًر أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًؼ اإلخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ أكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ
مػػػػػػػػػػان   ى دـ طاًلبػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػرل(تيقنػػػػػػػػػػًزد ضػػػػػػػػػػع ظاًلمػػػػػػػػػػان *** )ًصػػػػػػػػػػؼ ذا ثنػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػكد شػػػػػػػػػػخصه قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػما كىرى

 ء ق ع ح غ خ (. –لر  –يكمف  –)ب  بؿ نعمِّمييا لمطالب ب ٌنيا الحركؼ الباقية أم ما عدا

ـي اإلخفػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػرؼ الخمسػػػػػػػػػة التاليػػػػػػػػػة: )ص ض ط ظ ؽ( ُمالحظييييييييية: ػػػػػػػػػ  چے  چ مثػػػػػػػػػػؿ:  ييفىخا

 .چٹ  ڤ   چ  ؿ:مث كييرىقاؽ مع الباقي
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 عشرثاني الدرس ال
 الساكنة الميمِ  ن أحكامِ مِ 

دغام المتماثمين  وا 

حييث ينيدرج ديذا اليدرس عمي   إغفيال اإلظ يار الشيفوي)أحكػاـ( بسػبب  كممةً  ف( قبؿى )مً  رِّ الج ئنا بحرؼً جً  .ُ
   –  چ ڤ چ    –  چ پ چتكبػا فػي المصػحؼ مثػؿ: كإذ سيقرأ الطالػب حػرؼ المػيـ الػذم يجػده م األصل

 (. ۡ    )السيككف الظاىر إشارة بشير إلى ىذا الحرؼ الساكف المظير كقد أي  چ ڦ  ڦ چ
 مػػع ذلػػؾ فػػإفا ك  ،كاإلخفػػاء الشػػفكم ىػػك إدغػػاـ المتمػػاثميفالطالػػب فػػي ىػػذا الػػٌدرس الجديػػد الػػذم يتعممػػو  كلكػػفا  .ِ

درس  تطر ةنيا إليير فييء الشيفوي إلافيااو   ةدرس الشيد   إدغام المتماثمين تطرةنيا إليير فيي توضيياِ مفيػكـ 
كػٌز بػاء فػبل نى تيخفػى بال فػي ىػذه الحالػةالمػيـ  منػا بػ فا قي حيػث  ا عند البياءالنون الساكنة أو التنوين ميمً  ةمبِ 

 .ادىما تمامن بعً ا كال ني الشفتيف كثيرن 
كػػػة  ذكرنػػػا –دكف إخػػػبلؿ  - ببٌل ا لمطيػػػكاختصػػػارن  .ّ درس إدغػػػاـ فػػػي درس إدغػػػاـ المػػػيـ الساػػػاكنة بػػػالميـ الميتحرِّ

 .عو بحيث يصيراف حرفان كاًحدان ميشىدادان إف تبً  ويمً ثً بمى  ساكف حرؼو خاؿ كؿ إد كىكميف المتماثً 
 چ ۆئ  ۈئ چ چ ک   ک چ :في مثؿ دغم بما بعد ال يُ  يّ دٍّ الحرآل المَ  أفا إلى مف التنبيو  دا ال بي كىنا 

 ،الجػػيـ كالشػػيف سػػاف مػػف مخػػرجج مػػف كسػػط المِّ يػػاء التػػي تخػػري ة غيػػر الياػػدِّ اليػػاء المى  ألفا ،  چ ٻ  ٻ چ
 .ةفى التي تخرج مف الشا  ية غير الكاكالمدِّ  كالكاكى 

ػػ ،نّ َغييأَ  الميييم حييرآلٌ ة إذ ٌنػػري بً يككنػػاف لشػػفكم ااإلدغػػاـ الشػػفكم كاإلخفػػاء  إفا  .ْ  يف الحػػالتيفىػػات غيػػرً فػػي  اكأما
ـي تى سػيي كبالتػالي فمػف  ،الميـ فػي حػاؿ اإلظيػار الشػفكم فِّ غى  إشباع عدـفينبري   في حسيػيى  أحكػاـ المػيـ السػاكنة مِّ

 اف الطالب مف غفِّ سى مً لً  كقايةن  ما بىعد درسي اإلدغاـ كاإلخفاء الشافىًكيايفإلى  شفكمٌ اإلظيار ال تعميـ ت خيربو 
بامػػا زؿٌ شػػفكياف  المػػيـ شػػفكية كالفػػاء كالػػكاك فا حيػػث إ ما عنػػد الفػػاء كالػػكاكالسػػيا ك يػػا المػػيـ السػػاكنة أك إخفائ  فمري

 .عند الباءيا خفيكما يي  ف خفى الميـ الٌساكنة سافي المِّ 
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 عشر ثالثُ ال الدرُس 
 يُّ عِ رْ الفَ  المدُّ 

عػػف بمقػػدار المػػدِّ الػػذم يزيػػد  رعػػيِّ الفى  المػػدِّ  درسي  اىػػذ برنامجنػػاؼ عمييػػا فػػي ركس التػػي سػػنقً مػػف أكاخػػر الػػد  
 .كيككف سببو اليمز أك الس ككف االذم كقفنا عميو سابقن  الطبيعيٌ 

 :أحكاـ في ىذه الحالة ثبلثةي يندرج تحتو  حيث أرب  حركات مقدارب مدُّ يُ حيُث  زِ ال مبَسَبِب  المدُّ أكالن: 
 .چۋ    چ ب المتصؿ مثؿ: الكاج مد  ال (ُ
 .چڱ  چ  الجائز المنفصؿ مثؿ:  مد  ال (ِ
 .چ ڻ  ڻ چ - چۅ  ۉ    چ برل مثؿ: مة الكي الصِّ  مد   (ّ

دراج ىذه األحكاـ معان ك  يػة ة المدِّ فييػا الػكاك الصػرير  الطالػب قػد كقػؼ عمػى أمثمػةو  إفا ال إخبلؿ فيو إذ  إيجازه ا 
 حركات. (ْبمقدار ) ميدات فحيف جاء بعدىا ىمزةه  چ ٻ چ - چ ہ چ ية مثؿ:ككذلؾ الياء المدِّ 

ػػابػػف أبػػي النا عػػف القػػارئ عاصػػـ  ُكالمختػػار مػػف طريػػؽ الشػػاطبية  فػػي ركايػػة حفػػص ( ْبمقػػدار ) كد المػػد  جي
 .لكاجب المتصؿ كلمجائز المنفصؿحركات لممدِّ ا

 .حركتػػػػػػػػػػػاف فقػػػػػػػػػػػطالجػػػػػػػػػػػائز المنفصػػػػػػػػػػػؿ  ز مػػػػػػػػػػػدِّ بػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػكاالطيِّ جػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ  قػػػػػػػػػػػد مالحظييييييييييية:
 .(أكالء)لمتنبيو كالكممة ىي  (ىا) ؿ عمى اعتبار أفا صً نفى جائز مي  ىذا المدا  فٌ أل چچ  چ  مثؿ كًممة: 

حيرآل  ـ طالبنػا أفا يػتعما  -عػييالطب المػدِّ  عؼي ًضػو بمعنػى أناػ -( حركات ْر )اقدمب منا المدٌ بعد أف تعما ثانيًا: 
يكػكف ثبلثػة أضػعاؼ  ىنػا بمعنػى أف المػدا  - ( حركياتٙبمقيدار ) ميدُّ يُ ة أو سيكون إذا جياء بعيد  شيد   المدٍّ 
 .چ ڄ  ڄ چ مثؿ:  - ِ X ّالطبيعي  المدِّ 

لعػدـ كركد حػرؼ  ،السػككف الػذم تميػو أكثػر مػف ةشػدٌ  تميػو الػذم عمى حرؼ المدِّ  التركيز البيدا مف مالحظة:
 [9ٔ- ٔ٘اآليات  يونس:] چۈئ  چ  ةو كىرىدىت مىراتيف في القرآف كىي:كمم إال في أصميٌ  بعده سككف مدن 
 

                                                           
 قٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناد إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة كركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ككجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.  ُ

ف كػاف لمػػراكم  فػالخبلؼ إف كػاف ألحػد األئمػػة السػبعة أك العشػرة أك نحػكىـ كاتفقػػت عميػو الركايػات كالطػرؽ عنػػو فيػك قػراءة. كا 
 الصػػػػػفة ممػػػػػا ىػػػػػك راجػػػػػع إلػػػػػى تخييػػػػػر القػػػػػارئ فيػػػػػو فكجػػػػػو. عنػػػػػو فركايػػػػػة. أك لمػػػػػف بعػػػػػده فنػػػػػازال فطريػػػػػؽ. أك ال عمػػػػػى ىػػػػػذه

  مثبلن: نقكؿ: ركاية حفصو عف القاًرئ عاًصـ مف طريؽ الشاًطًبٌية.
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 روَ في فواتا السُّ  عةقط  الحروآل المُ 

 ( ٌ ةييييياطِ  رٌّ ِسييييي ليييييرُ  حكييييييمٌ  )نيييييصٌّ : المجمكعػػػػػة فػػػػػي قكلنػػػػػاك  ركى فػػػػػي فػػػػػكاتح الس ػػػػػالتػػػػػي عػػػػػة قطا الحػػػػػركؼ المي 
 م(كُ مُ َسييعَ  َص قُيي)نَ : فػػي قكلنػػا المجمكعػػة فػػي األحػػرؼ كمػػاكبعػػده السػػككف  يفأك المِّػػ حػػرؼ المػػدِّ  فييػػاقػػد يػػ تي 

  :ُحركات ستِبمقدار  دُّ مَ فيُ 

 يـٍ مً  ـ ادٍ صى  ص اؼٍ قى  ؽ كفٍ ني  ف
 فٍ يٍ عى  ع اؼٍ كى  ؾ ـٍ الى  ؿ يفٍ سً  س

ػػا  ؼ ر حػػصػػر ىػػذه األمػػع قى بمقييدار حييركتين  ( تمييدُّ َحيييٌّ َطُ يير)ة المجمكعػػة بقكلنػػا عػػقطا الحػػركؼ المي  ةقياػػبأما
درًس  ينػا فػرآف بػذلؾ كقػد ألمعصػر فجػاء القيػالقى  كدً مدي و يجكز في المى ألنا  را( -دا  –طا  –يا  –)حا  :فنقكؿ

عفميي  –يذا األمر لركؼ أسماء الحي   :چ ٱٻ چ :جمع ما سبؽ يى ثاالن ر مً تى نخلك  –إليو  رجى

 اؼٍ قى  يفسً  فعىيٍ  يـٍ مً  احى 
 حركات ٔ حركات ٔ حركات ْ – ٔ حركات ٔ حركتاف

 

( سػػيف قػػاؼ)مػػف مثػػؿ اإلخفػػاء فػػي األحكييام التجويدييية بييين أسييماء الحييروآل  راعيياة  مُ إليي الُبييد  ميين التنبُّيير
 .اسـ الحرؼ )ص( صاد كىكذاالداؿ التي في ككذلؾ القمقمة في 

ػػمً ك  ؿ رًفػػني  دكف أف أنييواع المييدود َعرضيينا لُمعَظييمِ يػػو ىػػي أٌننػػا نكػػكف بالترتيػػب الساػػابؽ قػػد إلجػػدر اإلشػػارة ا تما
 .لمستوى الطمبة المتفاوت ومالامٍ  تقميديغير  سبٍ نامُ  بعر ٍ نيا ر مً يالكث

فيي كِمميٍة واحيدة  يياإن أت نين فيال تجمي  بين ميا إالّ جافي بيين السياكِ العرب تُ  ا أفا كر أيضن كمف الجدير بالذً 
 .چٱ  چ مثؿ قكلو تعالى: حال الوةآل 

  

                                                           
 (ٔ( ألفا اليػػاء حػػرؼ لػػيف عػػرىضى لػػو السػػككف كالمػػد  بمقػػداًر )ْ( حركػػات كيىجػػكز )ٔكيمحػػؽ بػػو حػػرؼ العىػػٍيف فيمػػد  بمقػػدار ) ُ

 (.ٔ-ْ-ِز مف طريؽ الطايبة أف ييمىد )حركات أفضؿ مف طريؽ الشاطبية. كيجك 
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 :ةالتاليالطُّرق  ىحدإب الّساكنين وبالمناسبة فإّن العرب تعالج التقاء

عنػا فػػي درس مى  كمػا مػرا  :والسياكن فيي كممية أايرى ميد   ا إن كيان حيرآلَ األول لفًظي الحيرآلِ  اطُ إسيق (ُ
ـ ا رزة فػي بػاكمػف األمثمػة ال حػاؿ الكصػؿ اللتقػاء السػاكنيف يسقط حرؼ المدِّ  القمرية إذ قمنا ب فا  لبلا

 .چڎ   ڈ  چ  چمح   جخ  چ   چىئ  ىئ  چ   چڍ   ڌ   چ  يمي:ىذا ما 
 

 حركػػات (ِ - ْ – ٔ) المػػدِّ  حػػرؼى  نمػػد  نفػػس الكممػػة فػػي  المػػدِّ  ؼً ر لحػػ ض السػػككفي فػػإف عػػرى  :المييدٍّ ب (ِ
أك إف جػاء بعػد حػرؼ  چ پ  پ  پ  پچ  مثؿ الكقؼ عمػى رأس اآليػة فػي قكلػو تعػالى:

 .چ ک چ( حركات لزكما مثؿ: ٔ) مد  ا فيي ا أصميًّ ساكف سككنن  حرؼه  المدِّ 
 

 چ ڇ  ڇ  چ    - چې   ې   چ مثػؿ: اللتقاء السياكنين منعاً  بالكسرِ  التنوينُ  اُ تحريا فيحر  بال (ّ

ئًذًنمميسػػػػػػػػتىقىر( )يكمئًذًنممىسػػػػػػػػاؽ( )ًبزينًتًنمككاًكػػػػػػػػب( .... ...  چ ڤ  ڤ چ  وهكذذذذذذذذذا. فػػػػػػػػتمفظ )يكمى

   چ ڤ  ڤ  ڤ چ  :مثػػػػؿمرسػػػػكمان  كعنػػػػدنا حػػػػاالت يكػػػػكف فييػػػػا التحريػػػػؾ قػػػػد جػػػػاء بػػػػو القػػػػرآف
اللتقػاء  كت بالكسرً مف اإلعراب كلكف حرِّ ليا  محؿا  فجاء القرآف بكسر تاء الت نيث الساكنة كىي ال

 .الساكنيف
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 عشر راب الدرس ال
 الك آل سورةِ  آيات من

 الّسكتات الواجبُة 
 األِلفاُت الّسب 

 فًمػػػػػػػ فييػػػػػػػا باالىتمػػػػػػػاـ لمػػػػػػػا صػػػػػػػحا  جػػػػػػػديرو  يّ نميييييييوذج مثيييييييالٍ  ىػػػػػػػي بمثابػػػػػػػةً اآليػػػػػػػات ًمػػػػػػػف سػػػػػػػكرىًة الكىيػػػػػػػؼ  .ُ
 .تففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حفظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ع رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اهلل  تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيع

 .چ ېې   ى چ بةكتات األربعة الكاجً السا  إحدل سكرة الكىيؼ مطًمع كفي
 :الّسكتات الواجبةُ  .ِ

ـ ـ ادغى فبل تي  چ ڃچ  چچ  چ چسكرة المطففيف في  (ُ  .الساكنة بالراء لبلا
 .بالراءعندنا سكتة عند نكف )مف( فبل تدغـ النكف  چڦ    ڦڄ  ڄ   چ في سكرة القيامة (ِ
فنسكت  چ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ چ يس في سكرة (ّ

 .مرقدنا كنتابع بعدىا القراءة أًلؼعند 
إذ ال ن تي باإلخفاء بؿ  چ ېې   ى چفي سكرة الكيؼ فالسكت عند كصؿ اآلية األكلى بالثانية  (ْ

 .چ ى  ى چقرأ األًلؼ ثـ نقكؿ تي 
 ر مػػا كػػاف بقػػدى نسػػتطرد بيػػا لمطػػبلب إالٌ  كس الفػػي ثنايػػا الكتػػاب الػػذم بػػيف أيػػدينا كثيػػر مػػف الػػدر  ميبلحظػػة: .ّ

ال فنػدرِّ نيػفنبيٌ   كضػيحات النظريػة التػػي تزيػد األمػػكرب الطالػػب عميػو ضػمف ىػػذا الترتيػب دكف مزيػد مػػف التو كا 
 .غمكضا في بعض األحياف

 (0)في القرآن الكريم وتوض  عمي يا ديذ  اإلشيارة ا ت وةفً تسقط وصاًل وتثبُ ودي أِلفات : ٔاألِلفات السب  .ْ
 .چٺ  ٺ  ٿ  چ :مثؿ - حاؿ الكصؿ اري إسقاطيفينب - لمداللة عمى زيادة الحرؼ عند الكصؿ

ـٌ فػي ا كقػد تكػرا كقفنػ كفي كامؿ القرآف تسقط كصبلن كتثبتي  في المثاؿ السابؽ(  ڃ  ) أًلؼ -ُ رت فػي جػزء عػ
 چڃ  ڃ  چ  چ  چ ( قاؿ تعالى:الكافركف)سكرة النازعات كسكرة 

عنػد الكقػؼ عمييػا بمقػدار حػركتيف فػي سػكرة اإلنسػاف تيمػد   ىاألكل چۀ      چة كمم الثانية في ًلؼاأل -ِ
 .مت بما بعدىا سقطت كصبلن كلكف إذا كصً 

                                                           
يئ   جب      حب  خب      چ  حػاؿ الكصػؿ فػي قكلػو تعػالى چحب  چ  في العشر األكاخر مف سكرة الكيؼ سنصػادؼ مكضػكع إسػقاط ألػؼ ُ

 ه لمكضكع األلفات السبع.لذلؾ كاف البٌد مف أف ننكِّ   چمب  ىب  يب  
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 (يىػػك اهلل رٌبػػلكػػف أنػػا )  چ چ چ كممػػةإذ األصػػؿ فػػي  چچ  چ   ڇ  ڇ  چ يفػػي سػػكرة الكيػػؼ فػػ -ّ
  .(ڃ  ) أًلؼصميا ىي ف كممة كاحدة إذف  غمت النكف بمثيمتيا كرسمتدي  اليمزة مت يِّ سي  افمما 

 چ ڈ   چ   - چ ڇ   چ -  چ گ چ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه -ٔ-ٓ -ْ
عنػد  المػدا  ناسبى ض، فكى عً  دٌ ما مراعاة لآليات المنتيية بىن اإلطبلؽ كالمدا  كلعؿا  ،ياتيمد عند الكقؼ عمي

