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مفاتيح الكتابمفاتيح الكتاب

تكون عامة وخمت�صرة وموجهة للمتعلم.

اأعمال تطبيقية تهدف اإىل تركيز ما مت درا�صته من مو�صوعات يف 
اأذهان الطالب عن طريق اإجراء بع�ض التدريبات العملية.

تتناول الدرو�ض التي �صتدر�ض يف الوحدة.

تت�صمن عنا�صر الدر�ض ومفرداته الأ�صا�صية التي ت�صكل املحتوى.

اأذهان  تهيئة  به  يق�صد  الدر�ض  مبو�صوع  مرتبط  مدخل  عن  عبارة 
املتعلمني لتلقي الدر�ض اجلديد.



اأ�صئلة تقوميية ترد يف نهاية كل در�ض لقيا�ض مدى فهم الطالب وا�صتيعابهم 
للمادة العلمية.

تت�صمن جميع اأوعية املعلومات املختلفة �صوى امل�صادر الإلكرتونية.

املهارة املرتبطة بالبيئة التي يعي�ض فيها الطالب، ومايت�صل بها من معارف 
الأن�صطة  طريق  عن  ومنظمة  مق�صودة  ب�صورة  يتعلمها  واجتاهات  وقيم 

والتطبيقات العملية بهدف حت�صني ممار�صاته العملية ورفع كفاءته.

املعلومات الإ�صافية التي تورد بهدف توفري فر�صة ال�صتزادة من 
املتعلم مطالًبا  يكون  اأن  املو�صوع من غري  بهذا  املتعلقة  املعلومات 

بها يف التقومي اأو الختبار.



المقدمةالمقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف �ألأنبياء و�ملر�صلني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه 
�أجمعني، ومن تبعهم باإح�صان �إلى يوم �لدين �أما بعد:

فاإن علم �لقر�ء�ت من �لعلوم �ل�صرعية �لتي لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة؛ ألرتباطها �لوثيق بكتاب 
�هلل عز وجل، و�لقر�ء�ت �ملتو�ترة و�صلت �إلينا غ�صة، كما �أنزلت من لدن حكيم حميد نزل بها �أمني وحيه 
جربيل  على قلب �صيد �لثقلني نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص معجزة خالدة وحجة د�ح�صة ونوًر� مبيًنا يهدي �إلى 

�لر�صد و�إلى طريق م�صتقيم.
�أخي �لطالب بعد در��صتك ملقدمات يف علم �لقر�ء�ت و�أ�صول قر�ءة �ألإمام عا�صم بن �أبي �لنجود يف 
للطالب  لُيقدم   2 �لقر�ء�ت  �ألإ�صالمية  �لدر��صات  مقرر  ياأتي   1 �لقر�ء�ت  �ألإ�صالمية  �لدر��صات  مقرر 
و�لطالبات �أ�صول رو�ية قالون وور�ش عن نافع ورو�ية �لدوري عن �أبي عمرو  يف تاأليٍف جديٍد يتو�فق مع 
م�صتهدفات �مل�صار �ل�صرعي يف نظام �مل�صار�ت �لثانوية و�لذي ي�صتهدف تخريج متعلم معد للحياة، موؤهل 

يف �ملجال �ل�صرعي و�لقانوين.
ويتكون هذ� �لكتاب من �صت وحد�ت وهي:

الوحدة األأولى: �لتعريف بالر�وي قالون عن نافع.
الوحدة الثانية: �أ�صول رو�ية قالون عن نافع.

الوحدة الثالثة: �لتعريف بالر�وي ور�ش عن نافع.
الوحدة الرابعة: �أ�صول رو�ية ور�ش عن نافع.

الوحدة اخلام�سة: �لتعريف بالر�وي �لدوري عن �أبي عمرو �لب�صري.
الوحدة ال�ساد�سة: �أ�صول رو�ية �لدوري عن �أبي عمرو �لب�صري.

ولقد حر�صنا يف هذ� �ملقرر �أن يكون منا�صًبا مل�صتوى �لطالب و�لطالبات فحر�صنا على �صهولة �لعبارة، 
وو�صوح �ملعلومة، بطريقة تتيح لك �أن تكون طالًبا ن�صًطا د�خل �ل�صف، م�صارًكا ملعلمك، وحمقًقا ألأهد�ف 

�ملادة.



وقد راعينا يف هذا املقرر ما ياأتي:
�أوًل: �لرجوع يف بع�ش �ملو��صع �إىل ما كتب يف م�صاحف �لرو�يات �ملختلفة، وهي كالآتي:

1-  كتابة �لآيات من م�صحف قالون عن نافع �ملدين �إ�صد�ر جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف �ل�صريف 
يف �ملدينة �لنبوية.

2- كتابة �لآيات من م�صحف ور�ش عن نافع �ملدين �إ�صد�ر جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف �ل�صريف 
يف �ملدينة �لنبوية.

٣- كتابة �لآيات من م�صحف �لدوري عن �أبي عمرو �إ�صد�ر جممع �مللك فهد لطباعة �مل�صحف �ل�صريف 
يف �ملدينة �لنبوية.

ثانًيا: تنوع �لعر�ش للمادة �لدر��صية؛ لي�صهل فهمها، و��صتيعابها بي�صر و�صهولة. 
ثالًثا: ربط �لكتاب ببع�ش �ل�صو�هد من منت �ل�صاطبية من �أجل ��صتيعاب �لأ�ص�ش �لتي ُبني عليها هذ� �لعلم.

ر�بًعا: ترتيب درو�ش �لكتاب على �أ�صول �لقر�ء�ت يف منت �ل�صاطبية.
خام�ًصا: �حلر�ش على م�صاركتك يف �لدر�ش؛ تعلًما وتطبيًقا وبحًثا، من خالل �أن�صطة تعليمية د�خل �ملحتوى 

تركت لتكتبها باأ�صلوبك، ومن َثمَّ تعر�صها على معلمك للتاأكد من مدى �صحة ما تو�صلت �إليه.
على  �لتمرن  لك  تتيح  للتفكري  م�صاحات  خالل  من  لديك  �لتي  و�لتفكري  �لتعلم  مهار�ت  تنمية  �صاد�ًصا: 

�ل�صتنباط و�صرب �لأمثلة و�مل�صاركة �لفاعلة، مع توجيه معلمك، وعنايته بك.
�صابًعا: تنمية مهارة �لتعاون من خالل �لأن�صطة �مل�صرتكة، للتو�صل من خالل ذلك �إىل �ملعلومة.

ثامًنا: تق�صيم �لكتاب �إىل وحد�ت لي�صهل عليك �لت�صور �لعام للمقرر.
تا�صًعا: و�صع �أهد�ف لكل وحدة يف بد�يتها من �أجل تاأملها و�ل�صعي لتحقيقها، فبقدر حتقيق �لأهد�ف تكون 

�ل�صتفادة من �لكتاب مثمرة.
عا�صًر�: تق�صيم كل در�ش �إىل عنا�صر حمددة معنونة بعناوين و��صحة.

�حلادي ع�صر: ت�صهيل �لعبارة و�لبعد عن غر�ئب �لألفاظ �لتي يقل ��صتعمالها يف علم �لقر�ء�ت.
�لثاين ع�صر: �لهتمام مب�صطلحات علم �لقر�ء�ت، وتو�صيحها بعبار�ت �صهلة. 

�لثالث ع�صر: تخريج �لأحاديث وعزوها �إىل �لطبعات �مل�صهورة، وتوثيق �لنقول وعزوها لأ�صحابها.
و�لذي نوؤمله �أن يكون �ملقرر د�فعًا لك لالرتقاء يف مد�رج �لعلم و�لهد�ية، و�لتقوى و�ل�صالح، و�نطالقة 

خلري عظيم ترى �أثره يف حياتك و�أ�صرتك وجمتمعك ووطنك.
�أهل �هلل وخا�صته،  �لذين هم  �لعظيم  �لقر�آن  �أهل  لو�لديك، وجعلك من  نفع �هلل بك وجعلك قرة عني 
وبارك يف جهودك، و�صدد خطاك، ورزقك �لعلم �لنافع و�لعمل �ل�صالح، و�صلى �هلل و�صلم على عبده حممد 

وعلى �آله و�صحبه و�صلم ت�صليما كثرًي�. 



ال�ضفحةاملو�ضـــــــــــــوع

الوحدة األأوىل: التعريف بالراوي قالون عن نافع

١٦الدر�س األأول: التعريف بالراوي قالون عن نافع

الوحدة الثانية: اأ�ضول رواية قالون عن نافع

٢٤الدر�س الثاين: األ�ستعاذة والب�سملة

٢٩الدر�س الثالث: ميم اجلمع

٣٤الدر�س الرابع: هاء الكناية

٤٠الدر�س اخلام�س: املد والق�سر

٤٨الدر�س ال�ساد�س:  الهمزتان من كلمة

٥٣الدر�س ال�سابع: الهمزتان من كلمتني

٥٨الدر�س الثامن: الهمز املفرد

٦٢الدر�س التا�سع: النقل واألإظهار واألإدغام

الفهرسالفهرس



ال�ضفحةاملو�ضـــــــــــــوع

٦٨الدر�س العا�سر: الفتح واألإمالة والراءات والالمات

٧٤الدر�س احلادي ع�سر: الوقف على اأواخر الكلم ومر�سوم اخلط

٨٠الدر�س الثاين ع�سر: ياءات األإ�سافة

٨٤الدر�س الثالث ع�سر: ياءات الزوائد

٨٨الدر�س الرابع ع�سر: الكلمات الفر�سية

الوحدة الثالثة: التعريف بالراوي ور�ش عن نافع

٩٤الدر�س اخلام�س ع�سر: التعريف بالراوي ور�س عن نافع

الوحدة الرابعة: اأ�ضول رواية ور�ش عن نافع

١٠٢الدر�س ال�ساد�س ع�سر: األ�ستعاذة والب�سملة

١٠٦الدر�س ال�سابع ع�سر: ميم اجلمع

١١٠الدر�س الثامن ع�سر: هاء الكناية



ال�ضفحةاملو�ضـــــــــــــوع

١١٤الدر�س التا�سع ع�سر: املد والق�سر

١٢٠الدر�س الع�سرون: الهمزتان من كلمة

١٢٤الدر�س احلادي والع�سرون: الهمزتان من كلمتني

١٣٠الدر�س الثاين والع�سرون: الهمز املفرد

١٣٤الدر�س الثالث والع�سرون: النقل

١٣٨الدر�س الرابع والع�سرون: األإظهار واألإدغام

١٤٢الدر�س اخلام�س والع�سرون: األإمالة

١٤٦الدر�س ال�ساد�س والع�سرون: الراءات

١٥٠الدر�س ال�سابع والع�سرون: الالمات

١٥٦الدر�س الثامن والع�سرون: الوقف على اأواخر الكلم ومر�سوم اخلط

١٦٠الدر�س التا�سع والع�سرون: ياء األإ�سافة



ال�ضفحةاملو�ضـــــــــــــوع

١٦٤الدر�س  الثالثون: ياءات الزوائد

١٦٨الدر�س احلادي والثالثون: الكلمات الفر�سية

الوحدة اخلام�ضة: التعريف بالراوي الدوري

١٧٤الدر�س الثاين والثالثون: التعريف بالراوي الدوري

الوحدة ال�ضاد�ضة: اأ�ضول رواية الدوري

١٨٢الدر�س الثالث والثالثون: األ�ستعاذة والب�سملة

١٨٦الدر�س الرابع والثالثون: ميم اجلمع

١٩٠الدر�س اخلام�س والثالثون: هاء الكناية

١٩٤الدر�س ال�ساد�س والثالثون: املد والق�سر

٢٠٢الدر�س ال�سابع والثالثون: الهمزتان من كلمة

٢٠٦الدر�س الثامن والثالثون: الهمزتان من كلمتني



ال�ضفحةاملو�ضـــــــــــــوع

٢١٢الدر�س التا�سع والثالثون: الهمز املفرد

٢١٦الدر�س األأربعون: األإظهار واألإدغام

٢٢٠الدر�س احلادي واألأربعون: الفتح واألإمالة وبني اللفظني

٢٢٦الدر�س الثاين واألأربعون: الوقوف على مر�سوم اخلط

٢٣٠الدر�س الثالث واألأربعون: ياءات األإ�سافة

٢٣٦الدر�س الرابع واألأربعون: ياءات الزوائد

٢٤٢الدر�س اخلام�س واألأربعون: الكلمات الفر�سية



 بناء مقرر مادة الدرا�سات اإلإ�سالمية القراءات )٢(
يف نظام امل�سارات

المقرر )١(
- مقدمة يف علم القراءات

- قراءة اإلإمام عا�صم بن اأبي النجود

المقرر )٢(
- روايتي قالون وور�ش عن

 اإلإمام نافع املدين 
- رواية الدوري عن اأبي عمرو



الوحدة األولى

1

  التعريف بالراوي قالونالتعريف بالراوي قالون
عن نافع المدنيعن نافع المدني



اأهداف الوحدةاأهداف الوحدة

در�س الوحدةدر�س الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد درا�صة الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:
  التعريف بالراوي قالون عن نافع.

  حتديد مكان انت�صار رواية قالون عن نافع يف العامل الإ�صالمي.
  متييز ا�صطالحات ال�صبط يف م�صحف املدينة النبوية لرواية قالون عن نافع.

التعريف ب�لراوي ق�لون عن ن�فع ١



الدر�س 1
الأول

16

التعريف بالراوي قالون عن نافع

ما �لر�بط بني �ل�صورة و�لدر�ش؟
تمهيد

  ترجمة الراوي قالون عن نافع.
  مكان انت�صار الرواية يف العامل الإ�صالمي.

  ا�صطالحات ال�صبط يف م�صحف املدينة النبوية لرواية قالون عن نافع.

ماذا
سنتعلم؟

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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ب بقالون، وهو قارئ �ملدينة ونحويها. ا�صمه: عي�صى بن مينا بن ورد�ن. ويكنى باأبي مو�صى، ويلقَّ  
وهو ربيب نافع - �بن زوجته - ولزم نافًعا كثرًي�، ولقبه بقالون، جلودة قر�ءته.

مولده: ولد �صنة ع�صرين ومئة  12٠ هــ  يف �أيام ه�صام بن عبد �مللك.  

  قر�أ على نافع �صنة خم�صني ومئة 1٥٠ هــ يف �أيام �ملن�صور.
  قر�أ على نافع �أكرث من مرة. قيل له: كم قر�أت على نافع؟ قال ما ل �أح�صيه كرثة �إل �أين جال�صته بعد �لفر�غ 
ى �لقر�ءة عن �صبعني من �لتابعني، منهم: �أبو جعفر، و�صيبة بن ن�صاح، وم�صلم بن  ع�صرين �صنة. ونافع تلقَّ

جندب، ويزيد بن رومان، وحممد بن م�صلم بن �صهاب �لزهري، وعبد �لرحمن بن هرمز �لأعرج.
  يقول عن نف�صه: قال يل نافع: كم تقر�أ علي! �جل�ش �إىل �أ�صطو�نة)1( حتى �أر�صل لك من يقر�أ عليك.

  قال �أبو حممد �لبغد�دي: �أ�صيب يف �آخر حياته بال�صمم فكان ل ي�صمع �ل�صوت �لعايل، فاإذ� قرئ عليه 
�لقر�آن �صمعه، وكان يقرئ �لُقر�ء، ويفهم خطاأهم وحلنهم بال�صفة ويردهم �إىل �ل�صو�ب.