ف كما ىػك معمػكـ، أال يمحػظ عكض إذ الكممات الثبلثة معرفة بػ )أؿ( فبل تنكا  كلـ يكف عندنا مد   الكقؼ
عكض حػيف يصػؿ الطالػب إلػى قكلػو  ـ بسكرة االنشقاؽ التي فييا عمى رؤكس عدد مف آياتيا مد  المعمِّ 

 فػي ىػذه كتمػؾ غيػر أف القػرآف جػاء بالمػدِّ  –ىا يفتح الراء كيخطئ في مدِّ  چ ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ چ تعالى:
 .الثبلثةتمؾ 

يػػا ألنا  ذكرىػػا أٌخرنػػاعمييػػا كجيػػاف باإلثبػػات كالحػػذؼ كقػػد مػػف سػػكرة اإلنسػػاف ففػػي الكقػػؼ  چ ی چ -ٕ
كعبػػارة  عمييػػا ففييػػا الكجػػو بالحػػذؼ احتمػػاؿ الكقػػكؼقػػؼ عنػػدىا، كعمػػى حتػػى ن يػػةليسػػت عمػػى رأس آ

 :المس لةىذه اخ المصاحؼ في سا ني 
ال  بعدىا متحرؾ يدؿ عمى زيادتيا كصبلن  أًلؼفكؽ (  0  )خالية الكسط ككضع دائرة قائمة مستطيمة "

 ك:التػػػػػػػي بعػػػػػػػدىا سػػػػػػػاكف نحػػػػػػػ ًلػػػػػػػؼكأىممػػػػػػػت األ چ چ  چ   ڇ  ڇ چ - چ ەئ   وئ  وئ چا نحػػػػػػػك: كقفنػػػػػػػ
ف كػػاف حكميػػا مثػػؿ التػػي بعػػ چ ېئ  ېئ چ دىا متحػػرؾ فػػي أنيػػا مػػف كضػػع العبلمػػة السػػابقة فكقيػػا كا 

."تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقط كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كتثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ثبكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل
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 ُممحق
 تدوين القرآن الكريمجم  و مراحل 

 المرحمة األول : .ٔ
 والوحي حاضر:  مقط  فور نزولر بين يدي النبي  ابة كلّ كت

  كػػاف القػػرآف ينػػزؿ عمػػى قمػػب النبػػي قػػاؿ تعػػالى:عػػف طريػػؽ أمػػيف الػػكحي جبريػػؿ عميػػو السػػبلـ ، 
 .[ُٓٗ – ُّٗالشعراء: ] چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  چ 

  يؤمر النبي ك  ،اتع كعمى شكؿ آيتقطِّ ككاف القرآف ينزؿ بشكؿ مي  ليا  دً حدا بكضعيا في مكانيا المي
 .كمة إليية أرادىا اهلل لحً ترتيب اآليات تكقيفيًّا كمف ىنا أصبح 

  ككػػاف النبػػي  يتمػػك تمػػؾ اآليػػات عمػػى مػػف أمامػػو مػػف الصػػحابة فكػػاف مػػنيـ مػػف
بما يتكفر لو   كمنيـ مف كاف يكتب اآليات بيف يدم النبييحفظ اآليات حفظان 

 ككػػاف ُ(كغيرىػػا كاألكتػػاؼ كاألقتػػابً  قػػاعكالرِّ  خػػاؼكالمِّ ) حينيػػا كسػػائؿ لمكتابػػةمػػف 
كزيد بػف  الراشدكف كف بكتااب الكحي آنذاؾ منيـ الخمفاء األربعةسما يي أكلئؾ الكتبة 

 .ِجميعنا كغيرىـ كثير رضي اهلل عنيـ بٌي بف كعب كمعاكيةثابت كأي 
  كاتب الكحي يقرأ ما كتبو أماـ النبيككاف  خط  ما كتبو فإف لـ يكف في 

كنت أكتب الكحي عند  : )بو، كفي ذلؾ قاؿ زيد بف ثابت  أجازه النبي 
قاؿ " اقرأ " ف قرؤه فإف كاف فيو سىٍقطه  ، فإذا فرغتي كىك يممي عميٌ   رسكؿ اهلل

 .ركاه الطبراني (بو إلى الناس جي خري ثـ أى ، أقامو
  رسكؿ اهلل  جمع في كتاب كاحد عمى عيدكالقرآف لـ يي  لتتابع نزكؿ

 .ّالكحي منٌجمان حسب األحداث
  ؟ س لت المياجريف مف أيف تعممتـ الكتابة) عف الشعبي قاؿ: ركم

؟ مف أيف تعممتـ الكتابة :كس لنا أىؿ الحيرة .: مف أىؿ الحيرةقالكا
 (قالكا مف أىؿ األنبار 

                                                           
ٔ
 كالخزؼ. الحجارة صفائح:  )المٍّااآل( 
 . الجمد مف قطع:  ع()الرٍّةا  
 .الخشب قطع:  )األةتاب(  
 .الحيكاف كتؼ في عريض عظـه :  )األكتاآل(  
. بتصٌرؼالمصدر:  ِ  جكامع السيرة البف حـز
 .المرشد الكجيز ألبي شامة ّ
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 المرحمة الثانية: .ٕ
 :  زمن أبي بكر الصديق  مصحآٍل واحدفي   التي ُكتبت مفّرةة زمن النبيّ الكتابة  جم 

دة يا فتنػة الػرِّ أصعبً  كاف مف ، كقدمف الفتف كثيره   الصديؽ بكر أبي زمف في ظيرت   الناًبيِّ  كفاة بعد
اظ فٌػمػف حي  الكػراـ ف الصػحابةمػ كراح ضػحية تمػؾ المعػارؾ كثيػره  ،الكثيػر مػف المعػارؾ بسػببياالتي اشتعمت 
 .القرآف الكريـ

ٍقتىؿى  ،بْكرٍ  أبو إليا  أرسؿى  :قاؿ:  ثابت بن زيد عف صحيحو في البخارم يركم ؾذل كفي مى
ًة، أٍىؿً  ُ  اٍليىمامى

ػػري  فػػإذا را  قىػػدً  القىٍتػػؿى  إفا : فقػػاؿ جػػاءني، عمػػرى  إفا : بكػػر أبػػك فقػػاؿ عنػػده، جػػالسه  عيمى ػػةً  يػػكـى  اٍسػػتىحى  ًبقيػػػرااءً  اليمامى
، القػرآف مػف فيذىىبى  اٍلمكاًطًف، كيؿِّ  في بالقيرااءً  اٍلقىٍتؿي  يىٍستىًحرا  أفٍ  أىٍخشىى ٌنيا  ك  اٍلقيرآًف، نػي كثيػره  تػ ميرى  أفٍ  أرىل كا 
ٍمعً  ، كاهللً  ىػك: عمػر قػاؿ ؟ اهلل رسيكؿ يفعٍمو لـ شىٍيئا أٍفعؿي  كيؼ: لعيمىر قمتي : قاؿ القرآًف، ًبجى ٍيػره  يىػزىؿٍ  فمػـ خى

ٍدًرم اهلل شىرىحى  حتى ذلؾ، في ييرىاًجعيني ػٍدرى  لػو شرح لماذم صى  قػاؿ عمػر، رأل الػذم ذلػؾ فػي كرأيػتي  عمػر، صى
، شىػػابط  ريجػػؿه  إناػػؾى : بكػػر أبػػك لػػي فقػػاؿ: زيػػد  فىتىتىباػػعً  ، اهلل لرسػػكؿً  اٍلػػكىٍحي تٍكتيػػبي  كيٍنػػتى  قػػد نىتاًيميػػؾ، ال عاقػػؿه

مٍعوي،فىا القيرآفى  بىػؿو  نىقؿى  كمافىني لك فىكالٌموً : زيده  قاؿ جى مىػيا  قىػؿى أث كػاف مػا الجبػاؿً  مػف جى نػي ًمماػا عى ٍمػعً  ًمػفٍ  بػو أمىرى  جى
، كاهلل ىػك: بكػر أبػك فقػاؿ ؟ اهلل رسػكؿي  يفعٍمػوي  لـ شىيئا تىٍفعىبلفً  كيؼ: قمتي : قاؿ القيرآًف،  يػزؿ فمػـ: قػاؿ خٍيػره

ٍدًرم الٌموي  شرحى  حتاى يراًجعيني عيمىري  يزؿ فمـ: أيخرل كفي ييرىاجعني بكرو  أبك ػٍدرى  لػو شرحى  لمذم صى  بىكػٍر  يأبػ صى
، ػػرى قػػاعً  مػػف أٍجمىعيػػوي  اٍلقيػػرآفى  فتتباعػػت:  قػػاؿ كعيمى ػػديكر كالٌمخػػاًؼ، كاٍلعيسيػػًب، الرِّ  آخػػرى  كجػػدتي  حتػػى الرِّجػػاًؿ، كصي
ٍيمةى  مع التكبة سكرة زى زٍيمىة أبي أك خي ھ  ھ  ے  ے  چ  ِغيػًره أحػدو  مػع أًجػٍدىىا لىـٍ  :األنصارم خي

ػػة [.ُِٖالتكبػػة: ] چۓ   ػػحيؼي  فكانػػت : قػػاؿ بىػػراءة، خاتمى ، أبػػي عنػػد الص  فاػػاهي  حتػػى بٍكػػرو  عنػػد ثػػـ المٌػػو، تىكى
فااهي  حتى عمر، ةى  عند ثـ الٌمو، تىكى ٍفصى  .عمر بنت حى
زىؼى  يعني المخاؼي  :فيو الركاة بعضي  قاؿ  .اٍلخى

                                                           
 ظرؼ زماف: أم عقب استشياد القراء السبعيف في كاقعة اليمامة. ُ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ  يقرؤىػػػا : ع رسػػػكؿ اهلل فقػػػدت آيػػػة مػػػف سػػػكرة األحػػػزاب كنػػػت أسػػػم: يقػػػكؿ زيػػػد ٕ

 .فالتمستيا فكجدتيا مع خزيمة بف ثابت   [ِّاألحزاب: ] چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
د لػػو خزيمػػة فيػػك " مػػف شػػيً  شػػيادتو كانػػت بشػػيادة رجمػػيف عنػػدما قػػاؿ  كمػػع ذلػػؾ قبميػػا منػػو ألفا  ،كخزيمػػة لػػـ يػػ ت بشػػاىديف

 .كابف عساكر يكالحاكـ كالبييق يأبك يعمى كالطبران و " ركاهحسبي 
ھ  ھ  ے  ے  چ : التكبػة عبد اهلل بف الزبير قاؿ : أتى الحارث بف خزيمػة بيػاتيف اآليتػيف مػف آخػر سػكرةكعف 

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                     ﮺   ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶   ﮷    ﮸  ﮹  

: ال أدرم عمر فقاؿ : مف معؾ عمى ىػذا ؟ قػاؿإلى    [ُِٗ – ُِٖالتكبة: ] چ                   
 .سمعتيا مف رسكؿ اهلل قد ، ككعيتيا كحفظتيا، فقاؿ عمر : كأنا أشيد لكاهلل إال أني أشيد أني سمعتيا مف رسكؿ اهلل 
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 : -رضي اذ عن ما  – الذي ةام بر زيد بن ثابت زمن الصدٍّيقالجم  وآلية صفة 
 ي صػػدكر الرجػػاؿ كال ييقبػػؿ مػػف صػػدكر الرجػػاؿ إال مػػا تمقػػكه مػػف فػػـ النبػػي مػػا كػػاف محفكظػػان فػػجمػػع  – ُ

 بشيادة شاىديف.
كال ييقبؿ شيء مف المكتكب حتػى يشػيد شػاىداف عمػى أنػو كيتػب بػيف يػدم  ما كيتب بيف يدم النبي  - ِ

 .النبي 
 اف عمػى عيػد النبػيعمػى ترتيبيػا التػكقيفي كمػا كػ القرآف كسكره كرتبيا فجمع زيد بف ثابت في صحؼو آيات

 ػر ًفظت تمؾ الصيحيؼ عند أبي بكرو الصدِّيؽ ثيـا عنػدى عيمى  بنػت حفصػة المػؤمنيف أـ حفظتيػا ثػـ. بعػده كحي
 اعتمػد حيػث -رضػيى اهلل عػنيـ جميعنػا  – عثمػاف المسػمميف خميفػة منيػا طمبيػا حتػى ،عمػر كفػاة بعػد عمر
 .إلييا ىاردا  ثـ. القرآف مصاحؼ استنساخ في عمييا

 رحمة الثالثة:الم .ٖ
 :  نسخ عدة نسخ من الصحآل السابقة في زمن عثمان بن عفان 

ففػػي زمنػػو كثػػرت الفتكحػػات كتكسػػعت رقعػػة الػػببلد فػػي أكائػػؿ السػػنة الخامسػػة كالعشػػريف مػػف اليجػػرة ككػػاف "
 اإلسبلمية ، كقد أرسؿ عثماف جيشنا مف المسمميف لفتح أرمينيا كأذربيجاف فالتقى المسممكف في ذلؾ المكاف

 ،[ُٔٗالبقػػػػػرة: ] چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ مػػػػػع اخػػػػػتبلؼ ألسػػػػػنتيـ كليجػػػػػاتيـ حتػػػػػى اختمػػػػػؼ رجػػػػػبلف فػػػػػي آيػػػػػة  

، فشػػاىد حذيفػػة بػػف ر إليػػو اآلخػػر " هلل " كلػػيس لمبيػػت: " كأتمػػكا الحػػج كالعمػػرة لمبيػػت " ف شػػافقػػاؿ أحػػدىما  
ة ٌمػف أدرؾ ىػذه األميػر المػؤمنيأيػا : بػذلؾ كقػاؿ لػو  ، فيرع إلى المدينة ليخبر عثمػافالمكقؼ اليماف 

لينػا بالصػحؼ إأف أرسػمي ف رسؿ عثماف إلى حفصة ، النصارلك قبؿ أف يختمفكا في الكتاب اختبلؼ الييكد 
كسػػعيد بػػف زيػػدى بػػف ثابػػت  رى مى فػػ ى  ،ف رسػػمت بيػػا حفصػػة إلػػى عثمػػاف ،ليػػؾإىػػا ننسػػخيا فػػي المصػػاحؼ ثػػـ نرد  

كمػا ، ك أف انسػخكا الصػحؼ فػي المصػاحؼر كعبد اهلل بف الزبيػ كعبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ العاص
ؿ مػػا نػػزى ، فإنٌ مػػا اختمفػػتـ أنػػتـ كزيػػد بػػف ثابػػت فػػاكتبكه بمسػػاف قػػريش: قػػاؿ لمػػرىط القرشػػييف الثبلثػػةفػػي البخػػارم 

 ُػ "ق ِٓككاف ذلؾ في سنة  ا ليـمرجعن ف ىذه النسخ إلى األمصار لتككف ، كأرسؿ عثمابمسانيـ
 

 صػحفان ة كتػرؾ مي خػر إلػى الككفػة كثالػث إلػى الشػاـ كرابػع إلػى مكاػة كآصػرى بمصػحؼ إلػى البى  عثمػاف و فكجٌ 
صػحؼ قارئنػا مػف مي  مػع كػؿِّ  رسػؿ اإلمػاـ كأن المصػحؼ كىػك الػذم يسػمى ب صػحفان بالمدينة كأمسؾ لنفسو مي 

 الٌناس. رئقيالصحابة 
  

                                                           
 المصدر: جمع القرآف لمركمي. بتصرؼ ُ
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 .ف مر زيد بف ثابت أف يقرأ بالمدني
 .يِّ كبعث عبد اهلل بف السائب مع مصحؼ المكِّ 

 .ة ابف أبي شياب المخزكمي مع المصحؼ الشاميٌ كالمرير 
 .مٌ رً صٍ كأبا عبد الرحمف السممي كعمر بف عبد القيس مع البى 

كجكه  نتو ىذه المصاحؼ مفما تضما ب األخذً  ة عمىمٌ بما في مصحفيـ كقد اجتمعت األي  رو صٍ مً  أىؿ كؿِّ  أفقر 
 لفيا.االرسـ كترؾ ما خ

 
 
 
 
 
 

"اشيية أن  الباعػث لجمػع أبػي بكػر أفٌ    عثميان رضيي اذ عن ميا ديو:ر وجميوالفرق بين جم  أبيي بكي
 "من  االاتالآل في ةراءتر" كالباعث لجمع عثماف  يذدب شيء من القرآن"

قاؿ: قمت  ، فعف عبد اهلل بف الزبير ، كأٌنى لو ذلؾحرفان مما في مصحؼ أبي بكر  كلـ يرير  ىذا
ـى تكتبيػػا أك تػػدعي يػػة األخػػرلقػػد نسػػختيا اآل  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  لعثمػػاف يػػا "يا ؟ قػػاؿ : ، فًمػػ

 " ركاه البخارم.ابف أخي ال أغٌير شيئان مف مكانو

 المرحمة الرابعة: .ٗ
 .فات تضبط ةواعد رسم المصاحآلر مؤل  سخ و ظ و نسخ المصحآل إل  عدد كبير من النُ 

بيِّنييػػا باختصػػار ني ، ، ككػػاف ذلػػؾ عمػػى عػػدة مراحػػؿحؼ بعػػد أف انتشػػرت بػػيف أيػػدم النػػاستطػػكر رسػػـ المصػػا
 فيما يمي.

 

ُغونَ َها ِعَوًجا َواذُْكرُ } وا ِإْذ ُكْنُتْم قَِليًًل اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوتَ ب ْ
َوِإْن َكاَن  َفَكث َّرَُكْم َواْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن 

طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه َوطَائَِفٌة َلَْ يُ ْؤِمُنوا 
نَ َنا  87 - 86 :سورة األعراف{ فَاْصِبُوا َحَّتَّ ََيُْكَم اللَُّه بَ ي ْ
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 ُممحق:
 ووض  القواعد المتعمٍّقة برسمر مراحل تطور رسم المصحآل

 اإلعراب: قطِ أواًل : ظ ور نُ 
لقِّب عثماف بف عمرك بف ظالـ ك كاسمو قاضي البصرة،  أبو األسود الدؤليككاف أكؿ مف كضعو اإلماـ 

 .مف كنانة ؤؿ حيط يـ كقيؿ منسكب إلى دي األسكد الدؤلي نسبة إلى دكؿ بف حنيفة بف لج ي بب
أبك عمرك الداني:  فيو قاؿ ،ا كثمانيف سنة، كعاش خمسن ىػٗٔمات في الطاعكف سنة ك  ،كلد في أياـ النبكة

قاؿ:  ]أم الخط [ فى حٍ ع المى ا سمً في النحك لمٌ  يءبكضع ش قرأ القرآف عمى عثماف، كعمي كقد أمره عمي " 
 ." فمن دنا سمي النحو نحواقاؿ عمي: ما أحسف ىذا النحك الذم نحكت، ف راه أبك األسكد ما كضع، ف

رت ألسنتيـ كبدأ المحف تريا  العجـى  ا خالطت العربي لما " : ك الداني في كتابو نقط المصاحؼقاؿ أبك عمر 
صمح ما يظير في كبلميـ فبعث كالي البصرة زياد بف عبد اهلل إلى أبي األسكد كطمب منو أف يضع شيئان يي 

. ف بى ذلؾ أبك األسكد ككره إجابة زياد إلى ما س ؿ كجؿا  اهلل عزا  ككبلـً  و الناس في كبلـ العربً بيخطئ 
 لمكاقؼ جعمتو يقبؿ بكضع القكاعد عمى كتاب اهلل كمنيا: بعد ذلؾ أبا األسكد تعرض لكفا 

نتو إلى السماء كقالت: ، بانت نجكميا، نظرت اببينما أبك األسكد يجمس في بيتو مع ابنتو في ليمة ظمماء
 .قاؿ: إذنا فافتحي فاؾ .بي ما أتعجا يا أبت إنا  :قالت .مييانجك  :أبك األسكد فقاؿ ؟يا أبت ما أجمؿي السماء

يقرأ القرآف كيرفع صكتو كىك يقرأ في سكرة  ك األسكد يمشي في طريؽ فكجد رجبلن أببينما : كفي مكقؼ آخر
و[ ]بكسػػر الـ رسػػكلً چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چچ التكبػػة 

 :رجػػػع مػػػف فػػػكره إلػػػى زيػػػاد فقػػػاؿ ـٌ ثيػػػ !!واهلل أف يبػػػرأ مػػػف رسػػػكلً  كجػػػوي  عػػػزٌ  :فاسػػػتعظـ ذلػػػؾ أبػػػك األسػػػكد كقػػػاؿ
ػػػػ ،القػػػػرآف يػػػػا ىػػػػذا قػػػػد أجبتػػػػؾ إلػػػػى مػػػػا سػػػػ لت كرأيػػػػت أف أبػػػػدأ بػػػػإعرابً   ،ـ زيػػػػادىي رى إلػػػػيا بثبلثػػػػيف رجػػػػبل ف حضى

ػػػػ  :بل مػػػػف عبػػػػد القػػػػيس فقػػػػاؿفاختػػػػار مػػػػنيـ أبػػػػك األسػػػػكد عشػػػػرة ثػػػػـ لػػػػـ يػػػػزؿ يختػػػػار مػػػػنيـ حتػػػػى اختػػػػار رجي
داد فييإذا ا ياييالآل لييون الِمييبطً " اييذ المصييحآل وِصيي

ذا  فتحييييت شييييفتي  فييييانقط واحييييدة فييييوق الحييييرآل وا 
ذا  ضييممت ما فاجعييل النقطيية إليي  جانييب الحييرآل وا 
كسرت ما فاجعل النقطة في أسفمر فإن أتبعت شيًاا 

 "فيانقط نقطتيين[ تنويًنيا أي]نًة دذ  الحركات غُ من 
كىػػػػك يضػػػػع نقػػػػط اإلعػػػػراب فابتػػػػدأ بالمصػػػػحؼ  ا.ه

 .حتى أتى عمى آخرهبمداد أحمر 
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 نقط اإلعجام: ثانًيا : ظ ورُ 

  ه ٜٓنصييييييير بييييييين عاصيييييييم الميثيييييييي  تيييييييوفي سييييييينة كىػػػػػػػذا الػػػػػػػناقط ظيػػػػػػػرى عمػػػػػػػى يػػػػػػػد العػػػػػػػالـ الجميػػػػػػػؿ 
 كفراؽ بو بيف المتشابيات مف الحركؼ.

 لنقط في بادئ األمر عم  شكل اطوط ماامة صطيرة.وكان ا
 

  فػػنقط نصػػػره البػػػاءى بنقطػػػة كاحػػػدة مػػػف تحتػػػو كالتػػاء بنقطتػػػيف كالثػػػاء بػػػثبلث كنقػػػط النػػػكف كاليػػػاء غيػػػر
 .كف مف فكؽ كباثنتيف لمياء مف تحتبكاحدة لمن -المتطرفتيف 

 شتباه. كنقط الجيـ بكاحدة مف تحت كالخاء بكاحدة مف فكؽ كأىمؿ الحاء لزكاؿ اال 
  .كنقط الذاؿ بكاحدة مف فكؽ كترؾ الداؿ 
 .كنقط الزام بكاحدة مف فكؽ كترؾ الزام 
 .كنقط الشيف بنقطة فكؽ كؿ سف مف أسنانيا كترؾ السيف 
 .كنقط الضاد بكاحدة مف فكؽ كترؾ الصاد 
 .كنقط الظاء بكاحدة مف فكؽ كترؾ الطاء 
  .كنقط الريف بكاحدة مف فكؽ كترؾ العيف 
 بكاحدة فكقيا كالقاؼ باثنتيف.  كنقط الفاء 
  الكاؼ كالبلـ كالمػيـ كالنػكف كاليػاء كالػكاك أىمميػا

 لعدـ اشتباىيا بريرىا. 

 ثالثًا : تطور الرسم عم  يد الاميل بن أحمد الفراديدي: 

 أاذ عنر سيبوير. وةد دي  ٓٚٔسنة البصري توفي  األزديالاميل بن أحمد الفراديدي 
 :ا صطيرةً أحرفً وجعم ا كضعيا أبك األسكد التي  طّور نقاط اإلعراب (ُ

  مػػف نقطػػػة فػػكؽ الحػػػرؼ إلػػى حػػرؼ يناسػػػبيا كىػػك األلػػػؼ  الفتحيييةفجعػػؿ عبلمػػة
  .كرسميا مبطكحة فكؽ الحرؼ

  مف نقطػة أمػاـ الحػرؼ إلػى حػرؼ يناسػبيا كىػك الػكاك فرسػميا  الضمةكجعؿ عبلمة
  .صريرة فكؽ الحرؼ

  يناسػبيا كىػك اليػاء فرسػميا يػاء مػف نقطػة تحتيػا إلػى حػرؼ  الكسرةكجعؿ عبلمة
   .تيامعككسة تحت الحرؼ، ذىب رأسيا مع مركر األياـ كبقيت جرا 

  التنوينكضاعؼ الحركة لمداللة عمى . 
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التػػي كضػػعيا نصػػر بػػف عاصػػـ  تطييورت الاطييوط المااميية (ِ
 . وأصبحت نقاًطاالميثي 

 
: لـ يكف لميمزة صكرة في الرسـ عند العرب فكانكا  ال مزة (ٖ

ذا ا بشػػػػكؿ األلػػػػؼ إذا كانػػػػت فػػػػي أكٌ يعاممكنيػػػػ ؿ الكممػػػػة، كا 
كانكا يكتبكنيا ألفنػا أك كاكنا  ىار أك آخً كانت في كسط الكممة 

أك يػػػػػاءن أك ال يكتبكنيػػػػػا )كىػػػػػي التػػػػػي نكتبيػػػػػا فػػػػػي اإلمػػػػػبلء 
صييورة لم مييزة فييي ( فػػاخترع الخميػػؿ عمػػى السػػطرالحػػديث 

   . مايالاط ودي رأس حرآل العين لتقارب مارج
 

ػػا عبلمػػة  اختػػرع الخميػػؿ (ْ  مػػف غيػػر نقطػػة، رأس حييرآل الايياءىػػي  لمسييكون الظييادرأيضن
  چٺ   چ  أخذىا مف أكؿ كممة خفيؼ.

 
ػا  (ٓ عالمة الشدة التي ترسم عم  الحرآل الُمشد د ودي كاخترع الخميؿ أيضن

   چ ۇ   چ   كقػػػػػػػد أخػػػػػػػذىا مػػػػػػػف كممػػػػػػػة شػػػػػػػديد. رأس حيييييييرآل الشيييييييين

  .چۇئ   چ 
 ،يكضػػػػع فػػػػكؽ ألػػػػؼ الكصػػػػؿ صػػػػريرةكجعػػػػؿ الخميػػػػؿ عبلمػػػػة ىمػػػػزة الكصػػػػؿ رأس صػػػػاد  (ٔ

  .چ ې   ى   ىچ   چ ٴۇچ  ةأخذه مف أكؿ كممة صم 
 

ا عبلمةن لممد كىي كممة مد، تحكلت مع مركر األياـ لشكميا الحالي لممدا  (ٕ   .(~)ة كجعؿ الخميؿ أيضن

 -المطيػػؼ أك المسػػتدير الصػػفر - الكسػػط مفرغػػة الػػدائرة عبلمػػة اعتبػػرت" : القرآنػػي الرسػػـ فػػيمالحظيية: 
، الخػػط فػػي الزكائػػد الحػػركؼ عمػػى داللػػة جػػـز كممػػة مػػف ذتًخػػأي  التػػيك 

ػػ،  ُ" المفػػػظ فػػي المعدكمػػة  لمسػػػككف شػػكبلن  فػػاعتبرت المراربػػػة عنػػد اأما
 .ذلؾ بعد اإلمبلئي الرسـ في اعتيمد ما كىذا

                                                           

 .الداني عمرك ألبي المصاحؼ نقط في المحكـ ُ
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ر الرسم عم  يد ُنس اخ المصاحآل )رابًعا : ت  ومن ذلا التطوير:: اطين(الاطّ طو 

خذ بعض نساخ المصػاحؼ حػرؼ نػكف صػريرة ات تنوين الرف في  (ُ
فػػػكؽ الحػػػرؼ المنػػػكف لمداللػػػة عمػػػى إظيػػػار التنػػػكيف كلػػػـ يضػػػاعفكا 

  .ر رسميا حتى ركبت النكف عمى الكاك الصريرةالحركة، فتتطكٌ 
 

: المفردة كالمتطرفة كانػت ترسػـ بكػاؼ زناديػة )ػكػػ( كتطػكر  الكاآل (ِ
ت عف زى يِّ فمي  (ؿ)رسميا مع تطكر الخط العربي حتى أشبيت البلـ 

البلـ بكضع كاؼ زنادية صريرة بػداخميا تحكلػت مػع مػركر األيػاـ 
 إلى ما يشابو حرؼ اليمزة. 

 
، ككػػاف مػػة فػػي الرسػػـ إذا اتصػػمت بمػػا بعػػدىامتماث اإلطبيياق ) ص       ط   ظ ( أحييرآلكانػػت  (ّ

اء مػػف ، كالطػػاء كالظػػفيػػرِّؽ بػػيف الصػػاد كالضػػاد مػػف جيػػة ، ثػػـفريػؽ بينيػػا بالسػػميقة كحسػػب السػػياؽالت
  .، ثـ فيرِّؽ بيف األربعة بنقط الضاد كالظاء كاحدة مف فكؽأخرل بتطكيؿ ًسناة الطاء كالظاءجية 

 
 

 

 : ين من عمماء الضبطاامًسا : اصطالح المعاصر 

مجموعة من االصطالحات واإلشارات التي تعين  المعاصرون من عمماء الضبط عم العمماء اصطما 
لمرسييم صييطمحات الضييبط مُ : ممحييقِ وةييد ذكرنادييا فييي حيا لكتيياب اذ عميي  النطييق السييميم والمفييظ الصيي

 فمُيرج  ل ا دناا.القرآني 
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 الرسم العثماني واإلمالاي والقرآني والفروُق بين م

 عني بالرسم العثماني؟نماذا 

ل بنسػخيا لٌمػا رأ  بػف عفٌػاف ثمػافعي الصحابي  الجميؿ أميػر المػؤمنيف  المصاحؼ العثمانية ىي التي أمر
كممية في يا أكثير مين ةيراءة  واإذا وجيديػـ كػانكا نٌ أ :ككانػت طريقػة الرسػـ فييػا ،اختبلؼ الناس فػي القػراءات

مػػف الػػنقط  حيػػث أٌنيػػـ كػػانكا يكتبػػكف الكػػبلـ ميجػػرادان  تحتمييل القييراءات الماتمفييةت ا صييور لييو كانييت كتبودييا 
 [ٔالحجرات: ] چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ  مثاؿ ذلؾ قكلو تعالى:، ؿيشكتكال

 كالتشكيؿ. دة مف النقطمجرا نفس الكتابة القرآنية كلكف  چ                                                               چ تبكىا ىكذاك

مىؼو العاًشر. چ فتثبتوا چقرأ فيجكز أف تي    كما ىي في قراءًة حمزىةى كالًكسائيِّ كخى

 كما ىي قراءة الباقيف.  چ ٹ چ قرأتي كيجكز أف 

فكتبكىػا فػي مصػحؼ  إذا وجدوا أّن صورة الكممة ال يمكن أن تحتمل أكثر من ةراءة فر ةوا في كتابت ياما أ
 .كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؼ آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل

ى  ى  ائ  چ  كتبػػكه فػػي مصػػحؼ مكػػة[ ََُالتكبػػة: ] چٺ  ٿ  ٿ   چ  :مثييال ذلييا ةوليير تعييال 

ػػػػػػػػػػػػػػػف( كبػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػرأ ابػػػػػػػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػػػػػػػػر بزيػػػػػػػػػػػػػػػادة )ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ چائ   .كمتاىمػػػػػػػػػػػػػػػػا قراءتػػػػػػػػػػػػػػػاف ثابتتػػػػػػػػػػػػػػػػافك  يٌ المكِّ
بمػا  رو ٍصػمً  أىػؿ كػؿِّ  أفقػر بإرساليا إلى األمصػار المشػيكرة   عثماف سٌيدنا أمر تمؾ المصاحؼ كبعد نسخ

 لفيا.اكجكه الرسـ كترؾ ما خ نتو ىذه المصاحؼ مفما تضما ب األخذً  ة عمىمٌ في مصحفيـ كقد اجتمعت األي 
كأثبتػكه  الكػراـ زمػف الخميفػة عثمػاف بػف عفاػاف الصػحابة اتفػؽ عميػو ىػك الرسػـ الػذم  فالرسم العثماني:

 في المصاحًؼ التي أرًسمت إلى األمصار لتككف مرًجعنا لمناس.
عنػػدما كضػػعكا قكاًعػػد اإلمػػبلء عممػػاء المرػػة العربيػػة فيػػك الرسػػـ الػػذم اتفػػؽ عميػػو  :الرسييم اإلمالاييي أّمييا

مػػع كجػػكد بعػػض االخػػتبلؼ فػػي القكاعػػد ، شػػيء عػػدا القػػرآف يػػك الػػذم نكتػػب فيػػو كػػؿٌ فكغيػػر ذلػػؾ، كالنحػػك 
 سابقنا. بياناكما في المصاًحؼ اإلمبلئية مثؿ كضع النقط تحت حرؼ الياء آخر الكممة كعدـ كضعيا 

، بالنقط كالتشكيؿ كغير ذلؾ مع قكاعد الكتابة اإلمبلئيةالرسـ الذم تكافقت فيو يك ف :الرسم القرآنيأّما و 
 )دكف تريير(.الرسـ العثماني 

)إضػافات عمػى رسػـ الكممػة  اخ المصػاحؼ مػف أمػكر خارجػة عػف إطػار الرسػـ العثمػانيما اعتمػده نٌسػ فيك
اخ المصػػاحؼ السػػككف إذ المصػػاحؼ العثمانيػػة غيػػر منقكطػػة كال مشػػككلة فحػػيف اعتمػػد نساػػ الػػذم ال يترٌيػػر(

 .الظاىر مثؿ رأس الحاء فيذا ال عبلقة لو بالرسـ العثماني فتنٌبو
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 محقمُ 
 لمرسم القرآني لضبط حات اصطممُ 

 في ثنايا الدورة أو ُذكر بإيجاز ُيذكرلم  ِمّما

 عمى أعياف الحركؼ المترككة في خط المصاحؼ العثمانية مع كجكب النطؽ بيا ؿ  تدي  الحروآل الصطيرة. 
ادة العػرب فػي الكتابػة زمػف عمماء الضبط أحرفنا صريرة بدؿ األحرؼ التي حذفت مف الخط عمػى عػ ؽي محً يي ف

فيمػػا المعاصػػركف مػػف عممػػاء الضػػبط عميػػو  اصػػطمحكسنقسِّػػـ مػػا  ، كذلػػؾ لمداللػػة عمػػى كجػػكب نطقيػػاالنبػػكة
 :يتعمؽ بالحركؼ إلى ثبلث مجمكعات

: ح  ، كىي كما يمي:كىي محذكفة رسمنا ركؼ منطكقةأكالن
  ( كضع العمماء ألفنا صريرة ) خنجرية ( مكاف األلؼ المحذكفة رسمنا. ُ
 صريرة مكاف النكف المحذكفة رسمنا  ( كضع العمماء نكنناِ
 ( كضع العمماء كاكنا صريرة مكاف الكاك المحذكفة رسمناّ
  أك لمداللة عمى مد الصمة 
  كضع العمماء ياء مردكدة إلى الخمؼ ) معككسة ( مكاف الياء المحذكفة رسمنا (ْ
 الصمة أك لمداللة عمى مدِّ  

 :حركؼ مكتكبة بشكؿ كتنطؽ بشكؿ آخر ثانينا:
كضػػػع العممػػػاء ألفنػػػا صػػػريرة )خنجريػػػة( فػػػكؽ الػػػكاك أك اليػػػاء غيػػػر المنقكطػػػة لمداللػػػة عمػػػى نطػػػؽ األلػػػؼ بػػػدالن  (ُ

 منيما.
  ( كضع العمماء سيننا صريرة فكؽ الصاد لمداللة عمى نطؽ السيفِ

  الصاد أشير. فا أ أما إذا كضعت السيف تحت الصاد دؿا ذلؾ عمى جكاز الكجييف إالا 

  :كؼ مكتكبة كال تنطؽحر  ثالثنا:
داللة عمى الحرؼ الميمؿ أك الحرؼ  ( اعتمدت عبلمة الدائرة المستديرة مفرغة الكسط أك )الصفر المستدير(ُ

 الذم ال يمفظ.
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مفرغػة الكسػط أك )الصػفر المسػتطيؿ( داللػة عمػى الحػرؼ الػذم يسػقط  0( اعتمدت عبلمة الدائرة المسػتطيمة ِ
 العبلمة خاصة باأللفات السبع  كصبلن كيظير كقفنا .. كىذه
ر ذلػؾ فػي كلكػف تعػذا بمػكف أحمػر، محقكف ىذه األحرؼ بقدر حركؼ الكتابػة األصػمية ككاف عمماء الضبط يي 

المطػػػػابع أكؿ ظيكرىػػػػا، فػػػػاكتيفي بتصػػػػريرىا لمداللػػػػة عمػػػػى المقصػػػػكد لمفػػػػرؽ بػػػػيف الحػػػػرؼ الممحػػػػؽ كالحػػػػرؼ 
 األصمٌي...