�أنا�ش كثريون �صردهم و�حًد� و�حًد� �لإمام �بن �جلزري يف طبقات �لقر�ء. منهم    روى �لقر�ءة عنه 
ولد�ه �أحمد و�إبر�هيم و�أحمد بن يزيد �حللو�ين.

تويف �صنة ع�صرين ومائتني  22٠ هــ.  

وفاته

صفاته وأخباره

مر بك �صنة ولدة قالون ووفاته، ��صتخرج عمر قالون.  

نسبه

تدريب
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الدر�س 1
الأول

التعريف بالراوي قالون عن نافع

مكان انتشار الرواية في العالم اإلسالمي   

تنت�صر رو�ية قالون يف ليبيا وتون�ش و�أجز�ء من �جلز�ئر.  
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تختلف عالمات �صبط �مل�صاحف تبًعا لختالف �لقر�ءة و�ملنهج �مل�صتخدم يف �ل�صبط، و�نطالًقا من ر�صالة 
�مللك فهد لطباعة �مل�صحف  �لإ�صالمي، فقد قامت مطابع جممع  �لعامل  �لريادي يف  �ل�صامية ودورها  �ململكة 

�ل�صريف بطباعة �مل�صحف بعدة رو�يات من �صمنها رو�ية قالون عن نافع.

وقد ��صتخدم يف طريقة �صبطه مما قرره علماُء �ل�صبط، فا�صتخدمت �للجنة �لعلمية على �مل�صحف �مل�صطلحات 
�لآتية:

)     (  و�صع د�ئرة جموفة فوق �أحد حروف �لعلة �لثالثة �ملزيدة ر�صًما يدل على زيادة ذلك �حلرف، فال ينطق 
به يف �لو�صل ول يف �لوقف، نحو: {  } {  }، و�إذ� و�صعت فوق �حلرف فيدل على �صكونه �إذ� مل 

.{ ي�صدد ما بعده، نحو: {  } { 
)    (  و�صع ميم �صغرية بدل �حلركة �لثانية من �ملنون، �أو فوق �لنون �ل�صاكنة بدل �ل�صكون مع عدم ت�صديد 

�لباء �لتالية، يدل على قلب �لتنوين �أو �لنون ميًما، نحو: {  })1(.
)    (  تركيب �حلركتني )�صمتني �أو فتحتني �أو ك�صرتني( يدل على �إظهار �لتنوين، نحو:
{     })2( وتتابعها هكذ� )  ( مع ت�صديد �لتايل يدل على �لإدغام �لكامل، نحو:

{  })٣(، وتتابعهما مع عدم �لت�صديد يدل على �لإدغام �لناق�ش، نحو: {  })٤( �أو �لإخفاء، 
نحو: {  })٥(، {   })٦(.

( �حلروف �ل�صغرية هي )�لألف، �لو�و، �لياء، �لنون( تدل على �أن هذه �حلروف كانت مرتوكة يف  (
 �مل�صاحف �لعثمانية مع وجوب �لنطق بها، نحو: {  } )٧(، {  } )٨(، 

.)٩({  }
)    ( و�صع عالمة �ملد فوق �حلرف للدللة على لزوم مده مد� ز�ئد� عن �ملد �لأ�صلي �لطبيعي.

)   •   ( �إذ� و�صعت نقطة كبرية مطمو�صة �لو�صط مكان �لهمزة من غري حركة فتدل على �لت�صهيل نحو: 
.{   } {  } {  }  {  }

اصطالحات الضبط في مصحف المدينة النبوية لرواية قالون عن نافع
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الدر�س 1
الأول

التعريف بالراوي قالون عن نافع

و�إن و�صعت مكان �لهمزة مع �حلركة فتدل على �إبد�ل �لهمزة من جن�ش حركة ما قبلها، نحو:
.{  }  {  }

و�إن و�صعت حتت �حلرف فتدل على �لإمالة، ومل ترد �إل يف �لهاء من كلمة {  } )1(.
.{ و�إن و�صعت �أمام �ل�صني من فوق فتدل على �لإ�صمام، نحو: {   } { 

  غاية �لنهاية يف طبقات �لقر�ء، لبن �جلزري.
  طبقات �لقر�ء، للذهبي.

مصادر 
معلومات

من �أ�ص�ش �لنجاح:
 �إخال�ش �لنية.
 و�صوح �لهدف.

 ر�صم خطة تنفيذية لتحقيق �لهدف.
 �لعناية و�لهتمام بالهدف �لذي يحقق �لرغبة و�لإمكانية.

 �لعناية و�لإتقان و�جلودة يف �إتقان �لقر�ءة.
 �لتنوع يف �لتلقي، و�ل�صتفادة من جتارب �لناجحني.

 �ل�صرب.

مهارات حياتية
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سس11  لماذا لقب قالون بهذا اللقب؟

سس22  ضع عنوانًا قصيًرا لهاتين المقولتين:

 �أ- قال �لإمام نافع لقالون 
)كم تقر�أ علي! �جل�ش �إىل �أ�صطو�نة حتى �أر�صل لك من يقر�أ عليك(.

ب - �صئل قالون كم قر�أت على نافع فقال:
 )ما ل �أح�صيه كرثة �إل �أين جال�صته بعد �لفر�غ ع�صرين �صنة(.

التقويم



الوحدة الثانية

2

أصول روايةأصول رواية
قالون عن نافعقالون عن نافع  



اأهداف الوحدةاأهداف الوحدة

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد درا�صة الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:
  �صبط اأ�صول رواية قالون عن نافع.

  ال�صت�صهاد على اأ�صول رواية قالون عن نافع من منت ال�صاطبية. 
  تطبيق اأ�صول رواية قالون عن نافع.

٢

ميم اجلمع٣

املد والق�صر٥

الهمزت�ن من كلمتني٧

الفتح والإم�لة والراءات والالم�ت١٠

ي�ءات الإ�ص�فة١٢

  ال�صتع�ذة والب�صملة

ه�ء الكن�ية٤

الهمزت�ن من كلمة6

الوقف على اأواخر الكلم ومر�صوم اخلط١١

الكلم�ت الفر�صية١٤

الهمز املفرد٨

النقل والإظه�ر والإدغ�م٩

ي�ءات الزوائد١٣
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 االستعاذة والبسملة االستعاذة والبسملة

ما �أول ما تبد�أ به �إذ� قر�أت �لقر�آن ؟

تمهيد

  تعريف ال�صتعاذة.
  لفظ ال�صتعاذة.

  حكم وحمل ال�صتعاذة.
  تعريف الب�صملة.

  حكم الب�صملة بني ال�صورتني لقالون.
  اأوجه ال�صتعاذة مع الب�صملة.

ماذا
سنتعلم؟

الدر�س 2
الثاين

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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  لغًة: طلب �لإعاذة و�لمتناع و�لعت�صام و�لكفاية.
  ا�صطالًحا: قول �لقارئ عند بدء �لتالوة {  }.

ورد يف لفظها �صيغ عدة، منها:
�أعوذ باهلل من �ل�صيطان �لرجيم.. 1
�أعوذ باهلل �ل�صميع �لعليم من �ل�صيطان �لرجيم.. 2
�أعوذ باهلل �ل�صميع �لعليم من �ل�صيطان �لرجيم من همزه ونفخه ونفثه.. ٣
�أعوذ باهلل �لعظيم من �ل�صيطان �لرجيم.. ٤
�أ�صتعيذ باهلل �ل�صميع �لعليم من �ل�صيطان �لرجيم.. ٥

�صورة  يف  �لو�رد  �للفظ  ملو�فقته   ،{   } �لرو�ية  حيث  من  �لقر�ء  جلميع  و�ملختار 
�لنحل وهو قوله تعاىل: {  } )1(، وقد �أ�صار �إىل ذلك �لإمام �ل�صاطبي)2(

بقوله:
ْهَر َتْقَر�أُ َفا�ْصَتِعْذ �إَِذ� َما �أََرْدَت �لدَّ
ْحِل ُي�ْصًر� َو�إِْن َتِزْد عَلى َما �أََتى يف �لنَّ
�ُصوِل َفَلم َيِزد َوَقْد َذَكُرو� َلْفَظ �لرَّ

ْيَطاِن ِباهلِل ُم�ْصَجاًل ِجَهاًر� ِمَن �ل�صَّ
ــاًل هَّ جُمَ َفَل�ْصــَت  َتْنِزيًهــا  ـــــــَك  ِلَربِّ
َماًل ْقُل مَلْ ُيْبِق جُمْ حَّ َهَذ� �لنَّ َوَلــْو �صَ

�صنة.

حملها قبل �لقر�ءة، �صو�ء يف بد�ية �ل�صورة �أو و�صطها.

أواًل: االستعاذة

 تعريف االستعاذة

 لفظ االستعاذة

حكم االستعاذة

محل االستعاذة
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  لغًة: �لب�صملة م�صدر ب�صمل �إذ� قال ب�صم �هلل �أو �إذ� كتبها، فهي مبعنى �لقول.
  ا�صطالًحا: قول �لقارئ قبل �لقر�ءة {  }.

�لقارئ عند قر�ءته للقر�آن �لكرمي �إما �أن يقر�أ من �أول �ل�صورة �أو من و�صطها، و�حلكم يف ذلك على ما ياأتي:

ومذهب ق�لون عن ن�فع بني ال�صورتني )الب�صملة(.
قال �لإمام �ل�صاطبي:

اًل)1(    مُّ ْوَها ِدرَيًة َوحَتَ ِرَجاٌل َنَ ٍة   وَرَتنِي ِب�ُصنَّ    َوَب�ْصَمَل َبنْيَ �ل�صُّ

أوجه االستعاذة مع البسملة:

يجوز يف ال�صتعاذة اإذا كانت مع الب�صملة يف اأول ال�صورة اأربعة اأوجه جلميع القراء: 
الأول: قطع �جلميع: وهو �لوقف على �ل�صتعاذة مع �لتنف�ش، ثم قر�ءة �لب�صملة و�لوقف عليها مع �لتنف�ش، 

ثم قر�ءة �أول �ل�صورة.
الثاين: قطع �لأول وو�صل �لثاين بالثالث: وهو �لوقف على �ل�صتعاذة مع �لتنف�ش، ثم قر�ءة �لب�صملة و�أول 

�ل�صورة مًعا يف َنَف�ش و�حد.
الثالث: و�صل �لأول بالثاين وقطع �لثالث: وهو و�صل �ل�صتعاذة بالب�صملة، ثم �لوقف عليها مع �لتنف�ش، ثم 

قر�ءة �أول �ل�صورة.
الرابع: و�صل �جلميع: وهو و�صل �ل�صتعاذة بالب�صملة باأول �ل�صورة يف َنَف�ش و�حد.

ثانًيا: البسملة 

تعريف البسملة

أحكام البسملة

الدر�س 2
 االستعاذة والبسملةالثاين

و�صط ال�صورة              اأول ال�صورة 

لأهل الأداء قولن:
١. ل جتوز الب�صملة؛ لأن حكم و�صط ال�صورة 

ك�أوله�.
٢. يجوز الإتي�ن ب�لب�صملة؛ لأن حكم و�صط 

ال�صورة لي�س ك�أوله�.

�صورة التوبة
ل خالف بني القراء يف الب�صملة يف اأول 

ف�حتة الكت�ب، من عده� منهم اآية، ومن مل 
يعد؛ لأنه� ابتداء القراآن.

  �صورة الف�حتة

فيه� وجه�ن:
١. الإتي�ن ب�لب�صملة.

٢. ترك الب�صملة.
ب�قي �صور القراآن يوؤتى ب�لب�صملة عند ع�مة القراء، ومنهم 

ق�لون .
 ب�قي �صور القراآن
 عدا �صورة التوبة
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تدريب

بنّي من خالل �حلالت �لآتية متى يعيد �لقارئ �ل�صتعاذة. مع بيان �ل�صبب.
 كان �أحمد يقر�أ �لقر�آن يف �حللقة، و�لطالب ي�صتمعون �إليه باإن�صات، و�أثناء �لقر�ءة عط�ش �أحمد فحمد 

ته زمالءه، ثم ��صتمر يف قر�ءته. �هلل و�صمَّ
 كان ريان يقر�أ �لقر�آن يف �لف�صل، و�لطالب ي�صتمعون �إليه باإن�صات، و�أثناء �لقر�ءة دخل وكيل �ملدر�صة 

وحتدث مع �ملعلم، وبعدما �نتهى حديثه ��صتمر ريان يف قر�ءته.
 كان عبد�لرحمن يقر�أ �لقر�آن بني �إخوته يف �ملنزل، وهم ي�صتمعون �إليه باإن�صات، و�أثناء �لقر�ءة بني و�لد 

عبد�لرحمن معنى كلمة يف �لآية وبعد ذلك ��صتمر عبد�لرحمن يف قر�ءته.

  �لتي�صري يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، لالإمام �أبي عمرو 
�لد�ين.

  منت �ل�صاطبية )حرز �لأماين ووجه �لتهاين يف 
�لقر�ء�ت �ل�صبع(، لالإمام �ل�صاطبي.

مصادر 
معلومات

 من �ملهار�ت �ل�صلوكية حر�ش �ملرء على �لت�صمية يف 
مو��صعها: عند �لأكل و�ل�صرب، وعند �لنوم، وعند ركوب 

و�صائل �ملو��صالت، وغريها.

مهارات حياتية
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الدر�س 2
الثاين

سس11  عّرف االستعاذة لغة واصطالًحا.

سس22  عّرف البسملة لغة واصطالًحا.

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على:

 �أ- �أن �ل�صيغة �ملختارة يف �ل�صتعاذة هي {  }.
ب - مذهب قالون �لب�صملة بني �ل�صورتني.

سس44  ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)        ( �أ- �ل�صتعاذة تكون يف �أول �ل�صورة فقط.       
)        ( ب - �لب�صملة يف �أول �صورة �لفاحتة لكل �لقر�ء من عدها منهم �آية، ومن مل يعد.  

التقويم

   قال �بن كثري{   })1( هذ� �أمر من �هلل تعاىل لعباده على 
لي�ش  ندٍب  �أمر  وهذ�  �لرجيم،  �ل�صيطان  من  باهلل  ي�صتعيذو�  �أن  �لقر�آن  قر�ءة  �أر�دو�  �إذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  ل�صان 
�بتد�ء  �أبو جعفٍر بن جريٍر وغريه من �لأئمة. و�ملعنى يف �ل�صتعاذة عند  بو�جٍب، حكى �لإجماع على ذلك 
�لقر�ءة؛ لئال يلب�ش على �لقارئ قر�ءته، ويخلط عليه ومينعه من �لتدبر و�لتفكر، ولهذ� ذهب �جلمهور �إىل 

�أن �ل�صتعاذة �إنا تكون قبل �لتالوة)2(.

إثراء

 االستعاذة والبسملة
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هي �مليم �لز�ئدة �لد�لة على جمع �ملذكرين، نحو : {  } {  }.  

٣ الدر�س 
الثالث

ميم الجمعميم الجمع

ما �لفرق بني �مليمني يف �لآيتني �لكرميتني:
1. قال �هلل تعاىل:{   })1(.

2. قال �هلل تعاىل:{  } )2(.

تمهيد

   املراد مبيم اجلمع.
  اأحوال ميم اجلمع.

  مذهب قالون يف ميم اجلمع.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بميم الجمع

تدريب   ١

�ذكر �أمثلة على ميم �جلمع.
....................................................................................................................................  .1
....................................................................................................................................  .2
....................................................................................................................................  .٣

رابط الدر�ض الرقمي
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وم� �صبق ذكره اإمن� يكون يف ح�ل الو�صل، اأم� عند الوقف على امليم فقد اأجمع القراء على اإ�صك�نه�.