 ساكنةالحروآل المن مصطمحات الضبط المتعمقة ب: 
 :صطمح العمماء عمى أف أم حرؼ ساكفا

 * إذا كاف مظيرنا تبقى عبلمة السككف عميو كىي رأس كممة ) خفيؼ ( 
ا إدغامنا كامبلن يجرد مف عبلمتو كيشدد الحرؼ الثاني   .* أما إذا كاف مدغمن

ا إد ذا كاف مخفيًّا أك مدغمن ا يجرد مف عبلمتو فقط* كا  ا ناقصن  . غامن
  .بلمة قمب النكف الساكنة كضع ميـ صريرة فكؽ النكف بدؿ السككفجعؿ العمماء ع *

  مثػؿ:  األصػميٌ  الطبيعػيٌ  ا زائدنا عمى المػدِّ ه مدًّ يدؿ عمى لزكـ مدِّ  فوق الحرآل(  )وض  دذ  العالمة 
  - چ ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ چ - چ ى چ - چ ڳ ڳ چ - چ  چ چ - چ ے چ -  چ ٱ چ

 التجكيػػػػػػػػػػػػد. ف فػػػػػػػػػػػػفِّ ًمػػػػػػػػػػػػ ـي عمىػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػى تفصػػػػػػػػػػػػيؿ يي  چ گ  گ   چ - چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ
نيػكٍا( الكتابػػة اإلمبلئيػة لػػ كال تيسػتعمؿ ىػذه العبلمػة لمداللػػة عمػى أًلػؼ محذكفػة بعػػد أًلػؼ مكتكبػة مثػؿ  كمػػا )آمى

 بيمزة كأًلؼ بعدىا. چ چ چ كتببعض بؿ تي ال يتكىـ
   اإلشمام يدؿ عمى  چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ چ ىدة مف قكلو تعالقبؿ النكف المشدا  عة آار الميموض  الداارة المضم

مف غير أف يظير لذلؾ )ة الحركة المحذكفة ضما  ة إشارة إلى أفٌ طؽ بالضما كىك ضـ الشفتيف كمف يريد الن  
 ،)ال( نافيػػػػة آخػػػػره نػػػػكف مضػػػػمكمة ألفا  ضػػػػارع مرفػػػػكعنػػػػة مػػػػف فعػػػػؿ مي فيػػػػذه الكممػػػػة مككا  (،طػػػػؽفػػػػي الن   أثػػػػره 

نينىػػا( بنػػكنيف كقػػد أجمػػع كتٌػػاب المصػػاحؼ عمػػى رسػػميا بنػػكف كاحػػدة يالػػو نػػكف ف صػػمي بػػو أكا  كمػػف مفعػػكؿو   ) تى مى
 كفييا كجياف: چۈ  چ  

 .قػػػػػػػػػػػػػارف لسػػػػػػػػػػػػػككف الحػػػػػػػػػػػػػرؼ المػػػػػػػػػػػػػدغـكاإلشػػػػػػػػػػػػػماـ ىنػػػػػػػػػػػػػا مي  –كقػػػػػػػػػػػػػد تقػػػػػػػػػػػػػدـ  – اإلشيييييييييييييمامأحػػػػػػػػػػػػػدىما: 
ي الحركػػة المضػػمكمة كعمػػى ىػػذا يػػذىب مػػف النػػكف األكلػػى عنػػد ثىػػمي طػػؽ بثي ، كالمػػراد بػػو الن  اإلافيياءكثانييمػػا: 

 ـ فػػػػػػػػػػػػػي األداء.كاإلخفػػػػػػػػػػػػػاء مقػػػػػػػػػػػػػدا  ،يقِّ و بػػػػػػػػػػػػػالتمى ؼ ذلػػػػػػػػػػػػػؾ كم ػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػرى يػػػػػػػػػػػػػا كيي حركتً  ثي ميػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػؽ بيػػػػػػػػػػػػػا ثي الن  
 مف الكجييف السابقيف. ا لكؿن كقد ضبطت ىذه الكممة ضبطا صالحن 

    يػدؿ عمػى السػكت فػي حػاؿ كصػمو  كت( ووض  حرآل السين فوق الحرآل األاير في بع  الكممات)الس
ككرد عف حفص عف عاصـ الساكتي ببل خبلؼ مف طريػؽ الشػاطبية  .بما بعده سكتةن يسيرة مف غير تنفسو 
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 چ  چچ  چ چ الـ - [القيامػػػػة] چ ڦڄ  ڄ   چ نػػػػكف - [يػػػػس] چ وئەئ چ أًلػػػػؼ - [الكيػػػػؼ] چې  ې چ عمػػػػى أًلػػػػؼ

 كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف [الحاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة] چ  ۈئېئ چ كيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكز لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء [المطففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف]
ػ  (ىىمىؾى بعدىا في لفًظ )إدغاميا في الياء التي  كثانييما: ،ىما: إظيارىا مع السكتأحدي   كذلػؾ كػامبلن  اإدغامن

 .مف السككف مع كضع عبلمة التشديد عمى الياء الثانية بتجريد الياء األكلى
كذلػؾ بكضػع  و ىك الذم عميو أكثر أىػؿ األداءكقد ضبط ىذا المكضع عمى كجو اإلظيار مع السكت، ألنا 

 .ة مف عبلمة التشديد، لمداللة عمى اإلظيارتجريد الياء الثاني ععبلمة السككف عمى الياء األكلى م
 

  :إذا كانػػت مضػػمكمة يػػدؿ عمػػى صػػمة ىػػذه اليػػاء بػػكاك إلحػػاؽ كاك صػػريرة بعػػد ىػػاء ضػػمير المفػػرد الرائػػب
لحػػاؽ يػػاء ، لفظيػػة فػػي حػػاؿ الكصػػؿ ػػيػػدؿ عمػػى إلحػػاؽ يػػاء لفظيػػة  اء لفظيػػةيػػصػػريرة بكا  ا حػػاؿ الكصػػؿ أيضن

الطبيعػي إذا لػـ يكػف بعػدىا ىمػز فتمػد بمقػدار حػركتيف نحػك قكلػو  مة بنكعييا مف قبيؿ المػدٌ كتككف ىذه الصِّ 
كتكػكف مػف قبيػؿ المػد المنفصػؿ إذا كػاف بعػدىا ىمػز فتكضػع عمييػا عبلمػة  چۀ  ہ  ہ    ہ    ہ    چ تعػالى:

ڤ  ڤ  ڤ   چ كقكلو جؿ كعىبلى  چ ڃ  ڃ   ڃ چ ( حركات نحك قكلو تعالى:ٓ - ْالمد كتمد بمقدار )

 .چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ
ا عف عاصـ يى  كالقاعدة أفٌ  كػؿ ىػاء ضػمير لممفػرد الرائػب بػكاك لفظيػة إذا كانػت مضػمكمة كيػاء  ؿي ًصػحفصن

ما تككف في مة بنكعييا إنا لفظية إذا كانت مكسكرة بشرط أف يتحرؾ ما قبؿ ىذه الياء كما بعدىا، كتمؾ الصِّ 
 كقد استثني لحفص مف ىذه القاعدة ما يمي: حاؿ الكصؿ.

 .مةيا بدكف صً ا ضما فإف حفصن  [ٕالزمر: ] چ ڈ چالياء مف لفظ  -ُ
 نيا.و سكا فإنا  [مف سكرتي األعراؼ كالشعراء] چ گ چ لفظ الياء مف  -ِ
 ا. نيا أيضن سكا  فإٌنو [ِٖالنمؿ: ] چگ  چ الياء في لفظ  -ّ
ذا سكى  -ْ  في چ ڦ     چيا إال لفظ مي و ال يصً ىاء الضمير المذككرة كتحراؾ ما بعدىا فإنا  ف ما قبؿى كا 

 ٗٔالفرقاف:  چڦ  ڦ      ڦ  چ  قكلو تعالى:
 

ػػا أـ سػػاكننا فػػإف اليػػاء ال تكصػػؿ مي أٌمػػ بل لػػئ ،اطمقنػػا إذا سػػكف مػػا بعػػد ىػػذه اليػػاء سػػكاء أكػػاف مػػا قبميػػا متحركن
  - چۈئ  ېئ    ېئ  چ  - چٺ  ٺ  چ  - چڱ  ڱ  چ  يجتمػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػاكناف نحػػػػػػػػػػػك قكلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى:

 .چ چ    چ   چ 
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 تنبي ات
 

 حفص في ىمػزة الكصػؿ كجيػافجاز لً  عمى التعريؼ ف ام عم  دمزة الوصل الداامةإذا دامت دمزة االست 
 ت(كا)أم بمقدار ست حر  المشبع إبداليا أًلفا مع المدِّ : أحدىما

 أصبل راد بو عدـ المدِّ صر كالمي بيف )أم بينيا كبيف األًلؼ( مع القى  ثانييما: تسييميا بيفى ك 
ػػرل عكالكجػػو األكؿ مقػػدا  مكاضػػع مػػف سػػتة ميػػو الضػػبط كقػػد كرد ذلػػؾ فػػي ثػػبلث كممػػات فػػي ـ فػػي األداء كىجى

 القرآف الكريـ.
 .بسكرة األنعاـ ففي مكضعي  چڀ  چ  (ُ
 بسكرة يكنس. ففي مكضعي چۈئ  چ  (ِ
 .النمؿ چچ  چ  ڇ  ڇ  چ  -يكنس   چ ہ  ہ  ھ  ھچ  (ّ

  ا:كجياف كقفن  [ ّٔالنمؿ: ] چپ  پ      چفي كممة 
 إثبات الياء ساكنة.  :أحدىما
 ا: حذفيا مع الكقؼ عمى السككف أما في حاؿ الكصؿ فتثبت الياء مفتكحة.ثانييم
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 الوةآل عالماتُ 

 (    پ) األنعاـ:   چٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  چ  نحك: عالمات الوةآل الالزم[ّٔ] 

 (  ۇ    ) ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ     جػكاز مسػتكل الطػرفيف نحػك: عالمة الوةآل الجااز

 [.ُّ]الكيؼ:   چۈ  

 (  ېئ    ) وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئېئ  چ مػػع كػػكف الكصػػؿ أكلػػى نحػػك:  عالميية الوةييآل الجييااز

 [ُٕ]األنعاـ:   چىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ  

 (    ڑ )ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   چ    مػػع كػػكف الكقػػؼ أكلػػى نحػػك: عالميية الوةييآل الجييااز

 [ِِالكيؼ: ] چک  

  (   پ           پ )بحيث إذا كقؼ عمى أحد المكضعيف ال يصح الكقؼ عمى اآلخر نحك: عالمة َتعانق الوةآل 

 [ِالبقرة: ] چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  چ 
 ) [ّٗالقمـ: ] چحئ  مئ     ىئ   يئ  جب  حب     خب     مبىب  يب  جت    حت  خت  چ عالمة الوةآِل الممنوِع  نحو:  ) ال 
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 اذ كتابُ 
 كيآل نتعامل معر؟

 بقمم: محم د أبو الن صر
 :ال داية ودليلُ ميزاُن معِرفِة الحّق 

 عقل فيواتااِذ القرار  مركز التفكيرِ أّن  ىا:مفادي  لدينا فكرةن  خى رسِّ أف ني  مف ال بدا حديثنا  "قبؿ أف نبدأ
 .ر كان عم  دذ  األ  ألي شاصٍ  التوكيلِ  وأةابٍل لإلعارة  اإلنسان غيرُ 

قر نقل دذا الكالم وطب   ثم    )أطِفئ سراج عقما واتبعني(: اإلنساف قاؿ لو عندما استعبد اإلنساف أخاهي ف
 طفئفكيؼ يي  .بر ُسمطاناً  اذلم ُينزل وا عم  الن اِس أمر دين م بما لَيمِبس من تَزي وا بزيٍّ العمماء بعُ  
 جاة كطريؽ اليبلؾالنا  بيف طريؽً  االختيارً  فتاحى كمً  ناط التكميؼً الشرع مى  وكقد جعم راج عقموسً  المرءي 

العقؿ ؟!! ككيم نا يحفظ  اجبات كالتكميفات كالحدكد بذىابحتى سقطت الك  .[َُالبمد: ] چڻ   ڻ      چ
مىب ما كىىبى أىسقطى ما كجىب(منذ الًصرىر )أفا اهلل   ُإذا سى

مف معايير كمكازيف مكثكقة كمعصكمة عف الزلؿ  العقؿيذا كاف البدا ل ،كلٌما كاف ىذا ش ف العقؿ كالتكميؼ
ح نكرانية تكشؼ كتػكضِّ  ليا كاشفاته  معاييري ، بإذف اهلل قة دائمان لمحقيقةمكفػػا يككف األصؿ فييا أف تككف 
 .بس فيو كال شؾالذم ال لى  إلى الحؽِّ ترشدىا ك لمنفس البشرية خفايا األمكر 

 ؟؟نحصؿ عمى تمؾ المعايير كمف أيف ؟؟كلكف أيف نجد ىذه المكازيف
لذا فإٌف  عر(ن صانِ ر الشيء أكثر مِ ا بِ صمُ ما يَ  يعرآلُ  ال أحدَ : )أٌنو ا ال خبلؼ عميو بيف جيؿِّ البشرممٌ 

ـى بما ييصًمحي حالنا )سيبحانىو  ( أرسىؿى لنا رسكلىوي برسالةو ىي العالميف رب   اهللي خالقىنا كمينًشئىنا مف العدىـ كالعمي
عمىوي لنا مصباحى ىدايةو في ظيمماًت العصكًر كتخب طات األفكار، قاؿ تعالىكبلـي اهلل )كً    :تابيو( جى

 ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڌ  ڎ  ڎ ڌ    ڇ  ڍ   ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 [.ُٔ – ُٓالمائدة: ] چگ  ڳ   ڳ  گ  گ  ک  ک  ک         ک  گ    ڑ

مداداتي  وإرشاداتي  دي فى م ال تنٍ ذاهلل ال كتابي  لياماتو ومكلي حي  بي نضي ، كال تى وكا  ممات الضياع ج الناس مف ظي خرً لتي  كا 
 .دلكاليي  كالكرامةً  كالعدؿً  ط إلى حياة الحؽِّ كالتخب  

 كتابي اهلل، أليس حًريًّا بنا أف نتعراؼى إلى خصائصو كأىدافو؟ ... 
                                                           

الناػاس التباعػو عيًصػـ مػف الخطػ ؟؟ كأيػف أكلئػؾ ًمػف قػكؿ عمػر  ؿ الػذم يػركِّج ليػذا الكػبلـ كيػدعكىنا البدا مػف أف نسػ ؿ: ىػ ُ
 دا كريدا عميػػو إاٌل صػػاحب القبػػر : )أصػػابت المػػرأة كأخطػػ  عيمػػر(؟؟ كأيػػف ىػػـ مػػف قػػكؿ اإلمػػاـ مالػػؾ: )مػػا مٌنػػا ًمػػف أحػػدو إالا رى

 يـ الصحابة كالتابعيف ليذه الشريعة التي أعمت ش ف العقؿ ؟!!(؟؟ كأيف ىـ مف فالشريؼ 
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ما  : ما ىك )أمسؤاليف ليتعرؼ عميوأم  شيء يمر  باإلنساف في حياًتو يس ؿ العاقؿ نفسو عنو 
و(؟ كبـ ييستفادي منو ؟  خصاًئصي

 :  ...كعرؼ مف خصائصو الصبلبة استخدمو في صنع السبلح  الحديدى  اإلنسافي  ؼى عندما عرى مثبلن
 ...لبلشتعاؿ، استخدمو في التدفئة القابمية مف خصائصو اإلنساف الخشبى كعرؼ كعندما عرىؼى 

 ل؟نزِ ولماذا أُ ؟ )اصااُصُر(ما دو القرآنُ هلل: فيؿ يا ترل س لنا أنفسنا ىذه األسئمة لنتعرؼ عمى كتاب ا

سؤاالف كثيرا ما ييزاًكجي القرآف الكريـ بينيما كييكٌرري اإلجابة عنيما... فاهلل تعالى كىك يخاطب المكماًفيف 
ا بكتابو كالرايًة منو.... كجكابي السؤاليف ىما محكر بحًثنا بعكف اهلل.  ييذكِّريىـ دائمن

 َصآَل اُذ ب ا كتابربعُ  األوصاآِل التي و 

فقد وصآل اذ سبحانر كتابر بةوصياآٍل عدييدة  ُتظ ير   چ ڍ  ڍ ڇ چ أّنرما ذكرنا ِمن  إضافًة إل ف
 مزايا   من ا:

  فيو أدنى شؾن  أم ال مجاؿ لكجكدً   [،ِالبقرة: ] چ  ڀ   ڀپ   پ  پ ٻ   پٻ  ٻ  چ. 
  وئ        وئائ  ەئ  ەئ    ائ    ىى  ې   ې   ۉ     ۉ  ې  ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  

ی  ی  ی  ی  جئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

 .[ْ – ُالكيؼ: ] چمئ   حئ  
 تناقض.كال مي  ؼو ختمً غير مي  [،ِٖالزمر: ]  چ ى  ى  ې  ې  ېۉ  ې   چ 

 فصمت:  چڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  گ    ک  ک ک چ[ُْ-ِْ] 

 .بطؿ ىديوتي بية خط  و شي مى داخى تى ف أم يستحيؿ أ
  كريـ أم عظيـه  [ُِالبركج: ] چ ۇئ  ۇئوئ  وئ     چ. 
  فمف تبحث عف  [،ٖٗ: النحؿ] چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ  ڦچ

 .بارةن أك إشارةن في كتاب اهلل عً  استجدىك إال  – اليداية بؿً ظمى كسي في مسائؿ الككف العي  – ألم معضمةو  حؿن 
  [.ْٓالكيؼ: ] چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ڀ   ٻ  پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
  چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿ ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ۓ  چ 

 . ]القىصىص: بفتح القاؼ ىي األخبار الصادقة الحقيقية كىي تختًمؼ عف )الًقصىص( التي قد تككفي ميختمقةن[[ّيكسؼ: ]

   چ ڇ  ڇ  ڇچ     چ  چ  چڃ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ  چ 

 [.َُِىكد:  ]
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  [.ِّالزمر: ] چ ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڤ        ڤ  ڦ    ڤ  ڤٹ  ٹ  چ 

  [. ٗاإلسراء: ] چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ چ

كىذه صيرة تفضيؿ، فمف ي تي أحده بكبلـو قكيـو حسف إاٌل كاف  ما جاء بو في كؿِّ لؤلفضؿ كاألصٌح 
 .رآف أقكـى ًمنو كأحسفالق

  كالتبديؿ. المحفكظي بحفًظ اهلل مف التحريؼً  [،ٗالحجر: ] چ   ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ 
  كؿِّ خمقو لً  وً مً اهلل ككرى  بفضؿً  ساري يى فيك المي  [،ُٕالقمر: ] چڻ ڻ  ۀ     ں  ڻ  ڻ  ں چ

 كيؿط عمى قدر فيمو. كلكفٍ وي، كيستزيدي ًمنكيفيمو العالـ النِّحرير  ،و الصرير كينتفع بوفيفيمي 
  قػػاؿ تعػػالى: كاضػػحان  العػػرب فصػػيحان  ةً رىػػمي بً  [ّفصػػمت: ] چڀ     ٺ   ڀ  ڀپ  پ   ڀ  چ 

في  إحدى عْشَرَة مّرةً  وةد ورد دذا الوصآل لمقرآن الكريم مكّررًا  [ُٓٗالشعراء: ] چ    ۀ     ۀڻ  چ 
الذين كيانوا يفياارون بمطيت م  ولكّنير توجيير  ودذا التكرار باإلضافة إل  أّنر تحد  لمعربكتاب اذ 

من اذ تعال  لعباد  المؤمنين لمكيفية التي ُيف ُم ب ا القرآن الكريم لكييال ييةتي مين ُيحيّرآل الكميم 
 فييي لطييت م. قصييد بيير األلفيياظ عييادةً عميي  مييا تُ  وُيف ييمُ  نييزل بمطيية العييرب القرآنفييعيين مواضييعر 
 ُكأصحابو( ربية السميمة التي كانت زمف النبي ؟ بالطبع المقصكد المرة الع)كلكف أم لرة

  [ْْالزخرؼ: ] چۈ  ۈ  ۆ    ۇ    ۇ  ۆڭ  چ   
 [َُاألنبياء: ] چې  ى     ې   ۉ  ې  ېۅ  ۅ    ۉ      چ 

  فبحفظ اهلل تعالى لمقرآف الكريـ حفظ اهلل لرة العرب فمـ تترير كلـ تندثر كريرىا مف المرات القديمة
كفي ىذا مزيد  بل ش نيـ كعظيـى ًذكريىيـ بعد أف لـ يكف ليـ قيمةه بيف األمـ.فذاعى سيطي العرًب كع

 لعرب بتبميغ الرسالة كنشر الديف.مسؤكليةو عمى ا

                                                           

ٔ
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  ڈ  ژڎ  ڈ  چ ،   [ِيكسؼ: ]  چ ھ  ےھ  ھ   ہ  ھ  چ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ ،    [ّٕالرعد: ]  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    

  چخب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت     جب  حبىئ  يئ  چ   ،  [َُّالنحؿ: ]  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ    

پ  پ   چ ،    [ِٖالزمر: ]    چى  ى    ې   ې  ې  ې  ۉ  چ ،    [ُٓٗالشعراء:  ] چڻ  ۀ     ۀ  چ ،    [ُُّطو: ]

 [ْْفصمت: ] چ  ۋ   ۅڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ ،    [ّفصمت: ]  چڀ     ٺ      ڀ  ڀڀ  

،   [ٕالشكرل: ]  چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    گ  گ   ک  ک    ک    چ 

ی       ی    جئ  حئ    ی  یىئ  ىئ       ىئ  چ ،    [ّالزخرؼ: ] چڈ  ژ    ڎ  ڈ   ڌ  ڎ  چ 

 .[ُِاألحقاؼ: ]  چمئ  
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  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڎ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڇ  چ  چ  چ چ چ

 .ُى برالذي ال يضلُّ من ادتد القرآن صراط اذ المستقيمقاؿ العمماء:  ،[ُّٓاألنعاـ: ] چڑ  
  مي   [ُالفرقاف: ] چۆ  ۈ  ۈ     ۇ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ڭ  چ بو وي الشي فكتابي اهلل الذم ال تىداخى

ق بين الحقٍّ ا لؤلفضؿ، كالذم يشير دائمن  ح  فبل يصً  المؤمن  والباطل في عقلِ  دو الميزان المفرٍّ
 كالفصؿ. بيف يديو ينطؽ بالحؽِّ اهلل  ككتابي  ،الحٌؽ كالعدؿمتًبس عميو الحؽ  كأالا ييميِّزى لمؤمفو أف ي

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ

 ڀ  ڀ  ڀپ  پ پ  پ  ڀ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻٱ   چ  ، [ٖٖاإلسراء: ]   چڦ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ڭ   ڭۓ  ڭ  چ  ، [ُّىكد: ] چٿ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

وئ  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ  [ ،ّٖنس: يك ] چۉ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 

 [ِّالبقرة: ] چۈئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   
ـٌ لسكرة ،ثـٌ خٌفؼ التحدم لعشر سكر ،ل البشر ب ف ي تكا بمثؿ كتابوفاهلل سبحانو تحدا  ـٌ  ،ث ث

ٌجة عمييـ كىذا التحدم بالقرآف الكريـ ِلبعض سكرةو  قائـ حتى يرث اهلل األرض ، ليىكًبتىييـ كليقيـ الحي
 .فالقرآن الكريم دو المعجزة الاالدة التي ال تنقضي لنبّينا كمف عمييا 

  [ُٓٓاألنعاـ: ] چہ  ہ    ۀ      ۀ  ڻ ڻ  ڻ    ڻ چ 
 ،فيك أصرر حجمان مف التكراة مثبلن  ،فيو ييظىفٌ  ما فكؽ كالثمرة الخير مف عطييي  وأنٌ  أم: مبارؾه 

 .، كال تككف ىذه البركة إاٌل بتدٌبره كاتٌباعومنيا بكثير فيد ًعممان أكثرو يي لكنٌ 
  [،ٕٓيكنس:  ] چڑ  ک  ک     ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ 

 [،ِٖاإلسراء: ] چھ  ے  ے  ۓ    ۓ ھ   ہ   ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 .[ْْفصمت: ]  چ ې  ېۉ  ۉ  ې  ې  چ 

  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  چ [، ُيكنس: ] چپ  ٻ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱچ

 [.ِ – ُيس: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ ، [ّ – ُلقماف: ] چڀ    ڀ
ميوي  ال كميحكىـٍ  حكيـ كاألحكاـ، فيك الحكمةً  عمى مشتًمؿه  فالقرآف، ، يىدخي . كال كىًذبه  يعتريو كال شؾط  تناقضه

 [الكقت الذم ينبريالذم ينبري في الًحكمة عرافيا البعض ب نايا فعؿ )أك قكؿ( ما ينبري عمى الشكؿ ]
                                                           

ٍبدً  ركل اإلماـ أحمد في مسنده كابف ًحبااف في صحيحو عىفٍ  ٔ : مىٍسعيكدو  ٍبفً  وً الما  عى ٌطان ثيـا   الماوً  رىسيكؿي  لىنىا خىطا  قىاؿى  خى
: طا  ثيـا  الماًو" سىًبيؿي  "ىىذىا قىاؿى اًلًو، كىعىفٍ  يىًميًنوً  عىفٍ  خيطيكطنا خى : ثيـا  ًشمى مىى سيبيؿه  "ىىًذهً  قىاؿى  ًإلىٍيًو" يىٍدعيك شىٍيطىافه  ًمٍنيىا سىًبيؿو  كيؿِّ  عى

 [ُّٓاألنعاـ: ] چ چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ قىرىأى  ثيـا  
 .خصائصيا فيو بعض خصائص السكر القرآنية كليس بالضركرة كؿٌ  نصن بأك  ببعض اآليات ٕ
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 حديٌث جاِمٌ  في أوصاآِل القرآن الكريم
 

:  عف أمير المؤمنيف عمٌي بف أبػي طالػب  وفي السُّّنة : يقػكؿ اهلل  رسػكؿى  سػمعتي  ًإنػي أمػاقىػاؿى
 قىبمىكيـ، ما نىب ي  فيو ،اذِ  " كتابُ : ةال اذ؟ رسول يا من ا الماَرجُ  فما: ةمتُ  " ةتنَ فِ  ستكون ِإن  ا أال"

ـي  بعػدىكيـ، مػا ري كخبى  كػ ػف بػاليزًؿ، لػيس الفىٍصػؿي  ىػك ـ،بيػنىكي  مػا كحي ػمىو جباػار مػف تىركػو مى  كمىػف اهلل، قىصى
ٍبػػػػؿي  كىػػػػك اهلل، أضػػػػماو غيػػػػرهً  فػػػػي الييػػػػدىل اٍبتىرىػػػػى  الصييييراط ودييييو الحكػػػػيـ، الػػػػذٍِّكري  كىػػػػك المتػػػػيف، اهلل حى

 يىٍخمىػؽي  كال العممػاءي، ًمنػو يىٍشػبىعي  كال األٍلًسػنىةي، بػو تىٍمتىػًبسي  كال األىػكاء، بػو تىًزيػغي  ال الػذم كىك المستقيم 
ڀ    ڀ  ڀ   چ  :قػالكا حتػى سػمعٍتو ًإذٍ  الًجف   تىٍنًتوً  لـ الذم ىك عجائبو، تنقضي كال الرادِّ، كثرةً  عف

دىؽى، بو قاؿ مىف[، ُالجف: ] چڀ   ، بًػوً  عىًمؿى  كمىف صى ػف أيًجػرى مى ـى  كى ػدىؿ، بػو حكػ ػا كمىػف عى  ىيػًدمى  ًإليػو دىعى
 ركاه الترمذم في سننو كأحمد في مسنده كالحديث في إسناده ضعؼ. ُمستقيـ" ًصراط ًإلى
  
 

  وةد  كان من شةن الصحابة رضي اذ عن م أن يعمدوا لكتاب اذ ليبحثيوا عين حيل  ألي مسيةلٍة
 إالٌ  ليػا حػبلًّ  ال يجدي  صعبةه  ب ٌنو ما إف تيعرض عميو مس لةه  تعِر  ل م وةد اشت ر سيدنا عمر 

  راران كتكراران حتى يجد جكاب مس لتو.اهلل يتمكه مً  إلى كتابً  دي و كيعمى بابى  ؽي رمً و كيي كيدخؿ بيتى 

                                                           

ػؽط  كيم ػوي  ًجػدط  أىمٍ  :(ِبياْلَ ْزلِ  َليْيَس ) ،كالباطػؿ الحػؽ بيف الفاصؿ: )الفصل( ُ ًميعيػوي  كىحى  يىدىٍيػوً  بىػٍيفً  ًمػفٍ  اٍلبىاًطػؿي  يىٍ ًتيػوً  الى  جى
ٍمًفو ًمفٍ  كىالى  ػًؿ كالًخمقػًة  مػا عمى خمقو جبىرى  الذم: تعالى اهلل صفات في :)الجّبار(، خى أرادى فيمػا ال ًخيػارى ليػـ فيػو كاألجى

 ـي المػػتعظِّ  الناػػاسً  عمػػى الميتكبِّػػر العػػاتي الميتسػػمِّطي  اآلدمػػي، صػػفة فػػي كىػػك قيػػرىه. إذا كأٍجبىػػره، جبػػرىه: يقػػاؿ، كالنسىػػًب ...
ٍبػؿي  :(اْلَمِتينُ  الم رِ  َحْبلُ )، كىأىٍصؿي اٍلقىٍصـً اٍلكىٍسري ، أىٍم أىٍىمىكىوي  )َةَصَمُر(. عمييـ ٍصػؿً  ميٍسػتىعىاره  اٍلحى ًلكيػؿِّ  ًلٍمكى ػا كى ػؿي  مى  ًبػوً  ييتىكىصا
ًسيمىةي  أىمً  شىٍيءو  ًإلىى ٍعًرفىةً  ًإلىى اٍلقىًكياةي  اٍلكى بِّوً  مى سىعىادىةً  رى  العيػد،: منيػا كجػكه، عمػى يػرد: العػرب كػبلـ فػي: بػؿقيٍرًبػًو، كالح كى
 كىػك العػذاب، مػف كأمانػو عيػده أم :المتيين( اذ حبل )دو: فقاؿ الشديد، القكم: النكر. كالمتيف: كمنيا األماف كىك
 فػيكـ، حػاكـ إٌنػو: أم فاعػؿ، بمعنػى فعيػؿ ىػك أك كاالضػطراب، االخػتبلؼ مػف العػارم الميحكىػـ :)الحكيم(ىيداهي.  نكر

ػػفً  تىًميػػؿي  الى  أىمٍ  كىالتاػػٍذًكيرً  ًبالتاٍ ًنيػػثً  :(َتِزييي ُ  الَ  ال ييِذي ُدييوَ )كلكػػـ،  كعمػػيكـ، ػػؽِّ  عى  أىٍىػػؿي  يىٍقػػًدري  اأٍلىٍىػػكىاءي، أك الى  ًباتِّبىاًعػػوً  اٍلحى
مىػػى اأٍلىٍىػػكىاءً  تىٍرًييػػًرهً  تىٍبًديًمػػوً  عى الىًتػػًو،  كى مى ٍيػػثي  غيػػره يخػػتمط ال :(اأْلَْلِسييَنةُ  ِبييرِ  َتْمتَييِبُس  َوالَ )كىاً  يىٍمتىػػًبسي  اأٍلىٍمػػري  يىٍشػػتىًبوي  ًبحى ػػؽ   كى  اٍلحى

ميػػؽى  ًمػػفٍ  :(قُ َيْاَميي َوالَ )ًباٍلبىاًطػػًؿ،  كؿي  الى  أىمٍ  :(اليير دٍّ  َكثْييَرةِ  َعيينْ )،بىًمػػيى  ًإذىا الثاػػٍكبي  خى طىػػرىاكىةي  ًقرىاءىًتػػوً  لىػػذاةي  تىػػزي ًتػػوً  كى كى  كىاٍسػػًتمىاعي  ًتبلى
 تكراره. كىٍثرىةً  ًمفٍ  كىأىٍخبىاًرهً  أىٍذكىاًرهً 
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 :ُم م ر عم  أمرنبٍّ أن نُ  ِمن ودنا ال بد  

القرآف  أفٌ   ُ     [ٖٗ: النحؿ] چڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : ف قكلو تعالىمً ـ البعض فيً  فا أودو: 
 اهلل كتابً في  مكجكدةه ( ما ال تككف قطعية الثبكتربٌ )نيكية نظرية دي  كؿا  ف خذ يبرىف أفا  ،نيكيةدي  مكـو ع كتابي 

ا نزلت مف أجًمو يا عما نكييخًرجك  اآليات ف أعناؽى ك مك تراىـ يى العممي لمقرآف، ف في إطار ما ييسمى اإلعجازى 
ٌبماداللتيا عمى بعض النظريات التي  ثبتكاليي  كذًلؾ  – بعد سنيف طكيمةكقد يككف ذًلؾ  –طؤىا ت خبي ثيى  ري

 الٌناس. في قمكبً  ياتً بي الش  يزرعكفى ك  اهلل عٌز كجؿ لمشؾِّ  عرِّضكف بذلؾ كبلـى فيي 

حن معنى ىذه اآلية الكريمة:  كفي ىذا يقكؿ الطاىر بف عاشكر في تفسيره التحرير كالتنكير مكضِّ
ػػكـى  (:كيػػؿ  شىػػٍيءو ") ًح ًإالا أى  ،ييًفيػػدي اٍلعيمي ػػا ًلًمٍثًمػػًو تىًجػػيءي اأٍلىٍديىػػافي كىالشاػػرىاًئعي: ًمػػٍف ًإٍصػػبلى ػػكـه عيٍرًفػػيط ًفػػي دىائًػػرىًة مى ناػػوي عيمي

قيػػػكؽً  تىبىػػػي ًف اٍلحي ػػًع، كى تىٍقػػػًكيـً اٍلميٍجتىمى ًؽ، كى ػػػاًؿ اأٍلىٍخػػػبلى ٍكمى ]أم: األحكػػػاـ كالتشػػريعات عمػػػى صػػػعيد الفػػػرد الن فيػػكًس، كىاً 
قا كالمجتمع[ ا تىتىكى مى مىٍيًو الداٍعكىةي ًمفى ، كى ًصٍدًؽ الراسيكًؿ  ؼي عى مىى اٍلكىٍحدىاًنياًة، كى ًؿ عى مىا ااًلٍسًتٍدالى ًؿ  كى يىػٍ ًتي ًفػي ًخػبلى

ًحيىػػا كى  ، كىأىٍسػػبىاًب فىبلى ػػـً ٍصػػًؼ أىٍحػػكىاًؿ اأٍليمى كى قىػػاًئًؽ اٍلًعٍمًمياػػًة كىالػػداقىاًئًؽ اٍلكىٍكًنياػػًة، كى ػػاًرىىاذىًلػػؾى ًمػػفى اٍلحى سى ٍكًعظىػػًة خى ، كىاٍلمى
. ـٍ نىاًئًعًي ـٍ كىصى ارىاًتًي ـٍ كىحىضى ماؿي ذىًلؾى ًمٍف قىكىاًنيًنًي ا يىتىخى مى  ًبآثىاًرىىا ًبشىكىاًىًد التااًريًخ، كى

ةه أًلىٍف تىكيكفى بىيىاننا لً  اًلحى كًؿ اٍلعيميكـً كىاٍلمىعىاًرًؼ صى نيكىته ًمٍف أيصي ًؿ ذىًلؾى كيمًِّو أىٍسرىاره كى ًفي ًخبلى مىى كىٍجًو كى كيؿِّ شىٍيءو عى
مىؾى ًفي بىيىاًنيىا طىًريؽى التاٍفًصيًؿ كىاٍستيًنيرى ًفييىا ًبمىا شىرىحى الراسيػكؿي  ًقيًقيِّ ًإٍف سى ابيوي  اٍلعيميكـً اٍلحى ػا قىفىػاهي بًػًو أىٍصػحى مى كى

ا يىعيكدي ًإلىى التاٍرًغيًب كىالتاٍرًىيًب ًمفٍ  ًتًو، ثيـا مى مىمىاءي أيما ٍصًؼ  كىعي ، كىكى ا أىعىدا ًلٍمميٍعًرًضيفى مى ا أىعىدا ًلمطااًئًعيفى كى ٍصًؼ مى كى
الىـً الٍ  يىاًة اآٍلًخرىةً عى  " ا.قرىٍيًب كىاٍلحى

القرآن الكريم في إطار مساال الكوِن العظم  ولكّننا نؤكد أن العممي في  ر اإلعجازَ نكِ وعمير فإّننا ال نُ 
ف حمى  رياضيات وال فما... وما إل  دنالا.القرآن الكريم ليس كتاب فيزياء وال   إشاراتو  وً آياتً بعضي مت كا 

ؿ ذلؾ،تمؾ الحقائؽ، كلكٌنو لـ ينزؿ  لبعضً  فيما أتى بو مف آيات تتحٌدث عف مسائؿ ككنية  بؿ ىك ليفصِّ
رشادو  ده كالًحكمةي كًصفاتو، أكامري اهلل لعبا اهللً  الخميقة، تكحيدي  ءي دٍ في مسائؿ الككف الكبرل )بى  كتاب ىداية كا 
مًقيـ.....(  ٍنسىاًف، كىاٍلعىٍقًؿ، ينبِّوي ًمف خى اًئًب تىٍكًكيًف اإٍلً مىى ًعظىـً اٍلعىكىاًلـً كىاٍلكىاًئنىاًت، كىعىجى اٍلعيقيكًؿ  كيستدعيعى

ؽِّ  ًؿ اٍلحى ًمقكا كال  البشري  بل يتيوى لكي ًلمناظىًر كىااًلٍسًتٍدالى عً في حياتيـ ال يدركف لـ خي كما  ،ياتيـمىت حألمِّ شيءو جي
 تدفع كقبكره تبمع!!..... أرحاـه  لعرب في جاىميتيـ: إف ًىيى إالٌ يقكؿ ميشًركك اكاف 

                                                           

 .[ّٖ: األنعاـ] چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ تعالى:  قكلو في اهلًل ىك القرآف الكريـ مقصكدى  ب فٌ  فيـمف  كذلؾ قاؿ بعضك  ٔ
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 دنا بصدفةو : كجً ُ)كما يقكؿ المبلًحدة( قائميفيـ عمى كجكىً  يىييمكابل لكي فكتاب اهلل رحمةه منو سبحانو بخمًقو
؟...... ـى   ال ندرم مف أيف كال إلى أيف كال ًل

 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  قاؿ تعالى:

 چڳ   ڳ  ڳ  ڱ   گ  گ  ڳگ   ک  ک  گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

 .[ُْٔاألعراؼ: ]
ة كاآليات الككنياةي المجمكاة.)كٌؿ آية(: اآليات القرآنية المتمكٌ كلعٌؿ المقصكد بقكلو تعالى: 

                                                           
 قاؿ شاعرىـ )إيميا أبك ماضي(: في مثؿ ىذا التيو كالضبلؿ ُ

 جئت ال أعمـ مف أيف كلكني أتيت!
 كلقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت.