الدر�س 
ميم الجمعالثالث ٣

ال�ص�هد من ال�ص�طبية احلكم املث�ل احل�لة

ٍك رِّ ْمِع َقْبَل حُمَ مُّ ِميِم اجْلَ ْل �صَ َو�صِ

ــوٌن ِبــَتــْخــِيــِرِه َجاَل ــ�ُل ِدَراًكـــ� َوَق

�صلة ميم اجلمع بواو لفظية، 
ف�إن ك�ن هذا املتحرك همزة 

قطع في�صله� بواو لفظية 
وتعطى حكم املد املنف�صل

ق�ل اهلل تع�ىل:

)1(                             

اأن تقع ميم
اجلمع قبل

متحرك

احل�لة 
الأوىل

اإ�صك�ن ميم اجلمع كحف�س

َه� َقْبَل �َص�ِكٍن مَّ ٍل �صُ َوِمْن ُدوِن َو�صْ

لــكل َوَبْعَد اْلَه�ِء َك�ْصــُر َفَتى اْلَعاَل

�صم ميم اجلمع من غر �صلة 
و�صاًل (٢)

ق�ل اهلل تع�ىل: اأن تقع ميم
اجلمع قبل

�ص�كن

احل�لة 
الث�نية

أحوال ميم الجمع، وحكمها لقالون 

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر ثالثة �أمثلة على ما ياأتي:
1.  ميم جمع وقعت قبل همزة قطع.

2.  ميم جمع وقعت قبل حرف متحرك.
٣.  ميم جمع وقعت قبل �صاكن.

تدريب  ٢
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)1(  �صورة �آل عمر�ن، �آية )٧٩(
)2(  �صورة �ملائدة، �آية )1٠(

)٣(  �صورة �لأنعام، �آية )12٨( 
)٤(  �صورة �لأنبياء، �آية )٧٩(

)٥(  �صورة �لأحز�ب، �آية )٧1( 
)٦(  �صورة �لذ�ريات، �آية )1٦(

)٧(  �صورة �ملعارج، �آية )٣2(
)٨(  �صورة �حلجر�ت، �آية )1٣( 

)٩(  �صورة حممد، �آية )٧( 
)1٠(  �صورة �لبقرة، �آية )٥2 - ٥٦(

) اأ ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل ميم اجلمع.
 قال تعاىل:     ژ  ژ   )1(
ژ    )2(  قال تعاىل:     ژ  

 قال تعاىل:     ژ  ژ  )٣(
 قال تعاىل:     ژ   ژ  )٤(

 قال تعاىل:     ژ  ژ )٥(
) ب ( اقراأ الآيات الكرميات برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل ميم اجلمع.

 قال تعاىل:     ژ  ژ)٦(
ژ  )٧(   قال تعاىل:     ژ 

ژ   تـــــــــعـــــــــاىل:      قـــــــال 
 ژ    )٨(

قال تعاىل:     ژ   ژ   )٩(

تــــعــــاىل:     ژ    قـــال 

 

      

 

  ژ    )1٠(

نشاط        



32

ميم الجمع

 مما ينمي مهار�ت �لتفكري و�لربط بني �لأ�صياء �لتدرب 
على �أحو�ل ميم �جلمع وتطبيقاتها.

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بميم الجمع؟

سس22  بيِّن مذهب قالون في ميم الجمع من خالل قول اإلمام الشاطبي:

ِبَتْخِيرِيِه َجاَل َوَقاُلــوٌن  ِدَر�ًكــــا  ٍك   رِّ ْمِع َقْبَل حُمَ مُّ ِميِم �جْلَ ْل �صَ َو�صِ �أ- 
لكل َوَبْعَد �ْلَهاِء َك�ْصُر َفَتى �ْلَعاَل َها َقْبَل �َصاِكٍن   مَّ ٍل �صُ َوِمْن ُدوِن َو�صْ ب - 

التقويم

  حتبري �لتي�صري يف �لقر�ء�ت �لع�صر، لبن �جلزري.
  �صر�ج �لقارئ �ملبتدي وتذكار �ملقرئ �ملنتهي، لبن 

�لقا�صح.

مصادر 
معلومات

الدر�س 
الثالث ٣
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   �إذ� �قرتن مبيم �جلمع �صمري مت�صل بها، فاإنها تو�صل بو�و جلميع �لقر�ء، نحو: {   })1(،
.)٣(، {   } )٤({   } ،)2({   }

ا، نحو :    ميم �جلمع ت�صم �إن جاءت قبل �صاكن، فاإن �صبقت بالهاء؛ فاإن �لهاء ت�صم �أي�صً
{  } )٥(، فاإن �صبقت بك�صر �أو ياء �صاكنة فاإنها تك�صر، نحو : {      }، {     }، {    }.

إثراء
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تدريب ١

هاء الكنايةهاء الكناية الدر�س ٤
  الرابع

 هي �لهاء �لز�ئدة �لد�لة على �ملفرد �ملذكر �لغائب، وت�صمى بهاء �ل�صمري، نحو {    } )1(،
.)2( {  }

وتت�صل هاء �لكناية بالأ�صماء و�لأفعال و�حلروف، وقد �جتمعت يف قوله تعاىل:
.)٣( {  }

ما فائدة هاء �لكناية؟

تمهيد

   املراد بهاء الكناية.

  اأحوال هاء الكناية.
  م�صتثنيات قالون يف هاء الكناية.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بهاء الكناية

بالتعاون مع زميلك ميز� من هذه �لهاء�ت �أيهن هاء كناية:
:{  }  .1
:{  }  .2

:{   }  .٣
:{   }  .٤

 :{  }  .٥

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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  احلالة الأوىل: �أن يكون قبلها متحرك وبعدها �صاكن، مثل: {   })1(. 

  احلالة الثانية: �أن تقع بني �صاكنني، مثل:{     })2(.  

  احلالة الثالثة: �أن يكون قبلها �صاكن وبعدها متحرك، مثل: {   })٣(. 

   وحكمها يف هذه �حلالت �لثالث عدم �ل�صلة لقالون.

  احلالة الرابعة: �أن تقع بني حرفني متحركني نحو: {    })٤(، {    } )٥(.

   حكمها: �ل�صلة مبقد�ر حركتني. ما مل يقع بعدها همز، فاإن وقع بعدها همز كما يف قوله تعاىل:

{  })٦( فيكون �ملد حينئذ من قبيل �ملد �ملنف�صل.

�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:

اَل ِلْلُكلِّ َو�صْ َوَما َقْبَلُه �لتَّْحِريُك  ِمٍر َقْبَل �َصاِكٍن  ُلو� َها ُم�صْ َومَلْ َي�صِ   
َكِثرِيِهمْ     َوِفيِه ُمَهاًنا َمْعُه َحْف�ٌش �أَُخو ِوَل)٧( ِلْبِن  �لتَّ�ْصِكنُي  َقْبَلُه  َوَما    

أحوال هاء الكناية، وحكمها لقالون
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الدر�س 
الرابع

هاء الكناية ٤

ي�صتثني قالون بع�ش هذه �لهاء�ت فريويها بدون �صلة، وهي كالآتي:
1. {  } يف قوله تعاىل: {  } ، {    } )1(.

2. {   } يف قوله تعاىل: {  } )2(.
٣. {  }،{  } يف قوله تعاىل: {   } )٣(.

٤. {  } يف قوله تعاىل: {   } )٤(.
٥. {   } يف قوله تعاىل: {    } )٥(.

٦. {   }،{   } يف قوله تعاىل: {  } )٦( )٧(.

تدريب ٢

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر مثالني على كل حالة من حالت هاء �لكناية.

مستثنيات قالون في هاء الكناية
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اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل هاء الكناية.
 قال تعاىل:     ژ  ژ     )1(

 قال تعاىل:     ژ   ژ  )2(
قال تعاىل:     ژ    ژ     )٣(

قال تعاىل:     ژ   ژ    )٤(
ژ   )٥( قال تعاىل:     ژ

قال تعاىل:     ژ ژ     )٦(
قال تعاىل:     ژ  ژ     )٧(

نشاط        

)1(  �صورة �لبقرة، �آية )1(
)2(  �صورة �لبقرة، �آية )1٨٤(

)٣(  �صورة �لنمل، �آية )2٨(
)٤(  �صورة �لنور، �آية )٥٠(
)٥(  �صورة �مللك، �آية )1( 

)٦(  �صورة �لن�صاء، �آية )2(
)٧(  �صورة �آل عمر�ن، �آية: 1٤٥  و �ل�صورى، �آية: 1٨. ومل يرد مثال يف غري هذين �ملو�صعني من �لقر�آن �لكرمي.

§
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  �إبر�ز �ملعاين من حرز �لأماين، لأبي �صامة.
 �إر�صاد �ملريد �إىل مق�صود �لق�صيد، لل�صباع.

مصادر 
معلومات

 مما ينمي مهار�ت �لتفكري و�لربط بني �لأ�صياء يف �لأحو�ل 
�ملختلفة �لتدرب على �أحو�ل هاء �لكناية.

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بهاء الكناية؟

سس22 ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي :

)        ( �أ- تت�صل هاء �لكناية بالأ�صماء و�لأفعال و�حلروف.   
)        ( ب - ي�صل قالون هاء �لكناية يف قوله تعاىل:{   }.  
)        ( ج - ي�صل قالون هاء �لكناية يف قوله تعاىل: {    }.  

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على:

�أ- عدم �صلة هاء �لكناية �إذ� وقعت قبل �صاكن.
ب - �صلة هاء �لكناية �إذ� وقعت بني متحركني.

 

التقويم

الدر�س 
الرابع

هاء الكناية ٤



39

فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا

   قال �لإمام �ل�صاطبي يف باب هاء �لكناية)1(:
ِلــْه َوُن�صْ ــْه  ُنَولِّ َمــع  ه  ُيــوؤَدِّ ْن  َو�َصــكِّ
ِقْه َوَعْنُهــْم َوَعــْن َحْف�ــشٍ َفاأَْلِقــْه َوَيتَّ
ُهْم ِر َحْف�صُ َوُقْل ِب�صُكوِن �ْلَقاِف      َو�ْلَق�صْ
ــُر �ْلَهــاِء بــاَن ِل�َصــاَنُه َويف �ْلــُكلِّ َق�صْ
ــٍب ُنــُه ُلْب�ــُش َطيِّ ــْه مُيْ َو�إِ�ْصــَكاُن َيْر�صَ
� َيَرْه ِبَها ْلَز�ُل َخــرْيً ْحــُب َو�لزِّ َلــُه �لرُّ
�َصــاِكًنا ِباْلَهْمــِز  �أَْرِجْئــُه  َنَفــٌر  َوعــى 
ِهْم رًي� َفاَز َو�ْك�ِصْر ِلَغرْيِ َو�أَ�ْصــِكْن َن�صِ

َحــاَل اِفًيــا  َفاْعَتــرِبْ �صَ ِمْنَهــا  َوُنوؤِْتــِه 
ْنَهــاَل َو�أَ ِبْخلــٍف  َقــْوٌم  ْفــَوُه  �صَ َحمــى 
َوَياأِْتــْه َلــَدى طــه ِباْلإِ�ْصــَكاِن ُيْجَتــاَل
ــاَل ُبجَّ ِبَوْجَهــنْيِ  طــِه  َويف  بُخْلــٍف 
ــُر َفاْذُكــْرُه َنْوَفــاَل ِبُخْلِفِهمــا َو�ْلَق�صْ
ْن ِلَي�ْصــُهاَل � َيــَرْه َحْرَفيــِه �َصــكِّ َو�َصــرًّ
ــمٌّ َلــفَّ َدْعــَو�ُه َحْرَماَل َويف �ْلَهــاِء �صَ
ــاَل ِلُتو�صَ َرْيــٍب  ْلَهــا جــَو�ًد� ُدوَن  َو�صِ

إثراء
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  لغًة: �لزيادة.
  ا�صطالًحا: �إطالة �ل�صوت باأحد حروف �ملد.

  مثاله: {   }.

  لغًة: �حلب�ش.
  ا�صطالًحا: �إثبات حروف �ملد من غري زيادة.

  مثاله: {   }.

المد والقصرالمد والقصر الدر�س ٥
اخلام�س

T

�بن  فقال  ق�صرية.  �أي:  مر�صلة.   )1(  { } فقر�أ  رجاًل  يقرئ  م�صعود  �بن  كان 
م�صعود : ما هكذ� �أقر�أنيها �لنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال: وكيف �أقر�أكها يا �أبا عبد�لرحمن قال: �أقر�أنيها { 

} فمدها )2(. 

ما �خلطاأ �لذي وقع فيه �لرجل؟
وما �ل�صو�ب �لذي �أر�صده �إليه �بن م�صعود ؟

تمهيد

  تعريف املد.
  تعريف الق�صر.

  مذهب قالون يف باب املد والق�صر.

ماذا
سنتعلم؟

تعريف المد

تعريف القصر 

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( �صورة �لتوبة �لآية رقم )٦٠(.
)2( �أخرجه �لطرب�ين يف معجمه �لكبري ج ٩ �ش 1٣٨.



فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا

41

تدريب  ١

  

  تعريفه: �أن ياأتي حرف �ملد وبعده همزة يف كلمة و�حدة.
  مثاله: {   } ، {  }، {  }.

  مذهب قالون يف املد املت�صل: �ملد مبقد�ر �أربع حركات.
  �صاهد ذلك من ال�صاطبية:

َل)1(  ّم َلِقي �ْلَهْمَز ُطوِّ �أَِو �ْلَو�ُو َعْن �صَ ٍة   َهــا َبْعــَد َك�ْصــَر ْو َياوؤُ ِلــٌف �أ َذ� �أَ �إِ   

  تعريفه: �أن يقع بعد حرف �ملد همز منف�صل عنه يف كلمة �أخرى.
  مثاله: {    } )2(، {  })٣(.

  مذهب قالون يف املد املنف�صل: له فيه وجهان:
�أ- �ملد مبقد�ر �أربع حركات.  
ب- �لق�صر مبقد�ر حركتني.  
  �صاهد ذلك من ال�صاطبية:

 )٤( ــاَلَ �صَ � َوُمْ ِبُخْلِفِهَمــا ُيْرِويــَك َدرًّ َر َباِدْرُه َطاِلًبا   ْل َفاْلَق�صْ                   َفاإِْن َيْنَف�صِ

مذهب قالون في باب المد والقصر 

أواًل: المد المتصل 

ثانًيا: المد المنفصل

بالتعاون مع جمموعتك ��صتخرج من �صورة �لنباأ �أمثلة للمد �ملت�صل.
....................................................................................................................................  .1
....................................................................................................................................  .2
....................................................................................................................................  .٣

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و�لق�صر )مل يذكر �ل�صاطبي يف نظمه مقادير �ملد بالتف�صيل عن جميع �لقر�ء �ل�صبعة(، وقد ذكرها تلميذه علي �بن حممد �ل�صخاوي.
)2( �صورة �لتحرمي �لآية رقم )٦(.

)٣( �صورة �لقدر �لآية رقم )1(.
)٤( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و�لق�صر.
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تدريب  ٢

  ما يلحقه قالون يف املد املنف�صل اإثبات األف �صمري املتكلم {   }: وذلك �إذ� جاء بعدها همزة قطع 
} )1(، {  })2(. فيثبت �لألف و�صاًل ويكون من قبيل �ملد  مفتوحة �أو م�صمومة، نحو : { 

�ملنف�صل.
�أما �إذ� وقع بعد لفظ {   } همزة قطع مك�صورة، نحو : {   } )٣( له فيها وجهان:  

�أ- �إثبات �لألف ويكون من قبيل �ملد �ملنف�صل.
ب - حذفها. كحف�ش.

�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:  
اَل)٤(  ْلُف يف �ْلَك�ْصِر ُبجِّ َوَفتٍح �أََتى َو�خْلُ مِّ َهْمَزٍة   َل َمْع �صَ    َوَمدُّ �أََنا يف �ْلَو�صْ

  تعريفه: �أن يتقدم �لهمز على حرف �ملد.
  مثاله: {   } ، {   } .

  مذهب قالون يف مد البدل: �لق�صر مبقد�ر حركتني.
  �صاهد ذلك من ال�صاطبية:

َل)٤(  ٌر َوَقْد ُيْرَوى ِلَوْر�ش ُمَطوَّ َفَق�صْ   ٍ    َوَما َبْعَد َهْمٍز َثاِبٍت �أَْو ُمَغريَّ

المد والقصر

بالتعاون مع زميلك ��صتخرج من �صورة �لقيامة �أمثلة للمد �ملنف�صل.
....................................................................................................................................  .1
....................................................................................................................................  .2
....................................................................................................................................  .٣

ثالًثا: مد البدل 

الدر�س 
اخلام�س ٥

)1( �صورة �لأنعام �لآية رقم )1٦٣(.
)2(  �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٥٨(.

)٣(  �صورة �ل�صعر�ء �لآية رقم )11٥(.
)٤( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و�لق�صر.
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تدريب  ٣

  

ا �أو حرف م�صدد. �صو�ء كان �ملد �لالزم كلميًّا،    تعريفه: �أن ياأتي بعد حرف �ملد �صاكن �صكوًنا �أ�صليًّ
نحو : {    } )1(، {   } )2(. و�إىل ذلك �أ�صار �لإمام �ل�صاطبي بقوله:

  
ِهــْم ِبامْلــدِّ َمـــا َقْبــَل �َصــاكن ال)٣(َوَعــْن ُكلِّ وِعْنَد �ُصُكوِن �ْلَوْقِف َوْجَهاِن �أُ�صِّ

 

�أو كان �ملد �لالزم حرفيًّا، نحو : {  })٤(، {   } )٥(.
و�إىل ذلك �أ�صار �لإمام �ل�صاطبي بقوله:

ُم�ْصــِبًعا  �ْلَفــــو�ِتِ  ِعْنـــــَد  َلــُه  َوُمــــدَّ 
ُر �إِْذ َلْي�ــَش �َصاِكٌن َويف َنْحِو طَه �ْلَق�صْ

ــاَل ــوُل ُف�صِّ َويف َعــنْي �ْلَوْجَهــاِن َو�لطُّ
َوَمــا يف �أَِلْف ِمْن َحــْرِف َمدٍّ َفُيْمَطاَل

  مذهب قالون يف املد الالزم: ميد مبقد�ر �صت حركات. مو�فًقا بذلك جميع �لقر�ء.

ا.   تعريفه: �أن ياأتي حرف �ملد وبعده حرف �صاكن �صكوًنا عار�صً
  مثاله: {     } ، {   } .

  مذهب قالون يف املد العار�ض لل�صكون: ميد وقًفا حركتني �أو �أربع �أو �صت. مو�فًقا بذلك جميع �لقر�ء.
  �صاهد ذلك من ال�صاطبية:

ِهــْم ِبامْلــدِّ َمـــا َقْبــَل �َصــاكن ال)٦(َوَعــْن ُكلِّ وِعْنَد �ُصُكوِن �ْلَوْقِف َوْجَهاِن �أُ�صِّ

رابًعا: المد الالزم 

خامًسا: المد العارض للسكون

��صتنتج �لفرق بني �ملثالني �لآتيني:
.{   } ،{   } .1

.{   } ،{    } .2

)1( �صورة �حلاقة �لآية رقم )1(.                           )٥(  �صورة �ش �لآية رقم )1(.
)2(  �صورة يون�ش �لآية رقم )٩1(.                         )٦( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و�لق�صر. ومل يذكر �لإمام �ل�صاطبي �لق�صر لأنه ثابت يف �لو�صل و�لوقف.

)٣( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و �لق�صر
)٤(  �صورة �ل�صعر�ء �لآية رقم )1(.
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تدريب  ٤

بالتعاون مع زمالئك �ذكرو� �لأوجه �جلائزة لقالون �إذ�:
1.  �جتمع ميم جمع مع مد منف�صل كما يف قوله تعاىل: {      

.)1( {   
�أ-   ....................................................................................................................................  
ب- ....................................................................................................................................  
ج- ....................................................................................................................................  
د- ....................................................................................................................................  

		 		 2.   �جتمع مد مت�صل مع مد منف�صل كما يف قوله تعاىل: { 	
.)2({		 	

�أ-   ....................................................................................................................................  

ب- ....................................................................................................................................  

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٠(.
)2(  �صورة ي�ش �لآية رقم )2٧(.

المد والقصر الدر�س 
اخلام�س ٥
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) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل املد والق�صر.
 قال تعاىل:     ژ ژ  )1(

 قال تعاىل:     ژ  ژ     )2(
ژ     )٣( قال تعاىل:     ژ

ژ    )٤( قال تعاىل:     ژ  
قال تعاىل:     ژ  ژ     )٥(

ژ     )٦( قال تعاىل:     ژ

قال تعاىل:     ژ   ژ  
ژ    )٧( قال تعاىل:     ژ

قال تعاىل:     ژ  ژ     )٨(
قال تعاىل:    ژ ژ     )٩(

)ب( اقراأ الآيات الكرميات  برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:
) املد والق�صر - ميم اجلمع  - هاء الكناية (

ژ   تـــــــعـــــــاىل:    قـــــــال   
 

  ژ     )1٠(

نشاط        

)1(  �صورة �لطارق، �آية )1(
)2(  �صورة �لفجر، �آية )2٥(

)٣(  �صورة �لتحرمي، �آية )٦( 
)٤(  �صورة �لقدر، �آية )1( 

)٥(  �صورة �لبقرة، �آية )2٥٨( 
)٦(  �صورة �ل�صعر�ء، �آية )11٥(

)٧(  �صورة �حلاقة، �آية )1(
)٨(  �صورة يون�ش، �آية )٩1( 

)٩(  �صورة �ل�صعر�ء، �آية )1(
)1٠(  �صورة �لن�صاء: �آية )1٤1 - 1٤2(
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  �صرح �صعلة على �ل�صاطبية، لأبي عبد�هلل �ملو�صلي.
  �لو�يف يف �صرح �ل�صاطبية، لعبد �لفتاح �لقا�صي.

مصادر 
معلومات

 مما يوؤثر يف �لآخرين ح�صن �ل�صوت بتالوة �لقر�آن 
�لكرمي، ومما يزيده جماًل مر�عاة �أحكام �ملد و�لق�صر يف 

�لتالوة.

مهارات حياتية

قال تعاىل:     ژ  ژ     )1(

ژ   تــــــعــــــاىل:      قـــــال 
 ژ     )2(

)1(  �صورة �حلاقة، �آية )1- 2(
)2(  �صورة �جلاثية، �آية )1- ٣(

المد والقصر الدر�س 
اخلام�س ٥
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سس11  عّرف المد لغة واصطالًحا.

سس22 عّرف القصر لغة واصطالًحا .

سس33  قارن بين أنواع المدود لقالون فيما يلي:

�ص�هد ذلك من ال�ص�طبية  مقدار
مده مث�له تعريفه نوع املد

املد املت�صل

املد املنف�صل

مد البدل

املد الالزم

املد الع�ر�س لل�صكون

 

التقويم

   �إذ� �جتمع مد�ن عار�صان لل�صكون �أو �أكرث يف حال �لقر�ءة كالوقوف على فو��صل �صورة �لفاحتة 
مثاًل، فال ينبغي للقارئ �أن ميد �أحدها �أكرث �أو �أقل من �لآخر بحجة �أن كل مد عار�ش لل�صكون فيه �لأوجه 
�لثالثة، فيمد �لأول حركتني و�لثاين �أربع و�لثالث �صت وهكذ�. و�لذي ينبغي للقارئ هو �لت�صوية مبا جاء يف 

�لعار�ش �لأول من �ملد وباقي �لعو�ر�ش تابعة له.

إثراء
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. Þ } ،{¥} :لكلمة، مثال ذلك� �أول  �ملتال�صقتان يف  �ملتحركتان  �لهمزتان  هما 

ن تكون الأوىل مفتوحة و�لثانية مفتوحة، نحو: { &} )1(. 1. اأ
2. اأن تكون الأوىل مفتوحة و�لثانية مك�صورة، نحو: { ¸   } )2(.
.)٣({h} :اأن تكون الأوىل مفتوحة و�لثانية م�صمومة، نحو  .٣

�ل�صاطبية: من  ذلك  �صاهد 

ُرُب َجْمــِع �ْلَهْمــــــَزَتنْيِ َثالَثٌة ــا �أَوؤُْنِزل)٤(َو�أَ�صْ َء�أَْنَذْرَتُهــْمَ �أْم َلـــْم �أَِئنَّ

الدر�س ٦ الهمزتان من كلمة الهمزتان من كلمة
ال�ساد�س

ما �لفرق بني �لهمزتني يف �لكلمتني �لآتيتني:
{   } ،{  }

تمهيد

   املراد بالهمزتني من كلمة.
  اأنواع الهمزتني من كلمة.

  مذهب قالون يف الهمزتني من كلمة.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بالهمزتين من كلمة

أنواع الهمزتين من كلمة

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )٦(.
)2(  �صورة �لأنعام �لآية رقم )2٠(.

)٣(  �صورة �ش �لآية رقم )٨(.
)٤( منت �ل�صاطبية، باب: �لهمزتني من كلمة.
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تدريب ٢

تدريب   ١

ت�صهيل �لهمزة �لثانية مع �إدخال �ألف بني �لهمزتني يف �لأنو�ع �لثالثة.  
�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:  

َوَت�ْصــِهيُل �أُْخــَرى َهْمَزَتــنْيِ ِبَكْلَمٍة
َك َقْبَل �ْلَفَتِح َو�ْلَك�ْصــِر ُحَجٌة َوَمدُّ
ــى َحِبيُبُه مِّ َلبَّ َك َقبـــــَْل �ل�صَّ َوَمـــدُّ

�صــما وِبَذ�ِت ْ�لَفْتِح ُخْلٌف ِلَتْجُماَل
بهــا ُلذ َوَقْبَل �ْلَك�ْصــِر ُخْلٌف َلُه َوَل
ــاَل ِلَيْف�صِ َوَجــاَء   � َبــرَّ ِبُخْلِفِهَمــا 

ي�صتثني قالون �لكلمات �لقر�آنية �لآتية:
.)1({       } .1

. )2( {    } .2
.)٣( {  } .٣

فله �لت�صهيل دون �إدخال �ألف بني �لهمزتني.

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر مثالني غري ما ذكر على �أنو�ع �لهمزتني من كلمة.

مذهب قالون في الهمزتين من كلمة 

مستثنيات قالون في الهمزتين من كلمة

بالتحاور مع جمموعتك َبنيِّ �أ�صل �لهمزتني يف �لكلمتني �لآتيتني{      }، {    }، وَبنيِّ مذهب 
قالون فيهما.

)1( �صورة �لأعر�ف �لآية رقم )12٣(.
)2(  �صورة �لزخرف �لآية رقم )٥٨(.

)٣(  �صورة �لتوبة �لآية رقم )12(.
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) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل الهمزتني من كلمة.
ژ     )٣( ،       ژ   ژ     )٤( ،       ژ   ژ     )٥( ،        ژ   ژ     )1( ،       ژ    ژ     )2( ،       ژ

     ژ   ژ     )٦( ،       ژ    ژ     )٧( ،       ژ  ژ     )٨( ،       ژ  ژ     )٩(  

) ب ( اقراأ الآيات الكرميات  برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:
) الهمزتان من كلمة -  ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر (.

ژ    تــــــــعــــــــاىل:    قــــــــال 
 

 

 

 
  ژ     )1٠(  

قال تعاىل:
 ژ 

 ژ     )11( 
قال تعاىل: 

ژ   ژ     )12( 

نشاط        

)1(  �صورة �لبقرة ، �لآية )٥(
)2(  �صورة يو�صف ، �لآية )٣٩( 
)٣(   �صورة �لأنعام، �لآية )2٠(
)٤(   �صورة �لنمل ، �لآية )٦2( 

)٥(  �صورة �ش ، �لآية )٧( 
)٦(  �صورة �لقمر، �لآية )2٥( 

)٧(  �صورة �لأعر�ف، �لآية )12٣( 
)٨(  �صورة �لزخرف، �لآية )٥٨( 

)٩(  �صورة �لتوبة ، �لآية )12( 
)1٠(  �صورة �لنمل، �لآيات )٦2- ٦٨(  

)11(  �صورة �آل عمر�ن ، �لآية )1٥(
)12(  �صورة �لقمر، �لآيتان )2٥ - 2٦( 

الدر�س 
٦ الهمزتان من كلمةال�ساد�س
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   �لبـــدور �لز�هرة فـي �لقر�ء�ت �لع�صر �ملتـــو�ترة، 
لعبد �لفتاح �لقا�صي.

   تقريب �ملعاين يف �صرح حرز �لأماين يف �لقر�ء�ت 
�ل�صبع، ل�صيد ل�صني �أبو �لفرح وخالد �حلافظ.

مصادر 
معلومات

 مما ي�صاعد على �لتفوق �لدر��صي �لعناية بتنظيم 
�ملعلومات، وتق�صيمها مما ي�صاعد على حفظها، ومتييزها عن 

غريها في�صهل �صبطها.

مهارات حياتية
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سس11  ما المراد بالهمزتين من كلمة؟

سس22  ما أنواع الهمزتين من كلمة؟

سس33 ما الشاهد من الشاطبية لقالون على ما يأتي:

1. ت�صهيل �لهمزة �لثانية يف �لهمزتني من كلمة.
2. �إدخال �ألف بني �لهمزتني يف لفظ {   }.

.{   }،{ ٣. �إدخال �ألف بني �لهمزتني يف لفظ { 

التقويم

   ت�صهيل �لهمزة �لثانية بالنظر �ىل حركتها:
�أ-    فاإن كانت حركتها �لفتح �صهلت ب�صوت �حلرف �ملجان�ش حلركة �لفتح، وهو: �لألف.

ب - و�إن كانت م�صمومة �صهلت ب�صوت �حلرف �ملجان�ش حلركة �ل�صم، وهو: �لو�و.
ج - و�إن كانت مك�صورة �صهلت ب�صوت �حلرف �ملجان�ش حلركة �لك�صر، وهو �لياء.

ومد�ر معرف �لت�صهيل و�إتقانه هو �مل�صافهة و�لتلقي و�ل�صماع.

إثراء

الدر�س 
٦ الهمزتان من كلمةال�ساد�س
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هما �لهمزتان �ملتتابعتان، بحيث تكون �أولهما �آخر �لكلمة �لأوىل، و�لهمزة �لثانية �أول �لكلمة �لتي تليها، 
.)2( {   }z}،)1({   rq } :مثال ذلك

1. متفقتان يف �حلركة، مثال ذلك {ٻ  ٻ } )٣(.
 2. متلفتان يف �حلركة، مثال ذلك {   10} )٤(. 

٧ الدر�س 
ال�سابع الهمزتان من كلمتينالهمزتان من كلمتين

در�صت حكم �لهمزتني من كلمة لقالون. فما خال�صة 
مذهبه؟

تمهيد

   املراد بالهمزتني من كلمتني.
  اأنواع الهمزتني من كلمتني.

  مذهب قالون يف الهمزتني من كلمتني.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بالهمزتين من كلمتين

أنواع الهمزتين من كلمتين

تدريب   ١

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر �أمثلة للهمزتني من كلمتني.
....................................................................................................................................  .1  
....................................................................................................................................  .2  
....................................................................................................................................  .٣  
....................................................................................................................................  .٤  
....................................................................................................................................  .٥  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٨2(.
)2(  �صورة �ملوؤمنون �لآية رقم )٩٩(.

)٣(  �صورة هود �لآية رقم )٤٠(.
)٤(  �صورة �ملوؤمنون �لآية رقم )٤٤(.
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الأوىل. الهمزة  �لنوع يكون على  و�حلكم يف هذ� 

�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
اَل)2( �َصهَّ َوَكاْلَو�ِو  َكاْلَيا  ِه  َغرْيِ َويف  يُّ يف ْ�لَفتِح َو�َفَقا)1(   َوَقاُلوُن َو�ْلَبزِّ   

و�حلكم يف هذ� �لنوع يكون على الهمزة الث�نية.

الدر�س 
ال�سابع

الهمزتان من كلمتين ٧
مذهب قالون في الهمزتين من كلمتين

أواًل: الهمزتان المتفقتان 

ثانًيا: الهمزتان المختلفتان

املث�ل النوع احلكم

{  } اإ�صق�ط الهمزة الأوىل املفتوحت�ن

{  }
ت�صهيل الهمزة الأوىل

املك�صورت�ن

{  } امل�صمومت�ن

احلكم املث�ل النوع

{  } ت�صهيل الهمزة الث�نية الهمزة الأوىل مفتوحة والث�نية مك�صورة

{    } ت�صهيل الهمزة الث�نية الهمزة الأوىل مفتوحة والث�نية م�صمومة

{   } اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�صة الهمزة الأوىل مك�صورة والث�نية مفتوحة

{  } اإبدال الهمزة الث�نية واًوا خ�ل�صة الهمزة الأوىل م�صمومة والث�نية مفتوحة

{    }
اإبدال الهمزة الث�نية واًوا خ�ل�صة

الهمزة الأوىل م�صمومة والث�نية مك�صورة
ت�صهيل الهمزة الث�نية

)1( معطوف على قول �ل�صاطبي:
َفاِقِهَما َمًعا  �إَِذ� َكاَنَتا ِمْن ِكْلَمَتنْيِ َفَتى �ْلُعاَل  َو�أَ�ْصَقَط �لأُوىَل يف �تِّ

)2( منت �ل�صاطبية، باب: �لهمزتني من كلمتني.
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�ل�صاطبية: من  ذلك  �صاهد   
َوَت�ْصِهيُل �لأُْخرى يف �خِتاَلِفِهَما �َصَما
�ْئِتَنــــــا �أِو  ــماِءَ  َو�ل�صَّ ْبَنــا  �أَ�صَ َن�َصــاُء 
َوُقــْل ِمْنُهَمــا  �أُْبــِدَل  ِمْنَهــا  َوَنْوَعــاِن 
َو�ُوَهــا ُتْبــَدُل  �ِء  �ْلُقــرَّ �أْكــرَثِ  َوَعــْن 

�ْنــِزَل ــًة  �أُمَّ َجــاَء  َمــْع  ىَل  �إِ َتِفــيَء 
اَل َفَنْوَعــاِن ُقــْل كاْليــا َوَكاْلــَو�ِو �ُصــهِّ
َي�َصاُء �إىِل كاْلَيــــــــاِء �أَْقَي�ُش َمْعـــــــــِدَل
ــاَل)1( ُمَف�صَّ َيْبــَد�  �ْلــُكلِّ  ِبَهْمــِز  َوُكلٌّ 

بالتعاون مع جمموعتك �ذكرو� �لأوجه �جلائزة لقالون �إذ� �جتمع همزتان مفتوحتان من كلمتني مع 
.)2( { مد منف�صل كما يف قوله تعاىل: {  

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �لهمزتني من كلمتني.
)2(  �صورة �لأنعام �لآية رقم )٦1(.

تدريب   ٢
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) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل الهمزتني من كلمتني.
 قال تعاىل:     ژ   ژ  )1(

 قال تعاىل:     ژ ژ     )2(
قال تعاىل:     ژ   ژ     )٣(

قال تعاىل:     ژ ژ    )٤(
قال تعاىل:     ژ   ژ     )٥(
قال تعاىل:     ژ  ژ     )٦(

قال تعاىل:     ژ    ژ    )٧(
قال تعاىل:     ژ   ژ     )٨(

) ب ( اقراأ الآيات الكرميات  برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:
) الهمزتان من كلمتني -  ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر (

 قال تعاىل:   ژ  ژ     )٩(
قال تعاىل:   ژ ژ     )1٠(

قال تعاىل:   ژ ژ     )11(

قـــــال تـــــعـــــاىل:   ژ  
 ژ     )12(

قال تعاىل:   ژ  ژ     )1٣(

نشاط         

)1(  �صورة �ملوؤمنون، �لآية )2٧( 
)2(  �صورة �ل�صعر�ء، �لآية )1٨٨( 
)٣(  �صورة �لأحقاف، �لآية )٣1( 
)٤(  �صورة �لبقرة، �لآية )1٣2( 

)٥(  �صورة �ملوؤمنون، �لآية )٤٤( 
)٦(  �صورة �لأنفال، �لآية )٣2( 

)٧(  �صورة �لأعر�ف، �لآية )٩٩(
)٨(  �صورة يون�ش، �لآية )2٥( 

)٩(  �صورة يون�ش، �لآية )2٥(  
)1٠(  �صورة يو�صف، �لآية )٧٦(
)11(  �صورة عب�ش، �لآية )22( 

)12(  �صورة �ل�صجدة، �لآية )٤(  

)1٣(  �صورة �حلج، �لآية )٦٣(   

الدر�س 
ال�سابع

الهمزتان من كلمتين ٧
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  منت حرز �لأماين ووجه �لتهاين يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، 
لل�صاطبي.

 �إر�صاد �ملريد �إىل مق�صود �لق�صيد، لل�صباع.

مصادر 
معلومات

 مما يحفز على �لتفكري �لإبد�عي وينميه �لربط بني 
�ملتماثلني وغري �ملتماثلني. و�لتفريق بني �لهمزتني يف كلمة 

و�لهمزتني يف كلمتني هما من هذ� �لباب.

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بالهمزتين من كلمتين؟

سس22  اذكر أنواع الهمزتين من كلمتين.

سس33 ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)        ( 1.  �أ�صقط قالون �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل: {  }.  
)        ( ل قالون �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل: {   }.    2.  �صهَّ
)        ( ل قالون �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل: {     }.    ٣.  �صهَّ
)        ( ٤.  �أبدل قالون �لهمزة �لثانية ياء خال�صة يف قول �هلل تعاىل: {    }. 

التقويم

   حمل �لت�صهيل بجميع �أنو�عه �صو�ء كان يف �ملتفقتني �أم يف �ملختلفتني، �إنا هو يف حال �لو�صل، �أما 
يف حال �لوقف فيتعني �لتحقيق لقالون يف كلتا �لهمزتني؛ لأن �لت�صهيل �أو �لإبد�ل �أو �لإ�صقاط �إنا وجد يف 
حال �لو�صل لثقل �جتماع �لهمزتني، وقد ز�ل بانف�صال كل و�حدة عن �لأخرى حني �لوقف على �لأوىل و�لبدء 

بالثانية.

إثراء
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  هو �لهمز �لذي مل يقرتن معه همز �آخر.
  مثاله: {    } )٣(.

1. �صاكن، مثاله {   } )٤(.
2. متحرك، مثاله {  } )٥(. 

  مذهبه حتقيق �لهمز ومل يبدل �إل كلمات قليلة، منها:

الدر�س ٨
الثامن

الهمز المفردالهمز المفرد

�قر�أ قول �هلل تعاىل: {  ى ى} )1(، {  } )2( 
ولحظ �لفرق بينهما.

تمهيد

   املراد بالهمز املفرد.
  اأنواع الهمز املفرد.

 مذهب قالون يف الهمز املفرد.

ماذا
سنتعلم؟

ما المراد بالهمز المفرد؟

أقسام الهمز المفرد

مذهب قالون في الهمز المفرد

{  } ، {  }

{   }

{  }

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( �صورة �لكهف �لآية رقم )٩٠(.                   )٤(  �صورة �لبقرة �لآية رقم )٥٥(.
)2(  �صورة �لكهف �لآية رقم )٩٠(.                  )٥(  �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٨٦(.

)٣(  �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٨٥(.
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  وله حتقيق �لهمز يف بع�ش �لكلمات �لقر�آنية، منها:

{  }

{  }

{  }

)1( {  }

 {  } )2( زي�دة الهمز فيكون من قبيل املد املت�صل 

{  }

{   }

{   }

{  } ت�صهيل الهمز

تدريب

بعد معرفتك للكلمات �لتي �أبدل قالون فيها �لهمز. �نظم من �إن�صائك نظًما يجمعها.

)1( وله وجه �آخر وهو �لتحقيق )ِلأَهَب(.
} �صورة �لأحز�ب: �لآية )٥٣(. )2( ��صتثني مو�صعان هما{    } �صورة �لأحز�ب: �لآية )٥٠(، و{  
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الدر�س 
الهمز المفردالثامن ٨

) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل الهمز املفرد:

ژ ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، 

ژ  ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ  ژ.

) ب ( اقراأ الآيات الكرميات برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:

) الهمز املفرد - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر - الهمزتان من كلمتني (
 قال تعاىل:     ژ   ژ  )1(

 قال تعاىل:     ژ  ژ     )2(
قال تعاىل:     ژ ژ     )٣(

قال تعاىل:     ژ   ژ    )٤(

ــال تــــعــــاىل:     ژ ــ ق
 ژ     )٥(

نشاط        

)1(  �صورة �لأنفال، �لآية )٦٥( 
)2(  �صورة �ملعارج، �لآية )1( 

)٣(  �صورة �لبقرة ، �لآية )2٨٥( 

)٤(  �صورة �لأنبياء، �لآية )٨٨( 
)٥(  �صورة �لكهف ، �لآية )٩٠(  
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  حتبري �لتي�صري يف �لقر�ء�ت �لع�صر، لبن �جلزري. 
  �صر�ج �لقارئ �ملبتدي وتذكار �ملقرئ �ملنتهي، لبن 

�لقا�صح.

مصادر 
معلومات

 من �ملهار�ت �ل�صلوكية �جتناب �لهمز و�للمز عموًما، 
وبالأخ�ش �إذ� �أخطاأ زميلك �أثناء �لقر�ءة، ومما ينبغي لك 

جتاه ذلك تبني �خلطاأ بالرفق و�للني.

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بالهمز المفرد؟

سس22 ما أنواع الهمز المفرد؟

التقويم

   كل ما ذكر لقالون يف باب �لهمز �ملفرد من �أحكام فهو يف حالتي �لو�صل و�لوقف ل فرق بينهما.

إثراء
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النقل واإلظهار واإلدغام النقل واإلظهار واإلدغام  ٩
الدر�س 
التا�سع

  لغة: �لتحويل.
  ا�صطالًحا: نقل حركة �لهمزة �إىل �ل�صاكن قبلها مع حذف �لهمز.

  مثاله: {   } .

�أربعة مو��صع: �إل ثالث كلمات يف  مل ينقل قالون 
1. {   }  يف مو�صعني من �صورة يون�ش.

قبلها. �لالم  �إىل  ونقل حركتها  �لثانية  �لهمزة     حذف 
�ل�صاطبية: من  ذلك  و�صاهد 

 )1 ( ــاَل ْقــِل ُنقِّ لنَّ لَن ِبا ُن�ــٍش �آ َلــَدى ُيو ِفــٍع   ِلَنا َو ْد  َيــِز �َصــْيًئا مَلْ  ٍء َو �َصــْي َو   
2. {   }  يف �صورة �لق�ص�ش.

�لد�ل قبلها. �إىل  �لهمزة ونقل حركتها     حذف 
�ل�صاطبية: من  ذلك  و�صاهد 

َوِكَتاِبيــْه َناِفــٍع  َعــــْن  ِرًد�  حُّ َتَقبُّاَل)1(َونْقــــُل  ِبالإِ�ْصكاِن َعْن َوْر�ٍش �أَ�صَ

ما �لفرق بني �لإدغام �ل�صغري و�لإدغام �لكبري؟

تمهيد

   تعريف النقل.
  مذهب قالون يف النقل.

  تعريف الإدغام.
 موا�صع الإدغام عند قالون.

ماذا
سنتعلم؟

تعريف النقل 

مواضع النقل عند قالون 

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( منت �ل�صاطبية، باب: نقل حركة �لهمز �إىل �ل�صاكن قبلها.
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٣. {    }  يف �صورة �لنجم.
�إىل �لالم قبلها. �لهمزة ونقل حركتها     حذف 

�ل�صاطبية: من  ذلك  و�صاهد 

لِمــِه ِباإِ�ْصــَكاِن  �ُلْوىَل  َعــاًد�  َوُقــْل 
ُلُهــْم  ْقــِل َو�صْ َو�أَْدَغــَم َباِقيِهــْم َوِبالنَّ
َو�ُوُه  َوُتْهَمــُز  ــِري  َو�ْلَب�صْ ِلَقاُلــوَن 

َظلَّــاَل َكا�ِصــيِه  ِباْلَك�ْصــِر  َوَتْنِويِنــِه 
اَل ــِل ُف�صِّ َوَبــْدوؤُ ُهــْم َو�ْلَبــدُء ِبالأَ�صْ
اَل)1( ْقِل َبْدًء� َوَمْو�صِ ِلَقاُلوَن َحاَل �لنَّ

 

  لغة: �إدخال �صيء يف �صيء.
  ا�صطالًحا: هو �للفظ بحرفني حرًفا كالثاين م�صدًد�.

  قراأ قالون بالإدغام يف عدد من الألفاظ التي وقع فيها اخلالف بني القراء، وهي:
1. �أدغم �لذ�ل يف �لتاء يف {    }، {   }، {   }، {    }، {    }.

وما �صابهها يف جميع �لقر�آن. 
} )2( بخلف عنه. 2. �أدغم �لباء يف �مليم يف قوله تعاىل: { 

.)٣( { ٣. �أدغم �لباء يف �مليم )بعد �إ�صكان �لباء( يف قوله تعاىل: {  
٤. �أدغم �لثاء يف �لذ�ل يف قوله تعاىل: {    } )٤( بخلف عنه.

تعريف اإلدغام

تدريب

�قر�أ �لآيات �لآتية مرة برو�ية حف�ش و�أخرى برو�ية قالون، ثمَّ لحظ �لفرق بينهما.

رواية ق�لون رواية حف�س

{  }

{     } {   ى ى  }
{   } {  ڤ ڦ }

)1( منت �ل�صاطبية، باب: نقل حركة �لهمز �إىل �ل�صاكن قبلها. 
)2( �صورة هود �لآية رقم )٤2(.