.كس بقى م  اشيان إف شئت ىذا أـ أبىيتي
 كيؼ جئت؟ كيؼ أبصرت طريقي؟

 لست أدرم!!!
 أجديد أـ قديـ أنا في ىذا الكجكد؟

 نا حرط طميؽه أـ أسيره في قيكد؟ىؿ أ

 ىؿ أنا قائد نفسي في حياتي أـ مقكد؟
 أتمنى أنني أدرم كلكف ...

 لست أدرم!!!
 أكراء القبر بعد المكت بعثه كنشكر؟

 ـ فناءه فديثكر؟فحياةه فخمكده أ
 أكبلـ الناس صدؽه أـ كبلـ الناس زكر؟

 أصحيح  أف بعض الناس يدرم؟
 لست ادرم!!!
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 الكريم رآنِ القُ  رُ جْ دَ 

 وصآٌل م ٌم لكتاب اذ لعّمر من أدمٍّ وأاَطِر مزايا  مّما وصفر اذ بر ودي ةولر تعال :بقَي 

ۆئ    ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۉ  ۉ  ې  ې ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ 

ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب   حب      ىئ  ی  ی      ی  ىئ  ىئ     ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ

ٿ  ٿ      ٹ       ٿ پ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پ   پ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻخب   مب   

 ٔ[ُِٕ – ُِّطو: ] چٹ  ٹ  

ـٌ يداعي اإليماف كاإلسبلـ  فيؿ ييعقؿ بعد كؿِّ ما أسمفنا مف مزايا كتاًب اهلل أف ييعرض عنو ميعًرضه ث
 كالفيـ!!

 –تعالى  و كبلـ اهللأنٌ  ككفى بوً  –يـ القرآف الكر  ذكرنا مف عظيـ قدرً  ما كؿِّ  مف رغـً ىؿ يعقؿ ب ٌننا عمى ال
 ؟ـ عميويدركف خطر ما ىي  كىـ ال ورل كثيرا مف المسمميف يرفمكف عنن

َيدُع عم  ةوِمر ولم  لم -الرحَمَة الُم داَة لمعالمين - رسول اذ  أف نعمـ أفٌ  الخطر يكفينا لمعرفة ىذا
 نيـ في القرآف الكريـ.أثبت اهلل شككل نبيًِّو مً  واحداً  نفاً  م إاّل صمن يشَتاِ 

                                                           

ُ
 تفسيُر ا يات: 

ياتييما.]كحٌكاء تبعه لزكجيا[، )اىًبطا ًمنيا(: آدـ كابميس  )بعضيكـ لبعضو عدٌك(: آدـ كابميس كذرِّ
مف اتٌبعى القرآف ال يضؿ  في الدينيا كال يشقى في قاؿ ابف عٌباس: (: يىٍشقىى كىالى  يىًضؿ   فىبلى  ىيدىامى  اتابىعى  فىمىفً )

گ  ڳ   ڳ   گ  گ  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   چ ، قاؿ تعالى:اآلخرة

 [.ٕٗالنحؿ: ] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 تقميؿً ك  مانيـكقد يككف ذاؾ بحر كضيًؽ الصدًر في الدنيا قبؿى اآلًخرة،  الناكىًد كالكىدىر (: معيشةى امعيشةن ضنكن )

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     چ   قػػاؿ تعػػالى: يػػـ،ببلئً يػػـ ك أرزاقً 

 كقد يككف ذلؾ مف غير ىذا ... [،ٔٗاألعراؼ: ] چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
راب الػػٌنفس كضػػيؽ الصػػدًر يتخػػٌبط فػػي ط، يعػػاني اضػػمعػػافى البػػدىًف ذم مػػاؿو كبنػػيف الًخمقػػةً  فكػػـ مػػف جميػػؿً 

 ؟مف غيًر سببو ظاىرو لذًلؾ بطى عشكاءخى  حياًتوً 
تًػًو يػكـ القيامػة، قػاؿ  جا ًة أعمى(: أعمػى البصػر كالبصػيرة، ال ييبًصػري بعينًػًو كال ييتػدم لحي )كنحشيريهي يكـى القيامى

 .[ٕٗاإلسراء: ] چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ تعالى: 

(تينسى(: أم تيترىؾي في العذاب،  )ككذًلؾى اليكـى   : مف تجاكز الحٌد إلى ما نيى اهلل عنو.)مف أسرىؼى
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كافًر سامحة مع ال يحتمؿ المي  عظيمان  ىناؾ أمران  أفٌ تدؿ  عمى الرحيـ كىك الشفيع  رسكؿ اهلل  كشككل
 .رحمتو كشفقتو 
ضاعةه  األمر فيو إضاعةه كيؼ ال؟! ك  باط المتيف الذم يربط بالرِّ  ، كتفريطه و رسكلً  يدً لجي  لرسالة اهلل، كا 
 الت كيؿ، ؿي ال تحتمً  جميةن  ، صريحةن كجؿٌ  عزٌ اهلل  في كتابً  ةن ىذه الشككل مرقكمت قد جاءلذا فالمؤمنيف. 
 ى   ى   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ۋ  ۋ ۇ  ۆ     ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  چ قاؿ تعالى: 

 [ُّ – َّالفرقاف: ] چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
ر ةصد ةومر الذين سمعوا إنّ  فقط الكتاب محديف كال أىؿى شركيف كال المي بيذه الشككل لـ يقصد المي   فيك
 موا ثم دَجروا وضي عوا.وف ِ 

دذا  نا نقوُل بةنّ فإن  وا يُة عم  ظاِدرِدا وعم  ُعموِم لفِظ ا موج  ٌة ِلكلٍّ من دجَر القرآن الكريم. وعميِر 
 َل القاعِدين إل  المجادديَن ةب الشاردين  متزمين ةبلَ إل  المُ   مومةبل العُ  صوصِ ر إل  الاُ موجّ  طابَ الاِ 

 عين.عتِ تَ ةبل المُ  اظِ والُحف   سممين  إل  الحَمَمةِ المُ  ةبل عوامِ  عاةِ إل  الدُّ 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ : تعالى فقاؿ ،رادهسكـ الكتاب ثـ ييجركف مي يتمكف ري  عمى قكـو  قد عاب اهللي ف

 .[ْْالبقرة: ] چھ  ھ  ے   ہ  ہ  ھ  ھ
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     چ  :سيبحانىوقياميـ بما فيو فقاؿ  كعدـً  يـسرائيؿ إلضاعتيـ كتابى إني ب كباخ اهللك 

 [.ٓالجمعة: ] چں    ڻ  ڻ    ڻ ڱ  ں   ڳ   ڳ  ڳ         ڳ  ڱ    ڱ  ڱگ   ک   گ     گ  گ  ک

 كىـ أحكجعنيـ بػيػػػعد المشًرقىيف  و بعيده لكنٌ  ،بيـ يحممكنو امنيـ بؿ ممتصقن  قريبان سبحاف اهلل كـ كاف الكتاب 
 :اذ ودو داجٌر لر ل والقراءة لكتابِ ا التعامُ يولعّل دذا حال من يعمٍّم الطالب مفات، لو ءو شي

 كالعيًس في البيداء يقتميا الظما         كالمػػػػػػاءي فػػػػػكؽ ظيػػػػػكرىػػػػػػػػػػػػػػػػا محمػػػػػػػكؿي 

  ًكالنجاة مف شككل الرسكؿ كمف ىجر القرآف ؟ راري فكيؼ يككف الف 
 يـ إلى بعضو بعضي  ييكح فى الذي -كاإلنس فِّ مف شياطيف الجً نتعراؼي إلى أعداء النبٌي كالشرع  كيؼ 

ًممف أجرىمكا في حؽِّ أنفيًسًيـ كفي حؽِّ مىف حكلىيـ ف ضم كا الناس عف كبلـً  – ؼ القكؿ غركراخري زي 
 اهلل كصرفكىـ عف أكاًمره؟

 كيؼ نتعامؿي مع كتاًب ربِّنا بالطريقًة الميثمى؟ 

 قيقيٍّ وبالتفاُعِل الح  نقوم باجتناب االكريم )تشايُص الَمَر ( ل لمقرآن أنواع ال جرِ  بمعرفةيكون ذلا 
 :العمؿ بكؿً ي قى رطى )فبلبيٌد ًمف شى  .عم  الطريقة التي عّممنا إّيادا رسول اذ  كتاب اذم   دٍّيٍّ جَ الو 

 كىذا ما سنتعماميو بعكف اهلل في الفقرات التالية. ( ....تعالى الصكاًب في مكافقًة الشرًع بعد اإلخبلًص هلل



 كتة تطىير ومتاتعح الحلقاخ القرآويحم

 
 
 هجُر القرآن الكريم       

 

ٖٙ 
 

 :ٔالكريم القرآنِ  دجرِ  مظاِدرُ 

 :ليرإ ر واإلصطاءِ سماعِ  دجرُ  .ٔ
 [.َِْاألعراؼ: ] چۋ  ۅ      ۈ  ٴۇ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ چ قاؿ تعالى: 

مبنا قلكتاب اهلل بالسمع كالجكارح ) السماع بؿ البٌد مف اإلصراء بالكيمِّية جٌردي فبل يكفي مي  چ ۋچ 
ؿ كامؿ األجر،عقبلن ك   .أماا ما دكف ذلؾ ففيو نقص كىك استماع ال إنصات ( ما أمكف ذلؾ لكي نيحىصِّ

 :ٕدجر تالوتر .ٕ
  عف ابف مسعكدو   قىاؿى رسكؿي اهلًل قىاؿى : :" سىنىةي سىنىةه، كىالحى ٍرفان ًمٍف ًكتىاًب اهلًل فىمىوي حى ٍف قىرىأ حى مى

ٍرؼه  چٱ  چ ًبعىٍشًر أٍمثىاًليىا، الى أقكؿ:  ًميـه حى ، كى ٍرؼه ، كىالىـه حى ٍرؼه لًكٍف: أًلؼه حى ، كى ركاه الترمذم،  "حىرؼه
 ."حديث حسف صحيح": كقاؿ

  ٍيرىةى ك ـٍ يىتىرىفا ًباٍلقيٍرآفً " :قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  :قىاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى ٍف لى " يىٍجيىري ًبوً "كىزىادى غىٍيريهي  "لىٍيسى ًمناا مى
 ركاه البخارم

  أيمىامىةى  أىبي عفك   اهللً  رسكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ؤيكا": يقكؿ ؛ اٍقرى  شىًفيعان  الًقيىامىةً  يىٍكـى  يى ًتي فىإناوي  القيٍرآفى
اًبوً   .مسمـ ركاه "ألىٍصحى

 األحاديث التي في ) باب فضل ةراءة القرآن ( من كتاب ريا  الصالحين لإلمام النووي. تدارسُينصا بمالحظة: 

 :ة ما أراد بر المتكمم سبحانرمعرفِ عدُم ر و   وتفّ مِ رِ تدبُّ  دجرُ  .ٖ
 [ِٖالنساء: ] چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ چ چ چقاؿ تعالى: 

 [ِٗص: ] چڃ  ڃ   ڃ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ قاؿ تعالى: ك 
  [ِْمحمد: ] چگ   گ  ڳ  ڳ     ک  گ  گچ قاؿ تعالى: ك 

 ،ما أراد اهلل سبحانو بيا أمرنا كزجرنا معرفةً  إلى يؤدِّم الذم كالت م ؿ فييا، ىك التفك ر والتدبُّر في ا يات:
سعينا لبلستجابة ألمر اهلل تعالى ًفعبلن كتركنا، كذًلؾى مف ًخبلًؿ نظًر اإلنساًف في مكقًفًو كمقداًر تطبيًقو لكبلـً 

 بنا نفسوي سائبلن إيااىا:حاسً اهلل، مي 
 ...؟ىذه اآليةي  عميا  ىؿ تنطًبؽي  كـ نسبةي ذًلؾ؟ ؽه لما فييا؟أيف أنا ًمف ىذه اآلية؟ ىؿ أنا مطبِّ 

( معاني اآليات)فيـ التفسير  ميجرادً  أٌف التدب رى شيءه ميختًمؼه عف :حقيقةو ميٌمة أال كىيإلى كىذا يقكدكنا 
 .فالتفسير كسيمةه معينةه عمى التدب ًر الذم أمرى اهلل بو

                                                           
 بتصر ؼ. ( مما ذكره اإلماـ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى في  كتابو "الفكائد"ٗ-ٔ-ٓ-ْ-ّ-ُالفقرات)عناكيف  ُ
ا لمقرآف الكريـ رٌبما لـ يقرأ مف أشير )ًمف رمضاف لرمضاف( أك سنكات غير الجزء الذم ييعمِّمي  ِ  و!تخيؿ أننا غدكنا نرل معمِّمن
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 :عند ِتالوِترلاشوِع بر ا عدم .ٗ
ٿ  ٿ    ٿ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀڀ  چ عالى: قاؿ ت

ڄ  ڃ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 .[ِّ – ِِ الزمر:]
بيـ ك ىـ الذيف كقع في قم عند تبلكة القرآف قشًعر  جمكدىـقد بٌيف المكلى سبحانو أٌف الذيف يخشعكف كتف

 ى حقًّا، بخبلًؼ القاسيًة قمكبيـ.عظمة اهلل تعال
 

 (اتٍّباعو  تدبُّر( وتفاعَل مع ا التفاُعل المطموب )القرآن(عَرآَل عظَمَة الرسالة )اذفمن أيقن بعَظَمِة الُمرِسل )
 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ قاؿ تعالى: بني آدـ،  كليذا خشعت الجباؿ كلـ تخشع قمكب كثيرو مف 

 [.ُِالحشر: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گ   ک  ک  ک  گ  گ     گ
 

 لؾ ًمفمف معرفتو بمرسميا كما يستتبعو ذ فعبلقة اإلنساًف كاىتماموي ب مِّ رسالة إناما ىك نابعه 
شاًعر في قمب الميستقًبؿ تجاه ميرسؿ فبمقدار ما يككف مف ىذه الم)رغبةو أك رىبةو أك محباةو أك تعظيـ( 

 الرسالة يككف تعاممو مع الرسالة كاىتمامو بيا...
رسالةو ال مثيؿ ليا مف ربِّنا الذم كجب أف تككف كؿ ىذه المشاعر تجاىو في قمب المؤمف فما بالنا ب

بلقتؾ مع بيا!!! كليذا فإف أردت أف تعرؼ حقيقة إيمانؾ انظر عبصكرةو ال يقاسي عمييا كال يشباو 
 كتاب ربِّؾ كستعرؼ الحقيقة.