)٣(  �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٨٣(.
)٤(  �صورة �لأعر�ف �لآية رقم )1٧٦(.
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الدر�س 
التا�سع

النقل واإلظهار واإلدغام ٩

�ل�صاطبية: من  ذلك  و�صاهد 
َوَيا�صــنَي �أْظِهــر َعــْن َفتــى َحُقــُه َبــَد�
ــاَد َمــْرمَيَ َمــْن ُيِرْد          ــٍر �صَ َوِحْرِمــيُّ َن�صْ
َوَطا�صــني ِعْنــَد �ْلِميــم َفــاَز� �َتَخْذمُتو
َويف �ْرَكــب ُهــدى َبــٍر َقِريــٍب ِبُخْلِفِهْم
َفُقــْل �ْلَبَقــَرْه  َويف  ُخْلــٍف  ُذو  َوَقاُلــوُن 

ْلُف َعْن َوْر�ِصــهْم َخاَل َوُنــون َوفيــِه �خْلِ
ــاَل َو�جَلْمــُع َو�صَّ �ْلَفــْرَد  َلِبْثــَت  َثــَو�َب 
َدْغَفــاَل َعا�َصــَر  ْفــَر�ِد  �لإِ �أََخــْذُتْ َويف 
ــاَل ــاَع جــَا َيْلَهــْث َلــُه َد�ِر ُجهَّ َكَمــا �صَ
ْلِف جــوًد� َوموِباَل)1( ْب َدَنــا باخْلُ ُيَعــذِّ

ويقر�أ قالون باقي �ملو��صع �لتي وقع �خللف فيها بني �لقر�ء بالإظهار.

)1( منت �ل�صاطبية، باب: حروف قربت مارجها.
)2(  �صورة �لنجم، �لآية )٤٩(

)٣(  �صورة �لبقرة، �لآية )٥٠( 
)٤(  �صورة �آل عمر�ن، �لآية )٩٣( 

) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صلي النقل والإظهار والإدغام:
ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ، ژ ژ، ژ ژ  ژ، ژ

ژ. ژ
) ب ( اقراأ الآيات الكرميات  برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:

) النقل - الإظهار والإدغام  - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر - الهمز املفرد (
 قال تعاىل:     ژ  ژ  )2(

 قال تعاىل:  ژ ژ)٣(
ــاىل:     ژ  ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ قـــــال 

 ژ     )٤(

نشاط        
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قال تعاىل:     ژ 
   ژ    )1(

قال تعاىل:     ژ   ژ     )2(

قـــــال تــــــعــــــاىل:     ژ 
  ژ     )٣(

تــــــــعــــــــاىل:     ژ  قـــــــال 
 ژ     )٤(

ــاىل:     ژ  ــ ــعـ ــ ــال تـ ــ ق

ژ     )٥(

)1(  �صورة �لبقرة، �لآية )2٨٣( 
)2(  �صورة يون�ش ، �لآية )٩1(  

)٣(  �صورة هود، �لآية )٤2( 

)٤(  �صورة �لق�ص�ش، �لآية )٣٤( 
)٥(  �صورة �لأعر�ف، �لآية )1٧٦( 
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سس11  عّرف النقل لغة واصطالًحا.

سس22 عّرف اإلدغام لغة واصطالًحا.

سس33  بّين الحكم لقالون في الكلمات القرآنية اآلتية:

ال�ص�هد من ال�ص�طبية احلكم الكلمة القراآنية

{ }

{   }

{  }

{  }
{  }

 

التقويم

  �لتي�صري يف �لقر�ء�ت �ل�صبع ، لأبي عمرو �لد�ين.
  �لبدور �لز�هرة يف �لقر�ء�ت �لع�صر �ملتو�ترة،

 لعبد �لفتاح �لقا�صي.

مصادر 
معلومات

 من �ملهارة �حلياتية �لتي ينبغي حر�ش �لإن�صان عليها �لعناية 
مبــا يكرث وقوعــه في�صبطه بطريقة فيها �إبــد�ع وجودة ومن هذ� 

�لباب كرثة �لإدغام و�لإظهار يف كتاب �هلل عز وجل.

مهارات حياتية

الدر�س 
التا�سع

النقل واإلظهار واإلدغام ٩
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)1    عند �لبتد�ء بلفظ {    } يف قوله تعاىل: {    })
فلك وجهان:

1.  )َ�ِل�ْصم(  فتلفظ بهمزة مفتوحة تتلوها لم مك�صورة.
2.  )ِل�ْصم( فلتفظ بالم مك�صورة دون همز ي�صبقها.

و�لوجهان مقروء بهما جلميع �لقر�ء.
   �تفق جميع �لقر�ء على �إدغام حروف قربت مارجها، وقد نظمها �ل�صاطبي بقوله: 

َتَبتَّاَل َو�ِصيًما  َدْعـــٌد  َمْت  َتيَّ َوَقْد  َوَل ُخْلَف يف �لإِْدَغاِم �إِْذ َذلَّ َظامِلٌ     
)2 َوُقْل َبْل َوَهْل ر�َها َلبيٌب َوَيْعِقاَل ) ِفها   َو�صْ ِطيَب  ُدْمَيٌة  يِه  ُتِرِ َوَقاَمْت    

إثراء

)1( �صورة �حلجر�ت �لآية رقم )11(.
)2( منت �ل�صاطبية، باب: حروف قربت مارجها.
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الفتح واإلمالة والراءات والالماتالفتح واإلمالة والراءات والالمات الدر�س1٠
العا�سر

  الفتح: فتح �لفم حالة �لنطق باحلرف.
  الإمالة: �أن تنحو بالفتحة نحو �لك�صرة وبالألف نحو �لياء كثرًي�.

نوعان: �لإمالة 
1. كربى: وهي يف لفظ {   } يف �صورة �لتوبة.

�ل�صاطبية: من  ذلك  و�صاهد 
ٍد َحاَل ِبَد�ر)1(  َوَهاٍر َرَوى ُمْرٍو ِبُخْلٍف �صَ ِئــِه  يــَن ِبَيا ِفِر ْلَكا يــَن � ِفِر َمــْع َكا َو   

�صغرى: وت�صمى )�لتقليل(: وهي يف لفظ {   } حيثما وقع بخلف عنه.  .2
�ل�صاطبية: من  ذلك  و�صاهد 

ْلِف َبلَّاَل)2( ْوَر�َة َما ُردَّ ُح�ْصُنُه             َوُقلَِّل يف َجْوٍد َوِباخْلُ َجاُعَك �لتَّ ِو�إ�صْ

ما �لغر�ش من �لإمالة؟

تمهيد

   املراد بالفتح والإمالة.
  اأنواع الإمالة ومذهب قالون فيها.

  مذهب قالون يف الراءات والالمات.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بالفتح و اإلمالة

أنواع اإلمالة

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �لفتح و�لإمالة وبني �للفظني.
)2( منت �ل�صاطبية، باب: فر�ش �حلروف �صورة �آل عمر�ن.



فع
 نا

ن
 ع

ن
لو

قا
ة 

واي
ل ر

صو
ة: أ

ني
لثا

ة ا
حد

لو
ا

69

تدريب  ١

�لتفخيم و�لرتقيق. �لقر�ء بني  �لر�ء و�لالم عند  يدور �حلكم يف 
  فالتفخيم لغًة: �لتغليظ و�لت�صمني.

  وا�صطالًحا: �صخامة �ل�صوت عند �لنطق باحلرف فيمتلئ �لفم ب�صد�ه، فيكون �حلرف يف �ملخرج
ا. مفخًما ويف �ل�صفة قويًّ

  والرتقيق لغًة: �لتنحيف و�لت�صعيف.
  وا�صطالًحا: نحافة �ل�صوت عند �لنطق باحلرف فال ميتلئ �لفم ب�صد�ه، فيكون �حلرف نحيًفا يف

�ملخرج، رقيًقا يف �ل�صفة.

�أ-    يفخم �لر�ء �إذ� كانت مفتوحة �أو م�صمومة، ويرققها �إذ� كانت مك�صورة.
ب-  يرقق �لر�ء �إذ� كانت �صاكنة وقبلها حرف مك�صور ك�صًر� لزًما مت�صل بها يف كلمتها، نحو:

. {    }،{  }،{   }
و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:

ْبَعِة �مَلال)٤( اِح ِلل�صَّ َذ� �َصَكَنْت َيا �صَ َوَل ُبدَّ ِمْن َتْرِقيِقَها َبْعَد َك�ْصَرٍة             �إِ

بالتعاون مع جمموعتك �ذكرو� �لأوجه �جلائزة لقالون �إذ�:
} مع ميم جمع كما يف قوله تعاىل: {  . 1 �جتمع لفظ { 

.)1( {
�جتمع لفظ {  } مع مد منف�صل كما يف قوله تعاىل: {   } )2(.. 2

مذهب قالون في الراءات والالمات

من أحكام الراءات عند قالون )٣(

)1( �صورة �آل عمر�ن �لآية رقم )٣-٤(.
)2( �صورة  �ملائدة �لآية رقم )٤٤(.

)٣( وهو مذهب جميع �لقر�ء عد� ور�ش.
)٤( منت �ل�صاطبية، باب: مذ�هبهم يف �لر�ء�ت.
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الدر�س 
العا�سر

الفتح واإلمالة والراءات والالمات 1٠
ج- يفخم �لر�ء �إذ� وقعت قبل حرف �ل�صتعالء �موعة يف قولك )ِقْظ ُخ�ضَّ �َصْغٍط(، نحو:

. {  } ،{   } ،{ }،{  }
و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:

َوَمــا َحــْرُف �ِل�ْصــِتْعاَلُء َبْعُد َفــر�وؤُُه  
ْغـــــٍط      �صَ ُخ�ــشَّ  ِقــــــْظ  َوَيْجَمُعهـــــَا 

ــاَل َتَذلَّ ِفيهــــَا  ْفِخيــُم  �لتَّ ِهـــــــُم  ِلُكلِّ  
 ِبَفْرٍق َجرى َبنْيَ �مَل�َصــاِيِخ �َصْل�َصاَل)1(

د- يفخم �لر�ء �إذ� وقعت بعد ك�صر عار�ش مت�صل، نحو : {   }، {    }، �أو
بعد ك�صر عار�ش منف�صل، نحو : {   } ، {   }.

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
َل)1( ْم َفهَذ� ُحْكُمُه ُمَتَبذِّ َفَفخِّ ٍل         َوَما َبْعَد َك�ْصٍر َعاِر�ٍش �أَْو ُمَف�صَّ

يرقق �لالم لأنها حرف ��صتفال، نحو : {   }، {   }.. 1
}، ويفخم . 2 يرقق �لالم من ��صم �هلل تعاىل �إن وقع قبلها ك�صر، نحو : {  }، { 

�لالم �إذ� وقع قبلها فتح �أو �صم، نحو : {   }، {    }.
و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:

َوُكـــلُّ َلـــَدى ��ْصِم �هلِل ِمــْن َبْعِد َك�ْصَرٍة 
ــٍة ــمَّ ــد َفــْتــٍح َو�ــصَ ــْع ــوُه َب ــُم ــخَّ ــا َف ــَم َك

ــاَل ـ ــَرتِّ ـــى َيــــــُروَق ُمـ ـــُقـــَهـــا َحـــتَّ ُيـــَرقِّ
اَل)٣( اًل َوَفْي�صَ ْمِل َو�صْ َفَتمَّ ِنَظاُم �ل�صَّ

تدريب   ٢

من �حلالت �لتي تفخم فيها �لر�ء حال �لوقف:
�أن تكون �صاكنة وقبلها حرف �صاكن وقبل �حلرف �ل�صاكن حرف مفتوح.. 1
�أن تكون �صاكنة وقبلها حرف �صاكن وقبل �حلرف �ل�صاكن حرف م�صموم.. 2

بالتعاون مع زميلك اذكر اأمثلة على ذلك.

من أحكام الالمات عند قالون )٢(

)1( منت �ل�صاطبية، باب: مذ�هبهم يف �لر�ء�ت.
)2( وهو مذهب جميع �لقر�ء عد� ور�ش. 

)٣( منت �ل�صاطبية، باب: �لالمات.
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)اأ( اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صلي الإمالة والراءات والالمات:

ژ،  ژ ژ،  ژ   ژ،  ژ   ژ،  ژ ژ،  ژ  ژ،  ژ    ژ،   ژ  
ژ  ژ، ژ   ژ  .

)ب( اقراأ الآيات الكرميات برواية قالون مطبقا الأ�صول التالية:
)الإمالة - الراءات والالمات - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر -الهمز املفرد(

ژ  تــــــعــــــاىل:      قـــــال   
 ژ  )1(

ژ  تـــــــــعـــــــــاىل:   قــــــــــال   
 ژ)2(

قـــــال تــــــعــــــاىل:     ژ 
 ژ     )٣(

قال تعاىل:     ژ    ژ    )٤(

نشاط        

)1(  �صورة �آل عمر�ن، �لآية )٩٣( 
)2(  �صورة �ل�صجدة، �لآية )2٣( 
)٣(  �صورة �لتوبة، �لآية )11٠( 

)٤(  �صورة �جلن، �لآية )1٨( 

  منت حرز �لأماين ووجه �لتهاين يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، 
لل�صاطبي.

  �صرح �صعلة على �ل�صاطبية ، لأبي عبد�هلل �ملو�صلي.

مصادر 
معلومات
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سس11  عّرف ما يأتي اصطالًحا.

1.  �لإمالة: ...............................................................................................................................
2.  �لتفخيم: ...............................................................................................................................
٣.  �لرتقيق: ...............................................................................................................................

سس22  اربط بين الحكم وشاهده من الشاطبية فيما يلي:

ال�ص�هد من ال�ص�طبية احلكم

ٍد َحاَل ِبَدار َوَه�ٍر َرَوى ُمْرٍو ِبُخْلٍف �صَ { تقليل لفظ { 

اَل تِّ ــى َيــُروَق ُمَر ُقَهــ� َحتَّ قِّ ُيَر َوُكلُّ َلَدى ا�ْصِم اهلِل ِمْن َبْعِد َك�ْصَرٍة   تفخم الراء اإذا وقعت بعد ك�صر ع�ر�س مت�صل

َل ــْم َفهــَذا ُحْكُمــُه ُمَتَبذِّ َفَفخِّ ــٍل  ْو ُمَف�صَّ َوَمــ� َبْعــَد َك�ْصــٍر َع�ِر�ــسٍ اأَ { اإم�لة لفظ { 

ْبَعِة املاَل �ِح ِلل�صَّ اإَِذا �َصَكَنْت َي� �صَ َك�ْصَرةٍ  َبْعَد  َتْرِقيِقَه�  ِمْن  ُبدَّ  َوَل  ترقيق الالم من ا�صم اهلل اإن وقع قبله� ك�صر

َبلَّاَل ْلِف  َوِب�خْلُ َجــْوٍد  َوُقلَِّل يف  ْوَراَة َم� ُردَّ ُح�ْصــُنهُ  َج�ُعَك التَّ ِواإ�صْ ترقيق الراء اإذا ك�نت �ص�كنة وقبله� حرف مك�صور

 

التقويم

  مما يوؤثر يف �لآخرين �إتقان �لتالوة، وجودة �لأد�ء، ومر�عاة �لكلمات �لقر�آنية �لتي �نفردت عن غريها يف �لنطق 
ومن هذ� �لباب: )�لإمالة(.

  من عالمات �ختبار �ملتقن من غريه، �إتقان مو��صع �لر�ء�ت و�لالمات يف �أحو�ل �لتفخيم و�لرتقيق، ومر�عاة 
مو��صعها ح�صب �أحكامها.

مهارات حياتية

الدر�س 
العا�سر

الفتح واإلمالة والراءات والالمات 1٠
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إثراء

م �لعلماء �لفتح على �لإمالة لأنه �لأ�صل، و�لإمالة فرع عنه. فكل ما ميال يجوز فتحه، ولي�ش كل     قدَّ
ما يفتح يجوز �إمالته.

قال �ل�صيخ علي �ل�صباع يف تعريفه لالإمالة �لكربى: )�أن تنطق بالفتحة قريبة من �لك�صرة، وبالألف قريبة 
من �لياء كثرًي�، وهي �ملح�صة، ويقال لها: �لكربى، و�لإ�صجاع وهي: �ملر�دة عند �لإطالق(.

�نظر: �إر�صاد �ملريد �إىل مق�صود �لق�صيد. �ش٩2.
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الدر�س11
 احلادي 

ع�سر

الوقف على أواخر الكلمالوقف على أواخر الكلم
ومرسوم الخطومرسوم الخط

  

  لغًة: �لكف و�حلب�ش و�ملنع.
  ا�صطالًحا: قطع �ل�صوت عن �لقر�ءة زمًنا يتنف�ش فيه بنية ��صتئناف �لقر�ءة.

�لأ�صل يف �لوقف �أن يكون باإ�صكان �حلرف �ملوقوف عليه، فيتجرد �حلرف بعد �صكونه من
�حلركة �لتي كان م�صكاًل بها.

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
َل)1( ِريِك َحْرٍف َتَعزَّ ِمَن �ْلَوْقِف َعْن حَتْ ُل �ْلَوْقِف َوْهَو ��ْصِتَقاُقهُ  َو�لإ�ْصَكاُن �أَ�صْ   

تاأمل �لآيتني �لآتيتني:
1. قال �هلل تعاىل: {     }. 

2. قال �هلل تعاىل: {   }.
ماذ� لحظت فيهما؟

تمهيد

   تعريف الوقف.
   الأ�صل يف الوقف على اأواخر الكلم.

   املراد بالَرْوم.
   املراد بالإ�صمام.

   احلروف التي يقع عليها الَرْوم والإ�صمام.
   فائدة الَرْوم والإ�صمام.

   الوقف على مر�صوم اخلط.

ماذا
سنتعلم؟

أواًل: الوقف على أواخر الكلم

تعريف الوقف

األصل في الوقف على أواخر الكلم

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �لوقف على �أو�خر �لكلم.
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ولقالون ولغريه من �لقر�ء مذهبان �آخر�ن يف �لوقف على �أو�خر �لكلم غري �لإ�صكان هما:

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
اَل مَّ ْوِم َو�لإِ�ْصَماِم �َصْمٌت جَتَ ِمَن �لرَّ ِهْم ِبِه   َوِعْنَد �أَِبي َعْمٍرو َوُكوِفيِّ    
ِل�َصاِئِرِهْم �أَْوىَل �ْلَعاَلِئِق ِمْطَوَل)1( َو�أَْكرَثُ �أَْعاَلِم �ْلُقَر�ِن َيَر�ُهما       

  املراد به: ت�صعيف �ل�صوت باحلركة حتى يذهب معظم �صوتها. فُي�صمع �صوًتا خفًيا ي�صمعه
�لقريب.

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
َل)1( وٍت َخِفيٍّ ُكلَّ َد�ٍن َتَنوَّ ِب�صَ ِك َو�ِقًفا           َوَرْوُمَك �إِ�ْصَماُع �ملَُحرِّ

  املراد به: �صم �ل�صفتني ُبعيد �لنطق باحلرف �لأخري من �لكلمة من غري �صوت وبدون تر�ٍخ.
وي�صتفيد من ذلك �ملب�صر للقر�ءة.

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
َحاَل)1( ْوٌت ُهَناَك َفَي�صْ ُن َل �صَ ُي�َصكَّ َفاِه ُبَعْيَد َما   �ْصَماُم �إِْطَباُق �ل�صِّ َو�ْلِ   

1.  معرفة نوع �حلركة يف حال �لو�صل عندما نقف عليها. وهذ� ملن كان بح�صرته م�صتمع.
2.  �لإ�صارة �إىل حركة �لإعر�ب عند خ�صية �للتبا�ش نحو: {       } )2(، 

.)٣(، {  })٤( {  }

١. الرَْوم

١. الرَْوم

٢. اإلشمام

٢. اإلشمام

فائدة الروم واإلشمام 

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �لوقف على �أو�خر �لكلم.               )٣( �صورة �لرحمن �لآية رقم )12(.
)2( �صورة فاطر �لآية رقم )2٨(.                                          )٤( �صورة �لربوج �لآية رقم )1٥(.
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الدر�س
 احلادي ع�سر

الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط 11
الحروف التي يقع عليها الروم واإلشمام

يقع �لروم و�لإ�صمام يف �لكلمة �مل�صمومة و�ملرفوعة، وميتنع وقوعهما يف �لكلمة �ملفتوحة و�ملن�صوبة،
ويخت�ش �لروم يف �لكلمة �رورة و�ملك�صورة.

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
اَل رِّ ُو�صِّ َوَرْوُمَك ِعْنَد �ْلَك�ْصِر َو�جْلَ ْفِع َو�ِرٌد   مِّ َو�لرَّ َوِفْعُلُهَما فــي �ل�صَّ   

ْحِو يف �ْلُكلِّ �أُْعِماَل)1( َوِعْنَد �إَِماِم �لنَّ ِب َقاِرٌئ   َومَلْ َيَرُه يف �ْلَفْتِح َو�لنَّ�صْ   
 روي عن قالون يف لفظ {  } �لو�رد يف قوله تعاىل: {    

  } )2( ويف قوله تعاىل: {    } )٣(.

ولفظ {   } �لو�رد يف قوله تعاىل: {   } )٤( بالإ�صمام، وهذ� ل 
ي�صبط �إل بامل�صافهة و�لتلقي كبقية �أحكام �لقر�ء�ت.

هو خط �مل�صحف �لذي �ختاره �ل�صحابة باأمر عثمان بن عفان  مما كتب يف زمن ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ا �أو �ختباريًّا. فيقف بالهاء على ا �أو ��صطر�ريًّ �تباع �لر�صم يف �لوقف، �صو�ء �أكان �لوقف �ختياريًّ
{     } وبالتاء على {   } )٥(.

و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:
طِّ يِف َوْقِف �لْبِتاَل)1( َباِع �خْلَ                  َوُكوِفيُُّهْم َو�ْلَماِزيِنُّ َوَناِفٌع              ُعُنو� ِباتِّ

تدريب

خل�ش �لأوجه �جلائزة عند �لوقف على �أو�خر �لكلم.

ثانًيا: الوقف على مرسوم الخط

المراد بمرسوم الخط

مذهب قالون في الوقف على مرسوم الخط

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �لوقف على �أو�خر �لكلم.               )٤( �صورة �مللك �لآية رقم )2٧(.
)2( �صورة هود �لآية رقم )٧٧(.                                             )٥( �صورة �لأعر�ف �لآية رقم )٥٥(.

)٣( �صورة �لعنكبوت �لآية رقم )٣٣(.
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) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صلي الوقف على اأواخر الكلم ومر�صوم 
اخلط:

ژ، ژ  ژ ، ژ  ژ. ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، ژ ژ  ژ، ژ  ژ، ژ

) ب ( اقراأ الآيات الكرميات برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:
) الوقف على اأواخر الكلم  - مر�صوم اخلط - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر -  الهمز 

املفرد - الراءات والالمات (
ژ   تـــــــــعـــــــــاىل:      قـــــــال   

  ژ  )1(

ژ تـــــــعـــــــاىل:   قــــــــال   
 ژ)2(

ژ     )٣( قال تعاىل:     ژ

نشاط        

)1(  �صورة �ملائدة، �لآية )12(
)2(  �صورة �لروم، �لآية )2٩( 

)٣(  �صورة �لأنعام ، �لآية )11٦(  
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 من جمال �لقر�ءة �ملوؤثرة يف �مل�صتمع؛ �إتقان مو��صع �لروم و�لإ�صمام و�لوقف على مر�صوم �خلط.

مهارات حياتية

الدر�س
 احلادي ع�سر

الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط 11

  منت حرز �لأماين ووجه �لتهاين يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، 
لل�صاطبي.

  تقريب �ملعاين يف �صرح حرز �لأماين يف �لقر�ء�ت 
�ل�صبع، ل�صيد ل�صني �أبو �لفرح وخالد �حلافظ.

مصادر 
معلومات

سس11  ما المراد بما يأتي:

 1. �لَرْوم: ...............................................................................................................................

2.  �لإ�صمام: ...........................................................................................................................

٣.  مر�صوم �خلط: ..................................................................................................................
سس22  ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)        ( 1. يقع �لروم يف �لكلمة �مل�صمومة و�ملرفوعة و�رورة و�ملك�صورة.  
)        ( 2. يقع �لإ�صمام يف �لكلمة �ملفتوحة و�ملن�صوبة.    

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على:

1. �لأ�صل يف �لوقف على �أو�خر �لكلم باإ�صكان �حلرف �ملوقوف عليه.
2. مذهب قالون يف �لوقف �تباع �لر�صم.

التقويم
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   ينق�صم �خلط �لعثماين �إىل ق�صمني:
�أ-   قيا�صي: وهو مو�فقة �خلط �للفظ. كــ {  } .

ب- ��صطالحي: وهو مالفة �خلط للفظ ببدل كــ {    }، �أو زيادة كــ {  }، �أو ف�صل 
كــ {    }، �أو و�صل كــ {    }.

إثراء
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هي �لياء �لز�ئدة �لد�لة على �لو�حد �ملتكلم.
وتت�صل ياء�ت �لإ�صافة بال�صم نحو {   }{  }، و�لفعل نحو {  }{   }،

و�حلرف نحو {  }{  }.

هو: �أن تدخل �لهاء �أو �لكاف على �لكلمة، فاإن ��صتقامت فهي ياء �إ�صافة، فتقول يف {    } :
)�إنك - �إنه(.

الدر�س12
 الثاين 

ع�سر
ياءات اإلضافةياءات اإلضافة

هل ميكن �أن تبدل حرف �لياء يف لفظ {    } 
حرف كاف؟ وملاذ�؟

تمهيد

   املراد بياء الإ�صافة.
  �صابط ياء الإ�صافة.

  مذهب قالون يف ياءات الإ�صافة.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بياء اإلضافة 

ضابط به يعرف ياء اإلضافة 

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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مذهب قالون في ياء اإلضافة

احلكم ال�ص�هد من ال�ص�طبية املث�ل الق�صم

َفِت�ْصُعوَن َمْع َهْمٍز ِبَفْتٍح َوِت�َصُعَه� 

اَل َع ُهمَّ �َصَم� َفْتُحَه� اإِلَّ َمَوا�صِ

فتح ي�ء
الإ�ص�فة)1(

 {   } ي�ء اإ�ص�فة يليه� همزة قطع مفتوحة

َوِثْنَت�ِن َمْع َخْم�ِصنَي َمْع َك�ْصِر َهْمَزٍة

َل ِبفْتِح اأُوِل ُحْكٍم �ِصوى َم� َتَعزَّ {   } ي�ء اإ�ص�فة يليه� همزة قطع مك�صورة

مِّ ُم�ْصَكاَل َوَع�ْصٌر َيِليَه� اْلَهْمُز ِب�ل�صَّ

َفَعْن َن�ِفٍع َف�ْفَتْحَو اأَ�ْصِكْن ِلُكلِِّهْم {  } ي�ء اإ�ص�فة يليه� همزة قطع م�صمومة

ْعِريِف اأَْرَبُع َع�ْصَرٍة ِم ِللتَّ َويِف الالَّ

َف�إِ�ْصَك�ُنَه� َف��ٍس َوَعْهِدَي يِف ُعاَل
{  } ي�ء اإ�ص�فة يليه� األف ولم التعريف

� �صَ َوَنْف�ِصي �َصَم� ِذْكِري �َصَم� َقْوِمي الرِّ

ْفُوُه ِوَل َحِميُد ُهدًى َبْعِدي �َصَم� �صَ
فتح ي�ء الإ�ص�فة

يف املوا�صع ال�ص�بقة
{   }

{  }
ي�ء اإ�ص�فة يليه� همزة و�صل بال لم 

تعريف

َوَمَع َغْرِ  َهْمٍز يِف َثاَلثنِيَ ُخْلُفُهْم

َل ْلِف َواْلَفْتُح ُخوِّ َي�َي ِجيء ِب�خْلُ َوحَمْ
فتح ي�ء الإ�ص�فة
يف بع�س املوا�صع

 }
{

ي�ء اإ�ص�فة يليه� اأحد حروف الهج�ء 
غر الهمز

تدريب

�ر�صم خريطة ذهنية لأق�صام ياء�ت �لإ�صافة، مبيًنا مذهب قالون يف كل ق�صم.

)1( �تفق �لقر�ء ومن �صمنهم قالون على ت�صكني بع�ش �لياء�ت يف �لق�صمني �لأوليني.
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) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية برواية قالون مطبقاً ما تعلمته يف اأ�صل ياء الإ�صافة:

ژ  ژ، ژ  ژ، ژ   ژ، ژ  ژ، ژ  ژ، 
ژ، ژ  ژ. ژ  ژ، ژ  ژ، ژ

) ب ( اقراأ الآيات الكرميات برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:
) ياء الإ�صافة - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر - الإمالة - الراءات والالمات (

ژ  )1(  قال تعاىل:     ژ 

 قال تعاىل:  ژ  ژ)2(

ــاىل:     ژ  ــ ــعـ ــ ــال تـ ــ ق
ژ     )٣(

ــال تــــعــــاىل:     ژ  ــ ق
 ژ     )٤(

نشاط        

)1(  �صورة �لأنعام ، �لآية )٧٥( 
)2(  �صورة يو�صف ، �لآية )٨٦( 

)٣(  �صورة �لق�ص�ش ، �لآية )2٧( 
)٤(  �صورة �ل�صف ، �لآية )٦( 

  �لتي�صري يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، لأبي عمرو �لد�ين.
  منت حرز �لأماين ووجه �لتهاين يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، 

لل�صاطبي.

مصادر 
معلومات

الدر�س
الثاين ع�سر ياءات اإلضافة12
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 مما ي�صاعد على �لتفوق �لدر��صي و�لعلمي يف حياة �لطالب �صبط �ملختلف و�مل�صتبه و�لفروق بينهما، ومن هذ� 
�لباب �صبط �أق�صام ياء�ت �لإ�صافة.

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بياء اإلضافة؟

سس22  بّين الحكم لقالون في ياء اإلضافة مستشهًدا بأبيات الشاطبية .

�أ-   {  }.
ب- {    }.