 
 :اذ الذي يكون من كتابِ ج الحرَ  .٘

فٌ   ىـ.يـ كيجدكنو في صدكرً مف القرآف يعممكف ذلؾ مف نفكسً  الذيف يجدكف حرجان  كا 
 مف اآليات التي تخالؼ بدعتو. جإال وفي ةمبر حرَ  في دينر عاً بتدِ ال تجد مُ ف
 مف اآليات التي تحكؿ بينو كبيف إرادتو.  وفي صدر  حرجإالّ  فاجراً  ال تجد ظالماً و 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  چ قاؿ تعالى: 

ڳ   ڳ  ڳ    گ  گ  ڳگ   ک  ک  گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  

 [.ُْالمطففيف: ] چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ     چ چ  چ ڃچ كقاؿ تعالى: . [ُْٔاألعراؼ: ] چڱ 
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ن ةرأ  وآمن برالوةوآل عند حاللِ عدم العمل بر و  دجر .ٙ  :ر وحرامر  وا 
 [ ُٓٓاألنعاـ: ] چۀ  ہ  ہ        ۀ ڻ  ڻ    ڻ  ڻ چ قاؿ تعالى: 

 چڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ  ڇ  چ  چ چ     ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ   ڃ  چ  قاؿ تعالى:ك 

 .ركاه ميسًمـ ."َعَمْياَ  َأوْ  َلاَ  ُحجةٌ  والُقْرآنُ  ":  كفي ىذا حديث رسكؿ اهلل  [ُُِالبقرة: ]
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    چ كمف يقرأ كال يطبِّؽ يدخؿ في عمكـ قكلو تعالى: 

 .[ّ – ِالصؼ: ]  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ـى  كصبيافه  عبيده  القيرآفى  ىذا قىرأ )قد: أناوي قاؿ –رًحمىوي اهلل  –البصرمِّ  الحسف عفكقد ركم   ليـ ال ًعم
دكده، كضياعكا حيركفو حًفظكا بت كيمو،  منو أسقطتي  فما القرآف قرأتي  لقد كاهلل: ليقكؿ أحدىىـ إفا  حتى حي
ميؽو  في أثره  عميو لمقرآفً  ييرل ما كيماو، أسقطىو كاهلل كقد حرفنا،  حيركًفو ًبحفظً  ىك ما كاهلل عىمؿ، كال خي

ضاعىةً   ىؤالء( مثؿى  الناسً  في كثار اهللي  ال الكىزىعىة، كال بالحكماءً  ىؤالء ما كاهلل حدكًده، كا 
 : أم بتفسيره، الكىزىعىة: الكعااظ[.بت كيمو]

 ظير عف كاستظياره القرآف بحفظ الكريـ القرآف في تعالى اهلل مف صريحه  أمره  يرد لـىؿ تعمـ ب ناو 
 بضع في سبحانو كتعالى منو األمر أتى كلكف ؟؟ -أم زيادةن عماا ال تصح  الصبلةي إاٌل بو  – قمب

 كالتقكل.  كالعمؿ باإليماف األمر فيو أتى كثيرة مكاضع الكريـ بتدبره كفي القرآف مف مكاضع
 

 دجر تعميِمر وعدُم الد عوِة إلير: .ٚ
  [ّّفصمت: ] چڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  قاؿ تعالى:

 چ ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گڈ   ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ ڇ  ڇ   ڍ  چ كقاؿ تعالى: 

 [َُٖ]يكسؼ: 
لىٍك آيىةن )قاؿ:  كركل اإلماـ البخارم كغيره أٌف رسكؿ اهلل   ( بىمِّريكا عىنِّي كى

ا ك  : قىاؿى رسكؿ اهلل  عف عثماف بف عفاف ركل أيضن مامىوي ": قىاؿى ٍف تىعىماـى اٍلقيٍرآفى كىعى ـٍ مى ٍيريكي  ".خى

ب األساليًب الخاًطئًة في تعميـ القرآف، باعي ي ىذا الباب: اتِّ كلعٌؿ أخطرى ما يككف ف كعدـ تكجيو الطبلا
بقىصًر التعميـ عمى التبلكًة كالدعكًة ًلحفًظ األلفاًظ مع إىماؿ لمتعامؿ الصحيح مع كتاب اهلل، كذلؾ 

ات التربكية التي نتجت عف الذم أمر اهللي بو، ككم نا شاىدى كييشاًىد النتائج كالميخرج جانًب الفيـً كالتدب ر
مككنا، كأتت منيا إيماننا كال تربيةن كال سي  –إاٌل مىف رًحـى رًبي  –طريقة التعميـ تمؾ، إذ لـ ينتًفع الطبٌلبي 

حاؿى ب كالعمؿ حاؿى مف يركِّزي عمى الحفًظ كيييًمؿي التدب ر ما أشبوالثكراتي العربٌية لتفضح ذًلؾى كيٌمو، ك 
 .رؾي الفرائض، كحسبنا اهلل كنعـى الككيؿمف ييصمِّي نفبلن كيت
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 :دجر االستشفاء والتداوي بر .ٛ
 .فيطمب شفاء دائو مف غيره، كييجر التداكم بو

 [،ِٖاإلسراء: ] چھ  ے  ے  ۓ    ۓ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  چ قاؿ تعالى: 
 [.ْْفصمت: ]  چ ې  ېۉ  ۉ  ې  ې  چ كقاؿ تعالى: 

 

م النفسي كالبدني )العيضكم(. كالدليؿ عمى ذلؾ قصة الصحابي الذم كالتداكم المقصكد يشمؿ التداك 
 .ُرقى المديغى بالفاتحة، كالحديث في البخارم

 
 البٌد مف التنبيو عمى أٌف التداكم بالقرآف يككف في إطار الضكابط التي ذكرىا العمماء لمريقية الشرعية.

 
  بعَد ِحفٍظ. وِنسياُنر  ِ دِ عدُم تعادُ  .ٜ

، ىىذىا تعاىدكا": قىاؿى   النبيِّ  عف  مكسى أىبي عف مادو  نىٍفسي  فىكىالاًذم القيٍرآفى  ًمفى  تىفىم تان  أشىد   لىييكى  ًبيىًدهً  ميحى
مىٍيوً  فؽه تا مي  الحديثي  "عيقيًميىا ًفي اإلبؿً   .عى

ٍبدً  كركل البخارٌم عف ا ًبٍئسى ":  الناًبي   قىاؿى : قىاؿى   مىٍسعيكدو  ٍبفً  اهللً  عى دً  مى  آيىةى  نىًسيتي  يىقيكؿى  أىفٍ  ًىـٍ ألىحى
، كىٍيتى  كىٍيتى ؛ بىؿٍ  كى كا نيسِّيى ، كىاٍستىٍذًكري ينا أىشىد   فىًإناوي  اٍلقيٍرآفى ديكرً  ًمفٍ  تىفىصِّ اؿً  صي  "الناعىـً  ًمفى  الرِّجى

  

                                                           
اًب النابًػيِّ  أىًبي سىػًعيدو ركل البخارم كمسمـ عف  ُ : اٍنطىمىػؽى نىفىػره ًمػٍف أىٍصػحى ػين  قىػاؿى مىػى حى ليػكا عى تاػى نىزى كىىا، حى ًفػي سىػٍفرىةو سىػافىري

، يِّ ـٍ فىميًدغى سىيِّدي ذًلؾى اٍلحى يِّفيكىي ، فى ىبىٍكا أىٍف ييضى ـٍ افيكىي :  ًمٍف أىٍحيىاًء اٍلعىرىًب، فىاٍستىضى ـٍ ػيي ، الى يىٍنفىعيوي شىػٍيءه فىقىػاؿى بىٍعضي فىسىعىٍكا لىوي ًبكيؿِّ شىٍيءو
ـٍ فىقىػاليكا: ـٍ شىػٍيءه فىػ ىتىٍكىي ليػكا، لىعىماػوي أىٍف يىكيػكفى ًعٍنػدى بىٍعًضػًي سىػعىيٍ  لىٍك أىتىٍيتيـٍ ىػؤيالىًء الػراٍىطى الاػًذيف نىزى نىا لىػوي يىػا أىي يىػا الػراٍىطي ًإفا سىػيِّدىنىا ليػًدغى، كى

ـٍ ًمػػٍف شىػػٍيءو  ػػدو ًمػػٍنكي ، الى يىٍنفىعيػػوي فىيىػػٍؿ ًعٍنػػدى أىحى ػػٍفنىاكـٍ فىمىػػ ،ًبكيػػؿِّ شىػػٍيءو لًكػػٍف كىاهلًل لىقىػػًد اٍستىضى ـٍ كىاهلًل ًإنِّػػي ألىٍرًقػػي، كى : نىعىػػ ـٍ ػػيي ـٍ فىقىػػاؿى بىٍعضي
ػا أىنىػػا بًػ ػيِّفيكنىا، فىمى ٍعػبلن فى تيضى تاػى تىٍجعىميػكا لىنىػػا جي ـٍ حى ٍمػػدي هلًل رىبِّ رىاؽو لىكػػ يىٍقػرىأي )اٍلحى مىٍيػػًو كى مىػى قىًطيػػًع ًمػفى اٍلرىػنىـً فىػػاٍنطىمىؽى يىٍتًفػؿي عى ـٍ عى ػػالىحيكىي صى

ا ًبًو قىمىبىةه  مى ا نيًشطى ًمٍف ًعقىاؿو فىاٍنطىمىؽى يىٍمًشي كى ( فىكى ىنامى مىٍيوً  ،اٍلعىالىًميفى ـٍ عى الىحيكىي ٍعمىييـي الاًذم صى ـٍ جي : فى ىٍكفىٍكىي : اٍقًسػميكا  قىاؿى ييـي فىقىاؿى بىٍعضي
تاى نىٍ ًتيى الناًبيا  قىى الى تىٍفعىميكا، حى مىػى رىسيػكًؿ اهلًل فىقىاؿى الاًذم رى نىػا فىقىػًدميكا عى ػا يىٍ ميري ، فىنىٍنظػرى مى كا لىػوي ، فىنىٍذكيرى لىػوي الاػًذم كىػافى ، فىػذىكىري

ٍقيىةه  ا ييٍدًريؾى أىنايىا ري مى : كى ًحؾى رىسيكؿي اهلًل ثيـا  ،فىقىاؿى ـٍ سىٍيمنا فىضى ، اٍقًسميكا كىاٍضًربيكا ًلي مىعىكي ٍبتيـي : قىٍد أىصى  .قىاؿى
 
 لػػئبل البعيػػر ركبػػة بػػو تشػػد الػػذم الحبػػؿ: العقػػاؿ: (عقػػاؿ مػػف نشػػط) ،التسػػعة إلػػى الثبلثػػة مػػف النػػاس، مػػف الجماعػػة: (الػػراٍىطي ])

ـى ما بو شيء كالبعير إذا حم يسرح،  [ةما عً  بو ما: أم قمبة، بو ما: (قىمىبىةمت عقالو، )كالمعنى أناو قا
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 :إلير مِ ر والتحاكُ تحكيمِ  دجرُ  .ٓٔ
 .[ْْالمائدة: ] چھ  ھ  ھ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ قاؿ تعالى: 

 [.ْٓالمائدة: ] چەئ  وئ  وئ ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  چ عالى: قاؿ تك

 [.ْٕالمائدة: ] چچ  چ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    چقاؿ تعالى: ك
 
كـً اهلل أك حممو الناس عمى ذلؾ، فمف اعتقد أفا غير ىدم اهلل أفضؿ   كيؿط كًصؼى عمى قدًر ىجره لحي

يعنا عمى ترؾ كبلـ اهلل المنزىًؿ عمى نبيِّو كألزميـ مف ىديو سبحانو فقد كفر، كمثموي مف حمؿ النااس جم
ف لـ يعتقد أفا تمؾ الشرائع أفضؿ  أف يعًدلكا عف شرًع اهلل كرسكلو إلى ما سكاىما مف شرائع البشر كا 

 .مف شرع اهلل
 سؽ،اهلل لمصمحتو الدنيكٌية اآلنٌية فيك بيف الظمـ كالفً  شرعً  أٌما مف حٌكؿ كبدؿ في مس لةو بخبلؼً 

 نعكذي باهلل مف ذاؾ كمِّو. ثؿ ىذا تصرؼي أقكاؿ بعض الصحابة كالتابعيف ب ناو )كفره دكف كيفر(كلم
 
 

سراؼو عمى النفس كبيف ما تيعمِّد اختراعو  كىذا النكع مف اليجر مشترؾه بيف ما ىك ناتجه عف تقصيرو كا 
 كتركيجو لصرؼ الميسمميف عف كتاب اهلل
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 تي ااترع ا الُمبِطموَن وأعواُن الظممة لصرآِل الن اِس عّما في القرآن:ومن مظادر دجر القرآن الاطيرة ال

 :ممل العِ حصٍّ ال تُ  ظنٍّي ةٌ أدلتر  فيد اليقين  وأن  ال يُ  ما في كتاب اذ أنّ  )ترويُج( اعتقاد .ُ
 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ قاؿ تعالى: 

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  ﮲   ۓ  ۓھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

  [ٕآؿ عمراف: ]  چ                
فكثيره مف الميبطميف ًممىف ال ييريد تحكيـ شرع اهلل كيبتري فىتفى الناس عف دينيـ ييمىبِّسي عمييـ باٌدعاء أفا 

 كىنا فإٌننا نتكجو ألكلئؾ ب سئمة منيا:القرآف الكريـ فيو آيات متشابيات ال تفيد اليقيف!! 
 .ما نسبة المتشابو إلى المحكـ في كتاب اهلل؟ .... شيء ال ييذكر 
 ال.!؟الفقيياًة العممية  ىؿ لممتشابو في األصًؿ تعم ؽه باألحكاـ ....... 
 ـا أال يعمـ أكلئؾ أف فقياء المسمميف مف القركف اليجرية األكلى استنبطكا األحكاـ الفقي ية ث

بكىا في أبكاب كصاغكىا قكانيف مضبكطة؟!  مف أدلتيا التفصيمية، بؿ كبكا
بؿ كفي القرف األخير ظير أكثر مف مشركع لصياغة قكانيف مرٌقمة بالطريقة العصرية 

 .ُالحديثة مستنبطة بالكامؿ مف الشريعة اإلسبلمية
 [ٖالصؼ: ] چڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    چ 

 

 :وافتراءً  اةصدً   عم  غير مراد  رل  وحممنزِ عم  غير ما أُ  اذ ل كتابةوّ ت .ٕ
 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  چ كما كاف يفعؿ الييكد الذيف كصفيـ اهلل تعالى بقكلو: 

فتراىـ يحٌرفكف معاني اآليات كيفسِّركنيا برير سياقيا كبرير ما  [ْٔالنساء: ] چٿ   ٿ  ٿ  
أىم  سىمىاءو تيًظم ًني كىأىم  ": يىقيكؿي كاف  الصدِّيؽ  بىٍكرو  اأىبكابف أبي شيبة أٌف نزلت لو. كقد ركل البييقي 

ـي   ."أىٍرضو تيًقم ًني إذىا قيٍمتي ًفي ًكتىاًب اهلًل مىا الى أىٍعمى
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ مثاؿي ذًلؾ: مف ي مري الٌناس بطاعة الطكاغيت الكفىرة مستًدالن بقكؿ اهلل تعالى: 

 ًذكرًه لػمتجاىبلن أفا اهلل لـ يكرر لفظ )أطيعكا( قبؿ  [.ٗٓالنساء: ] چ یی     ىئ  ىئ  ىئ  ی
                                                           

ـى أخا اإلسبلـ: أفا الذيف ُ أفا كػؿا قػاضو عنػده  كفتككف األحكاـ الشرعية مضبكطةن بقكانيف، يتكىام أف كفال يريد ال بدا أف تعم
ف كًجدى في أعدادو قميمة ف  .في بمدنا كامبلن بل يتكفر في عدد يكشركط كمؤىبلت كممىكةي االجتياد، كىذا كا 

ا: عمـنكل منيػا يعػكد  ما يسػاىـ بتػرؾ ثرػرةو إنا  )تقنيف الشريعة(، إعبلف قانكفو مستمدو مف شرع اهلل يصر  عمى رفضً أفا مف  أيضن
ػػة ضػركرة االسػػتقرار كتكحيػػد العمػػًؿ القضػػائي، كىػػ فريػةالظممػةي بالنػػاًس إلػػى القػػكانيف الكضػػعياًة الكي  جا ي متػػى اسػػتقرات األمػػكر ًبحي

نعا.كتعن تو برأيو بجيمو ذاؾ المتحمِّسي يعينيـ ك ، دعكل حؽ ييريدكف بيا باطؿ  عمى ذلؾ مف حيث يظف  أناوي ييحًسف صي
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فا طاعتيـ طاعةه تبعياة لطاعًة اهلل كرسكلو فبل طاعة ليـ إف خالفكا أمرى اهلل إإذ  )أكلي األمر(
 كحسبنا اهلل كنعـ الككيؿ ...كرسكلو، كمتجاىبلن لفظ )منكـ( أم مف أماًة اإلسبلـ

 

عم  سبب ُنزوِل ا فقط  أو تاصيص العامٍّ من ا  ثيٍر من ا يات التي نزلت بصيطِة العمومِ ك ةصرُ  .ٖ
اراج ا اذ آيات تعطيل اصٍّص مقبوٍل شرًعا ُبطيةبطير مُ   .لر نزلت عّما وا 

 

ا ًمٌما يقكـ بو بعض  قكؿ ، كيكفي الكىديوً  كبلـ اهللً  إلبطاؿً  سىعينا منيـأك الميًضمِّيف  ةً الجيمى فذلؾ أيضن
 ب ٌنوي لك كاف ىذا المنيج في التعاميًؿ مع القرآًف حقًّا، لما عاد لمقرآف الكريـ فائدةه بعد مكًت النبيِّ 

كانقطاًع الكحي، كنحف ىنا ال نينًكر دكر معًرفًة أسباًب النزكؿ في فيـً مقاًصد اآليات كلكٌننا ننكري 
 تقول: والقاعدةقصرى اآلياًت عمى سبب نزكليا كربطيا بو فقط. 

 
 الِعبرة في آيات القرآن الكريم بعموم الّمفِظ ال باصوِص سبِب النُّزول.

 
 ِ  ا ياِت وتجاُدِل بعِض ا:بع إظ ارِ  تعمُّدُ  .ٗ

 

ر فضؿ الذكر كالذاكريف سنيف طكيمة، يسمعكف اآليات التي تذكي  ىذا في الشاـً  كـ شيد الناسي ك 
ر الجياد كالمجاىديف كالكالء كالبراء كغير ذلؾ مٌما ال يف كالصائميف ك....، أٌما تمؾ التي تذكي كالمصمِّ 

ـى جيميو مف دينو كعقيدتو فبل تكاد تيسمى  كك ف الذم أنزؿ ىذه فت مف كتاب اهلل ذً ع كك نايا حي يسعي المسم
 :كصفيـ اهلل سبحانو بقكلو فمى بً غيري الذم أنزؿى ًتمؾ !! كما أشبىو أكلئؾ الذيف يٌدعكف الًعمـ 

ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ   چ  ڃ  ڃ  چ  چ چ 

 [.ٖٓالبقرة: ] چک   ک  گ  گ    گ  گ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک

ۓ  ۓ  ﮲  ے   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  كقاؿ تعالى:

 [.ُٗٓالبقرة: ] چ﮳  ﮴     

ۓ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے  ۓچ  قاؿ تعالى:ك 

﮵  ﮶  .[ُّالمائدة: ] چ ﮲  ﮳  ﮴    

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ      پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قاؿ تعالى:ك 

 [.ُٕٖآؿ عمراف: ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ    ٿ
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ما ُأنِزل القرآن من أجم ا؛ لتنفير الناس يات ربط القرآن الكريم بعادات اجتماعية وبمناسباٍت وشكمِ  .٘
 :عن كتاب اذ

ؿ القرآف الكريـ إلى شعارو لمجنائز كالمآتً اؿو عمى ذلؾ ما نراه مف كلعٌؿ أكضح مث كمجالس  ـتحكِّ
، بدالن عف أف يككف سببنا النشراًح يثير الحزف كالكآبة في النفكس تبلكتوحتى صار سماع  العزاء،

 الصدًر كسعادًة الركح.
 

ٍرؼى كبلـ اهلل  :  اهللً  رىسيكؿي  عٌما نزؿ لو، نقكؿ ليـ: قاؿ كلكٌؿ مف سبىؽى ًذكريهي مف الميبطميف الذيف يريدكف حى
 "اْلَجاِدِمينَ  َوتَْةِويلَ  اْلُمْبِطِميَن  َواْنِتَحالَ  اْلَطاِليَن  َتْحِريآلَ  َعْنرُ  َيْنُفونَ  ُعُدوُلُر  َاَمآلٍ  ُكلٍّ  ِمنْ  اْلِعْممَ  َدَذا َيْحِملُ "

  .ركاه الطبراني في الكبير كالبييقي في السنف
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 :م  القرآن يّ الجدّ و  التفاعل الحقيقي

  [ُُِالبقرة: ] چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ  چچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    چ قاؿ تعالى:

 و تعالى:راد مف قكلا كغيابنا المي قنا كاسعن ساف نككف قد ضيا فظ كتحريؾ المِّ د المٌ جرا يا مي رنا التبلكة ب نٌ إذا فسا 
آخر  شيءه  حؽ التبلكة أفٌ  دٌ بي لكريمة قرنت بيف اإليماف كبيف حؽِّ التبلكة فبلاآلية ا ، كبما أفا )َحق  ِتاَلَوِتِر(

 . كتحسينيا القراءة جٌردً مي مف ما طػيػبع في أذىاننا  غيري 

 كالعمؿ(  كاالعتقاده  القكؿه كبما أٌف اإليماف )قكؿه كاعتقاده كعمؿ( فبلبٌد أف يككف حؽ  تبلكة القرآف إذف يشمؿي )

الوة
 الت

ُّ حق
 

 .ٔوتعاُدِد ذِلا وعدم االنقطاع عن ا  وتجويد  بتحسين تالوة القرآن الكريم ةول

  وأّن ما جاء بر القرآن الكريم كمُّر ِصدٌق وحقٌّ   باعتقاد أّن دذا القرآن كالُم اذ اعتقاد
 ٕ.اعتقاًدا جازًما ال ُياالطر شاٌّ 

الفرِد  عم  صعيد  ما ن   عنر واالنت اء عن كلٍّ   والعمِل بكلٍّ ما جاء بر   رِ بتدبُّ  عمل
 والمجتمِ  والدولة. 

فنػػا الفريػػد إلػػى الرعيػػؿ األكؿ ذلػػؾ الجيػػؿ القرآنػػي   نظػػرةن ك نظرنػػا كلػػ القػػرآف أركاحيػػـ كأنفاسػػيـ  ممٌػػؾى كيػػؼ ت لعرى
بلؿ القػػػرآف، ؤكف ًظػػػيتفياػػػ كىػػػـ ، يحيػػػكفاطمكحػػػاتيـ قرآننػػػك ، ارىـ قرآننػػػكخػػػكاطً  ،اكعقػػػكليـ فكانػػػت أذكاقيػػػـ قرآننػػػ

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ القػػػػػػػػػػػػػرآف  قػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل فػػػػػػػػػػػػػيكتػػػػػػػػػػػػػكف كمػػػػػػػػػػػػػا كيم

 فكانكا يتمكف القرآف حؽا تبلكتو، يجعمكنو أماميـ كىـ يتمكنو كيتبعكنو كيمتزمكف صراطو. [َُِآؿ عمراف: ]

ل لمجيل نِصُل ل ذا؟ وما دي الطريقُة الُمثم  في تعمُِّم وتعميِم القرآن الكريم؟ وكيآل نصِ ولكن كيآل 
 ُتجيبنا األحاديث التالية:.....   القرآنيٍّ المنشود؟

  اهلل  بف عبدً  بً ندي ركل ابف ماجو عف جي :الناًبيِّ  مىعى  "كيناا عنو قاؿ   نىٍحفي زىاًكرىةه  ًفٍتيىافه  كى حى
ّ، 

 ًإيمىاننا" ًبوً  فىاٍزدىٍدنىا، فى اٍلقيٍرآ تىعىماٍمنىا ثيـا  ،اٍلقيٍرآفى  نىتىعىماـى  أىفٍ  قىٍبؿى  اإًليمىافى  فىتىعىماٍمنىا
                                                           

ػػػا كًصػػػفىة ، ٔ قاو  مخرجن ا فيػػػك: عمػػػـ ييعػػػرؼي بػػػو إعطػػػاء كػػػؿِّ حػػػرؼو حقاػػػو كمسػػػتحى ػػػا اصػػػطبلحن  كالتجكيػػػد ىػػػك التحسػػػيفي ليرػػػةن، أما
 ؼو كال تعس ؼ ، طبقا لما تمقاه المسممكف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.ا كابتداءن ، مف غير تكم  كقفن 
 بكاًسػطةً  كحينػا ،  محمػد نبيِّنػا قمػب عمػى المنىػزاؿي  ، الميعًجػز تعػالى اهللً  كػبلـي : "  ب ناػو الكػريـ القرآف العمماء ييعرِّؼي  ىذا كفي ٕ

 ."الناس بسكرة المختـك الفاتحة بسكرة المبدكء ، بتبلكتو المتعباد ، اتربالتك  المنقكؿ ، المصاحؼ في المكتكب ، جبريؿ الممىؾً 
زىاًكرىةه  ٖ ٍزكىر كىك الذم قارب عمى البمكغ.: حى   جمع حى
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حيث تكساعت  (قيبىيؿى البمكغ)التركيز عمى شريحة الفتياف كالفتيات في مرحمة كفي الحديث األكؿ نجد أىمية 
 .ضجى عقكليـ، كلـ يبمركا مبمغ الكباًر مف حيث أنفةي االنقيادمداركيـ كقاربت الن  

( كلعؿا مف أخطر ما عانيناه في معاىدنا التركيز كمف  عمى شريحةو عيمرياةو صريرةو جدنا )كىذا مطمكبه الـز
بمكر ثيـا اىماؿ الطبلب )كباألحرل منعنا مف تعميميـ في كثيرو مف المدف( إذا قاربكا سفا البمكغ حيث ستت

 !!إذا قارب الثمري عمى النضكج كمف ثيـا الحصادكنضيعو فنييًمؿ ما زرعنا شخصياتيـ كتتشكاؿ أىدافيـ ... 

  فا  دىٍىًرنىا ًمفٍ  بيٍرىىةن  ًعٍشنىا "لىقىدٍ  :قاؿ –رضي اهلل عنيما  – عمرعف ابف ك يمىافى  ييٍؤتىى أىٍحدىثىنىا كىاً   اإٍلً
تىٍنًزؿي  ،اٍلقيٍرآفً  قىٍبؿى  مىى الس كرىةي  كى مادو  عى لىيىا فىيىتىعىماـي   ميحى بلى رىامىيىا، حى مىا كىحى  ييىافً  ًعٍندىهي  ييكقىؼى  أىفٍ  يىٍنبىًري كى
ا "، أىٍنتيـي  تىعىماميكفى  كىمى االن  رىأىٍيتي  " لىقىدٍ : قىاؿى  ثيـا  اٍلقيٍرآفى ـي  ييٍؤتىى ًرجى ديىي ا فىيىٍقرىأي  اٍلقيٍرآفى  أىحى ًتوً  بىٍيفى  مى  ًإلىى فىاًتحى

ًتوً  اًتمى ا يىٍدًرم مىا خى  .ُالداقىًؿ" نىٍثرى  يىٍنثيريهي  وي ًمنٍ  ًعٍندىهي  ييكقىؼى  أىفٍ  يىٍنبىًري مىا كىالى  زىاًجريهي، كىالى  أىٍمريهي  مى

فىظىةه مف معاىد القرآف الكريـ في ببلدنا  كلعؿا الحالة الثانية تًصؼ ًبًدٌقة ما كصمنا إليو، فكـ ككـ تخٌرج حى
ة عمييـ، كما قاؿ  مىٍيؾى  أىكٍ  لىؾى  حيجةه  كالقيٍرآفي : ) كاف القرآف حيجا  .ركاه مسًمـ( عى

، كال تخشعي قمكبيـ بو، كال يدؿ  سمككيـ كال فقرآف كىـ ال يدركف ما يقرؤك تراىـ يترناكف كيترنامكف بال
فِّظكا القرآف ببل إيماف كال فىيـو ف صبحكا أشبو بآلة  أخبلقيـ عمى أٌنيـ حفىظىة لكتاب اهلل، كما ىذا إاٌل ألٌنيـ حي

النتيجةي أف لـ يكف تعاميمييـ مع  التسجيؿ، فما عىرىفكا اهللى حؽا المعًرفة، كال آمنكا بو حؽا اإليماف، فكانت
 كقاؿ تعالى: [ْٓؽ: ] چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ.. قاؿ تعالى: كتاب اهلل كرسالًتًو كما ينبري.

 ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ   ېئ ەئ  ەئ  وئ   ې  ى  ى  ائ  ائ  چ 

 [.ُّ – ٗاألعمى: ] چی  ی  ی   

ـى العقيدًة بالطريقًة التقميدية الجدىًلياة، عمى  نحف ًعندما نذكري اإليماف في ىذا تنبير: الباب فميس مقًصدينا ًعم
كاالعتماًد عميًو،  بوة، بؿ المقصكدي ما يقٌكم اليقيفى باهلل كالثقًة قى ًؽ عمـً الكبلـ كعمى طريقًة المناطً سى نى 

ات الككنية كفيـً األحاديًث كترسيخي ذًلؾ في األذىاف مف خبلًؿ تدب ًر اآلياًت القرآنية كالتفك ًر في اآلي
 في ترسيخ اإليماًف لدل الصحابة الكراـ، رضيى اهللي عنيـ جميعنا(. النبكياة، )أم عمى طريقًة رسكؿ اهلل 

                                                           

كركاه الطبراني في  ، ككافقو الذىبي،ركاه الحاكـ كقاؿ: "حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كال أعرؼ لو ًعماة كلـ يخرِّجاه" ٔ
 ت.األكسط كرجالو ثقا

: الردمء اليابس مف التمر كالمػراد أف القػارئ يرمػي بكممػات القػرآف مػف غيػر رؤيػة كت مػؿ (الٌدقؿ) – : الزماف الطكيؿ(البيرىة)
.  كما يتساقط الدقؿ مف العذؽ إذا ىيزا
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 ٍبدً  أىًبي عىفٍ  كركل اإلماـ أحمد في مسنده الراٍحمىفً  عى
ُ : داثىنىا قىاؿى ابً  ًمفٍ  ييٍقًرئينىا كىافى  مىفٍ  "حى  أىٍصحى

ذيكفى  فىبلى  آيىاتو  عىٍشرى   الماوً  رىسيكؿً  ًمفٍ  يىٍقتىًرئيكفى  كىانيكا ناييـٍ أى   الناًبيِّ  تاى اأٍليٍخرىل اٍلعىٍشرً  ًفي يىٍ خي  حى
ا يىٍعمىميكا ـى  فىعىًمٍمنىا قىاليكا كىاٍلعىمىؿً  اٍلًعٍمـً  ًمفٍ  ىىًذهً  ًفي مى " اٍلًعٍم  كىاٍلعىمىؿى

 [العممية العممية]الًعمـ: االعتقاد ، العمؿ: الفقو؛ األحكاـ 
 ... ىك المطمكب مف كتاب اهلل چۀ        ۀ  چفالتدب ري كالفيـ كالتكجيوي لمتطبيؽ العممي 

 كلك كاف ذلؾ عمى حساب االقتصاد في الكِـّ المحفكظ.

ياًة الفيـً كالتػدب ر فػبل يعنػي ذًلػؾ تنبير: ًف االنتقػاصى ًمػف شػ ًف ًحفػًظ القػرآ أبػدنا عندما نيركِّزي عمى أىمِّ
 النبػي عػف  ىريػرة أبػي عػف ، ف حاديث عديدة كردت في فضؿ ذلؾ، كمنياالكريـً عف ظيًر قمب

 رب يػا:  يقػكؿ ثػـ الكرامػة تػاج فيمػبس ، حمِّػو رب يػا:  فيقػكؿ القيامػة يػكـ القػرآف يجػيء: "  قاؿ 
 كتػزاد ارؽك  اقػرأ:  لو فيقاؿ ، عنو فيرضى عنو ارض رب يا:  يقكؿ ثـ ، الكرامة حمة فيمبس ، ًزٍده
 .صحيح[ حسف حديث: كقاؿ الترمذم ]ركاه" .  حسنة آية بكؿ

ـى بػػ فا ًحفػػظ القػػرآف الكػػريـ عػػف ظيػػًر قمػػب  ػػف  اهلل بيػػا عمػػى مػػف كلكػػف البػػدا أف نعمػػ  ،يشػػاءًنعمػػةه يمي
ـى كطباػػؽى مػػا  كىػػي مكريمػػةه عظيمػػةه لمػػف حمميػػا أٌمػػا بريػػر ىػػذا فيكػػكف الًحفػػظي  حًفػػظى،بحقِّيػػا فعًقػػؿى كفًيػػ

ةن عمى مف حًفظى حركؼى مةن كحي نق ةه لؾ أك عميؾ(.القرآًف  جا جا   كضياعى حدكدهي، )كالقرآفي حي

ـى القػػرآًف كتػػدب ره كالعمػػؿ بمػػا فيػػو فػػرضه افترضػػوي اهلل عمػػى عبػػاًده، أٌمػػا  كقػػد ذكرنػػا كبٌينػػا سػػاًبقنا أٌف فيػػ
ػيِّعى الفػرضي ألجػًؿ ، كالنافمػة ثكابيػا عظػيـ إف كانػت مػع مػا افترضػو اهلل، حفظيوي فيك ناًفمػة أماػا إف ضي

ػدى كيتعماػدي النػكـ عػف صػبلة الفجػر  النفؿ فقد ضػاع ثػكابي االثنػيف، كمػا أشػبو ذلػؾ بمػف يصػمي التيج 
 .فما لو ؟؟!

كىاهي كفي الحديث التالي تتضح ىػذه الفكػرة، فممػا  ـي  رى ػاًك قىػاؿى  - اٍلحى ػًديثه  ىىػذىا: كى ػًحيحه  حى مىػى صى  شىػٍرطً  عى
، لىـٍ  ميٍسًمـو اهي يي  كى رِّجى ٍبدً  عىفٍ  - خى ٍيدىةى  ٍبفً  اهللً  عى ، بيرى ػفٍ  األىٍسػمىًميِّ ٍنػوي، الماػوي  رىًضػيى  أىًبيػوً  عى  رىسيػكؿي  قىػاؿى : قىػاؿى  عى

ػػػفٍ : » اهللً  ػػػوي  اٍلقيػػػٍرآفى  قىػػػرىأى  مى تىعىمامى ًمػػػؿى  كى ػػػةً  يىػػػٍكـى  أيٍلػػػًبسى  بًػػػوً  كىعى ػػػا اٍلًقيىامى ػػػٍكءيهي  نيػػػكرو  ًمػػػفٍ  تىاجن ػػػٍكءً  ًمٍثػػػؿي  ضى  ضى
ػػػػى ٍمًس،الشاػػػػ ييٍكسى ٍيػػػػوً  كى ماتىػػػػافً  كىاًلدى ػػػػا يىقيػػػػكـي  الى  حي ػػػػا: فىيىقيػػػػكالفً  الػػػػد ٍنيىا ًبًيمى ا ًب ىٍخػػػػذً : فىييقىػػػػاؿي  كيًسػػػػينىا؟ ًبمى لىػػػػًدكيمى  كى

ذا كاف ىذا أجر الكالديف فكيؼ بمقاـً الحافظ؟!!.«اٍلقيٍرآفى   .. كا 

                                                           

مىمي بيبو حى  بف اهللً  عبدي : ىك الرحمف عبد أبك ٔ  .التابعيف كبارً  مف السا
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  ِـّ المؤمنيف ركل البخارم كمسمـ كغيرىما عف كاف  أٌف رسكؿ اهلل  –يا رضي اهلل عن –عائشة أ
ٍف قؿا إلى اهلل  األعماؿً  أحب  ": يقكؿ مييا كا   ."أٍدكى

فالمحافظةي عمى العبلقة الدائمة كالرابطة المتاًصمة مع كتاًب اهلل كلك بكردو قميؿ يكمينا، خيره ًمف 
 اإلقباًؿ عميًو حيفى المكاًسـً كىجًره سائر العاـ. 

 الُمثم  لمتعاُمِل م  القرآِن الكريِم وتعميِمر: الطريقة وبناًء عم  ما سبق فإن  

 التركيز عمى شريحة مىف قارب البمكغ مف الًفتياف كالفتيات. .ُ
ـي  .ِ  اليقيف باهلل أكالن كقبؿ كؿِّ شيء اإليماف كترسيخي  تعمي

 )فمف لـ تقع في قمبو عظمة الميرسؿ لف يقع في قمبو تعظيـ الرسالة(
، كتعميـ ما كرد مف حبلؿو يؽ أكثر مف جانب الًحفظ كالتمقيفالتركيز عمى جانب التدب ر كالتطب .ّ

، لينعكس الًحفظي تطبيقنا كتنفيذنا فكرنا  ُ.كحراـو )أحكاـ فقيية( كاعتقادو
 .ِالتدٌرج في تعميـ القرآف الكريـ كاالقتصاد في الكِـّ الذم يتعماميو الطاًلب .ْ
 لقميؿ الدائـ خيره مف الكثير المينقطع.ت كيد أىمٌِّية البقاء عمى صمة دائمة بكتاب اهلل كأٌف ا .ٓ

 
قػد خصاصػكا لكتػاب اهلل حصػةن ة خاٌصػالمجاىػديف المعمِّمػيف ك ة ك أف نػرل شػبابنا عاٌمػتعػالى  نسػ ؿ اهللختامان 

ػؿٌ  رئيسةن مف كقتيـ يضاؼ إلييا سػعيييـ لمػؿء  اران كحفظنػقػراءةن كتػدب   أكقػات فػراغيـ مقبمػيف عمػى كتػاب اهلل جي
 .كتطبيقنا

 عكانا أف الحمد هلل ربِّ العالميف.كآخر د

***** 
***

                                                           
 ؽ التحفػػيظ الخاطئػػة كطريقػػًة التكػػرار الجمػػاعي خمػػؼ الميعمِّػػـ كالتػػي كًرىيػػا جميػػكر الفقيػػاء،كىنػػا البػػٌد مػػف التحػػذير ًمػػف طػػر  ُ
أك مطالبػػًة الطاًلػػًب بػػالًحفًظ قبػػؿى إتقػػاًف الػػتبلكة لمػػا يسػػتتًبعوي ذًلػػؾى فػػي كػػبل الحػػالتيف مػػف حفػػظو خػػاطئ يعسيػػري تصػػحيحوي عمػػى  

 الطاًلًب فيما بعد.
يخػتـ الطالػب ختمػةن كاممػة كلكياة المعمِّـ بعد تعميـ الحركؼ العربية كقراءتيا )الرشيدم( أف تككف أف أية د عمى أىمِّ كىنا نؤكِّ  ِ

فيتعماميػا الطالػب بػالتكازم أيػف مػا حػؿا كارتحػؿ،  -قػراءةن كتػدب رنا  - قراءةن عمى الحاًضر، لتككف مفتاحػو لمتعامػؿ مػع كتػاب اهلل
، لتكػػكف قصػػار السػػكر  ـا عكننػػا لػػو عمػػى صػػبلتو كليػػتعماـ مػػف خبلليػػا أيسيػػسى مبػػاًدئ العقيػػدة مػػع حفػػظ قصػػار السػػكر كجػػزء عػػ

ة جماعية ييعطييا المعمِّـ لطبلب الحمقة بشكؿ جمػاعي برػض النظػر عػف  ا التدب ر كالفيـ فيككف مف خبلؿ ًحصا اإلسبلمياة، أما
 مقداًر ًحفظ الطالب )شريطة ككنيـ مف شريحةو متقاربةو عيمرينا كعمًمينا(.



 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 