ج- {  }.
.{ د- { 

التقويم

   قال �لإمام �ل�صاطبي يف باب ياء�ت �لإ�صافة يف �لياء�ت �لتي تفتح �إذ� جاء بعدها حروف �لهجاء غري
�لهمز)1(:

َوَمــَع َغــرْيِ َهْمــٍز يِف َثاَلثــنِيَ ُخْلُفُهــْم   
َوَعــمَّ ُعــاًل َوْجِهــي َوَبْيِتــي ِبُنــوِح َعْن 
ُنــو� َدوَّ َوَر�ِءي  ِمــْن  �ُصــَرَكاِءي  َوَمــْع 
َر�ِطي �ْبُن َعاِمٍر ي �صِ اِتي �أََتى �أَْر�صِ مَمَ
َويِل َنْعَجــُة َما َكاَن يِل �ْثَننْيِ َمْع َمِعي
ِمُنــو� ِبــي َجــا َوَيا َوَمــْع ُتوؤِْمُنــو� يِل ُيوؤْ
ِهــْم َوَفْتــُح َويِل ِفيَهــا ِلَوْر�ــشٍ َوَحْف�صِ

َل ْلِف َو�ْلَفْتُح ُخوِّ َياَي ِجيء باخْلُ َوحَمْ
ِلُيْحَفــاَل ــاًل  �أَ�صْ ُعــْد  َو�ِصــَو�ُه  ِلــوًى 
اَل َويِل ِديــِن َعــْن َهاٍد ِبُخْلــٍف َلُه �حْلَ
ْمــِل َمــايِل ُدْم مِلَــْن َر�َق َنْوَفاَل َويِف �لنَّ
ــاِن َعــْن ِجاَل لَّــُة �لثَّ َثَمــاٍن ُعــاًل َو�لظُّ
ْذُف َعْن �َصاِكٍر َدَل ْف َو�حْلَ ِعَباِدَي �صِ
َفَتْكُمــاَل ْن  �َصــكِّ ي�ــش  ِفـــــي  َوَمــايِل 

إثراء

)1( منت �ل�صاطبية، باب: مذ�هبهم يف ياء�ت �لإ�صافة.
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�صم. هي: ياء�ت متطّرفة ز�ئدة يف �لتالوة على �لرَّ
نحو {   } و{     }.

  الأول: �أن ياء�ت �لإ�صافة ثابتة يف ر�صم �مل�صاحف، بخالف ياء�ت �لزو�ئد.
و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:

اِحِف َمْعِزل)1( لأَْن ُكنَّ َعْن َخطِّ �مَل�صَ َوُدوَنَك َياَء�ٍت ُت�َصّمى َزَو�ِئَد�     

  الثاين: �أن ياء�ت �لإ�صافة ز�ئدة على �لكلمة فال تكون لًما لها �أبًد�، فهي كهاء �ل�صمري. وياء�ت
} و {  } و{   } . �لزو�ئد تكون �أ�صلية وز�ئدة فتجيء لًما للكلمة نحو {    } و{ 

  الثالث: �أن �خلالف يف ياء �لإ�صافة د�ئر بني �لفتح و�لإ�صكان؛ ويف ياء�ت �لزو�ئد د�ئر بني �حلذف 
و�لإثبات. 

ياءات الزوائدياءات الزوائد الدر�س 1٣
الثالث 

ع�سر

ما �لفرق بني �ليائني يف هاتني �لكلمتني {    } 
}؟  و{ 

تمهيد

   املراد بياءات الزوائد.
   الفروق بني ياءات الإ�صافة وياءات الزوائد.

  مذهب قالون يف ياءات الزوائد.

ماذا
سنتعلم؟

المراد بياءات الزوائد 

الفروق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد 

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( منت �ل�صاطبية، باب: ياء�ت �لزو�ئد.
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وقع �خلالف بني �لقر�ء يف باب ياء�ت �لزو�ئد يف �ثنتني و�صتني كلمة، �أثبت قالون بع�ش �لياء�ت
منها و�صاًل، وحذفها وقًفا، ومن ذلك:

مذهب قالون في ياء الزوائد

الكلمة القراآنية ال�ص�هد من ال�ص�طبية

َواِر املَُن�ِد َيْه اِع اجْلَ َفَي�ْصِري اإىِل الدَّ
ْن ُتَعلَِّمِني ِوَل ِدَين ُيوؤِْتنَي َمــْع اأَ

)1( { }
)2( { }

)٣({ }

ِبَعْن �َصــَم� ْرَتِني ال�ْصــَرا َوَتتَّ َواأَخَّ
اَل َويف اْلَكْهِف َنْبِغي َي�أِْت يِف ُهوَد ُرفِّ

�َصــم� َوُدَع�ِءي يِف َجَن� ُحْلِو َهْدِيِه

)٤({ }
)٥({ }

)٦({  }
)٧({ }

)٨({ }
)٩({ }

)1٠( { }
)11( { }

ِباَل ُه  ُكــْم َحقَّ ْهِد اأَ ِبُعــوِن  اتَّ َويف 
وَنِني �َصــَم� دُّ ْن َتــَرِن َعْنُهْم ُتِ َواإِ

)12( { }
)1٣({ }

)1٤( { }

ى َهَد ْذ  اإِ َنِن  َه� اأَ ــُه  َمْ َمِنــي  ْكَر اأَ َو
ْمِل اآت�ِن َوُيْفَتُح َعْن اأُِول َويف النَّ

)1٥({ }
)1٦({ }

)1٧({ }

ُت اأَُخو ُحاَل  َويف امْلُْهَتِد الإِ�ْصَرا َوحَتْ
ِل ِعْمــَراَن َعْنُهَم� َبَعــْن يِف اآ َويف اتَّ

)1٨( {  }
)1٩( { }

)1( �صورة �لفجر �لآية رقم )٤ -٥(. 
)2( �صورة �لقمر �لآية رقم )٨(. 

)٣( �صورة �ل�صورى �لآية رقم )٣2(. 
)٤( �صورة ق �لآية رقم )٤1(. 

)٥( �صورة �لكهف �لآية رقم )2٤(. 

)٦( �صورة �لكهف �لآية رقم )٤٠(. 
)٧( �صورة �لكهف �لآية رقم )٦٦(. 

)٨(  �صورة �لإ�صر�ء �لآية رقم )٦2(. 
)٩(  �صورة طه �لآية رقم )٩٣(. 

)1٠(  �صورة �لكهف �لآية رقم )٦٤(. 

)11(  �صورة هود �لآية رقم )1٠٥(. 
)12(  �صورة غافر �لآية رقم )٣٨(. 

)1٣(  �صورة �لكهف �لآية رقم )٣٩(. 
)1٤(  �صورة �لنمل �لآية رقم )٣٦(. 

)1٥(  �صورة �لفجر �لآية رقم )1٥(. 

)1٦(  �صورة �لفجر �لآية رقم )1٦(. 
)1٧(  �صورة �لنمل �لآية رقم )٣٦(. 

)1٨(  �صورة �لكهف �لآية رقم )1٧(. 
)1٩(  �صورة �آل عمر�ن �لآية رقم )2٠(.
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) اأ( اقراأ الكلمات القراآنية برواية قالون مطبقاً اأ�صل ياءات الزوائد:

ژ  ژ،  ژ   ژ،  ژ    ژ،  ژ   ژ،  ژ   ژ،  ژ   
 ژ .

) ب ( اقراأ الآيات برواية قالون مطبقاً الأ�صول التالية:
) ياءات الزوائد - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر - الهمز املفرد -  الراءات والالمات (

ژ  تـــــــعـــــــاىل:      قــــــال   
ژ  )1(

ژ  تـــــعـــــاىل:   قــــــال   
ژ)2(

تــــــــعــــــــاىل:     ژ  ــال  ــ ــ قـ
ژ     )٣(
ــاىل:     ژ  ــ ــعـ ــ ــال تـ ــ ق

 ژ     )٤(

نشاط        

تدريب

  �ر�صم خريطة ذهنية للفرق بني ياء�ت �لإ�صافة وياء�ت �لزو�ئد.

الدر�س 
الثالث
 ع�سر

ياءات الزوائد1٣

)1(  �صورة �لفجر ، �لآيات )1٥ - 1٨( 
)2(  �صورة �لنمل ، �لآية )٣٧( 

)٣(  �صورة �لقمر ، �لآيات )٦-٨( 
)٤(  �صورة �لإ�صر�ء، �لآية )٩٧( 
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  �إبر�ز �ملعاين من حرز �لأماين، لأبي �صامة.
  �إر�صاد �ملريد �إىل مق�صود �لق�صيد، لل�صباع.

مصادر 
معلومات

 مما ي�صاعد على �لتفوق �لدر��صي و�لعلمي يف حياة 
�لطالب. �صبط �ملختلف و�مل�صتبه و�لفروق بينهما، ومن 

هذ� �لباب �صبط �لفروق بني ياء�ت �لإ�صافة وياء�ت 
�لزو�ئد.

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بياءات الزوائد؟

سس22  اذكر الفروق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد.

سس33  اشرح قول اإلمام الشاطبي:

ـــــــَو�ِر �ملَُناِدَيْه �ِع �جْلَ َفَي�ْصِري �إىِل �لــدَّ
�َصــَما ِبَعــــــْن  َوَتتَّ �ل�ْصــَر�  ْرَتِنــــي  َو�أَخَّ
�َصــما َوُدَعــاِءي يِف َجَنــا ُحْلــِو َهْدِيــِه

ِوَل ُتَعلَِّمِنـــــي  �أَْن  َمــــْع  ُيوؤِْتــنَي  ِدَيـــــن 
اَل َويف �ْلَكْهــِف َنْبِغــي َيــاأِْت يِف ُهوَد ُرفِّ
ـــُه  ِبــاَل َويف �ّتبــُعــــــويِن �أَْهــــِدُكم َحـقَّ

التقويم

   قال �لإمام �لد�ين)1( :
و�ليــاء قــد جتدهــا حمذوفة
وز�ئـــــــدة �أ�صليــة  وياوؤهـــــــا 
وحذفهـــا مــن �صــائغ �للغــات
فيهـــــــا �لــــــرو�ة  ولالأئمــــــة 
�إثباتهـــا يف �لو�صــل و�لوقوف
و�حلذف يف �حلالني و�لإثبات
بالرو�يـــــة  ذ�ي�صبــط  وكـــــل 

يف �لر�صــم يف �أمكنة معروفة
وفائــــدة زيــــــادة  و�صــرح ذ� 
�لأثبــاِت مــن  قــوم  �صــمعها 
�أحكيهــــــا ثالثــة  مذ�هــــــب 
وذ�ك يف �لبع�ش من �حلروف
فـــي �لو�صل، وهي كلها لغات
�لنهايــة وبلــغ  �صــما  عمــــــن 

إثراء

)1( �لأرجوزة �ملنبهة، �ش ٤٠.
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الكلمات الفرشيةالكلمات الفرشية الدر�س 1٤
الرابع 

ع�سر

   لغًة: �لن�صر و�لب�صط.
    ا�صطالًحا: �لكلمات �ملختلف فيها بني �لقر�ء �ملنثورة يف �صور �لقر�آن من غري قاعدة غالًبا،

كــ {   } تختلف قر�ءتها عن قر�ءة: {     }.

تنق�صم الكلم�ت الفر�صية عند ق�لون اإىل ق�صمني:

ا  وهي: �إذ� �لتقى حرفان �صاكنان وكان �أحدهما �آخر �لكلمة و�لثاين يف بد�ية كلمة ثالثها م�صموم �صمًّ
لزًما؛ فاإن قالون ي�صم �ل�صاكن �لأول، نحو {  })1(، {    })2(،

.)٣(، {   })٤({     }
و�صاهد ذلك من �ل�صاطبية:

مُّ ُلُزوًما َك�ْصُرُه يِف َنٍد َحاَل)٥( ُي�صَ اِكَننَي ِلَثاِلث   َك �أَوىَل �ل�صَّ مُّ       َو�صَ

هناك كلمات متلف فيها بني �لقر�ء ل قاعدة لها 
مبثوثة يف �صور �لقر�آن. ماذ� ت�صمى؟

تمهيد

   تعريف الفر�ض.
  الكلمات الفر�صية لقالون.

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الفرش 

الكلمات الفرشية في سور القرآن الكريم عند قالون

أ -  ما له قاعدة 

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( �صورة �لإ�صر�ء �لآية رقم )11٠(.
)2( �صورة يو�صف �لآية رقم )٣1(.
)٣( �صورة �لنحل �لآية رقم )٣٦(.

)٤( �صورة �لأنبياء �لآية رقم )٤1(.
)٥( منت �ل�صاطبية، باب: فر�ش �حلروف �صورة �لبقرة.
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تدريب

وهي كلمات كثرية وقع �خلالف بني قالون وحف�ش فيها، ومنها:
ب -  ما ليس له قاعدة 

كيفية قراءته� �ص�هد ذلك من ال�ص�طبية الكلمة القراآنية

َوَه� ُهَو َبْعَد اْلَواِو َواْلَف� َوَلِمَه�
يً� َب�ِردًا َحاَل َوَه� ِهَي اأَ�ْصِكْن َرا�صِ

َوُثمَّ ْهَو ِرْفًق� َب�َن وال�صم غرهم

اإ�صك�ن اله�ء
{   } ، {     } اإذا �صبقت 
بــ (واو) اأو (لم) اأو (ف�ء) اأو

( (ُثمَّ

مُّ َعْن َوَك�ْصُر ُبُيوٍت َواْلُبُيوُت ُي�صَ
ِل اأَْقَباَل ِحمى ِجلٍَّة َوْجهً� َعَلى الأَ�صْ بك�صر الب�ء {       } ، {   }

 وم� �ص�بهه�

�ُء �َص�ِكٌن َوَحْيُث اأَتي ُخُطَواٌت الطَّ
اَل ُه َعْن َزاِهًد َكْيَف َرتَّ مُّ َوُقْل �صَ اإ�صك�ن الط�ء {   }

َوَكْيَف اأَتى اأُُذٌن ِبِه َن�ِفٌع َتاَل اإ�صك�ن الذال } وم� �ص�بهه� }
َوَحْيُثمَ� اأُْكُلَه� ِذْكًرا َويف اْلَغْرِ ُذو ُحاَل اإ�صك�ن الك�ف {     } وم� �ص�بهه�

ُروَن اْلُكلُّ َخفَّ َعَلى �َصَذا   كَّ َوَتذَّ ت�صديد الذال {   }
َل َوَفْتُح َي� ُبَنيِّ ُهَن� َن�سٌّ َويِف اْلُكلِّ ُعوِّ ك�صر الي�ء {   }

َويِف اْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْف�ٍس ت�صديد الق�ف وفتح الالم {     }
اَل نِي َحْيُث اأَتى اْنَ وُقْل َع�َصْيُتْم ِبَك�ْصِر ال�صِّ بك�صر ال�صني {     }

َنٍة َدَن� َويف اْلُكلِّ َف�ْفَتْح َي� ُمَبيِّ
ْمِع َكْم �َصَرًف� َعاَل ِحيًح� َوَك�ْصُر اجْلَ �صَ

فتح الي�ء {      }

نِي ُم�ْصَتقَباًل �َصَم� َوَيْح�َصُب َك�ْصُر ال�صِّ ك�صر ال�صني {    }

تعاون مع زميلك بقر�ءة �لآيات �ل�صابقة مرة حلف�ش و�أخرى لقالون، ثمَّ لحظ �لفرق بينهما.
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الدر�س
الرابع ع�سر الكلمات الفرشية1٤

  �لتي�صري يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، لأبي عمرو �لد�ين.
  منت حرز �لأماين ووجه �لتهاين يف �لقر�ء�ت �ل�صبع، 

لل�صاطبي.
  �لبدور �لز�هرة يف �لقر�ء�ت �لع�صر �ملتو�ترة، لعبد 

�لفتاح �لقا�صي.

مصادر 
معلومات

 مما ينمي �لرثوة �للغوية لدى �لطالب حفظ �لأمثلة و�ل�صو�هد �لكثرية، ومنها �لكلمات �ملطردة �لتي خالف فيها 
ا. قالون حف�صً

مهارات حياتية

سس11  عّرف الفرش لغة واصطالًحا .

سس22 اربط بين الكلمة القرآنية وشاهد ذلك من الشاطبية فيما يأتي:

التقويم

َوَحْيُثَم� اأُْكُلَه� ِذْكًرا َويف اْلَغْرِ ُذو ُحاَل {   }
َويِف اْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْف�ٍس {    }

َل َوَفْتُح َي� ُبَنيِّ ُهَن� َن�سٌّ َويِف اْلُكلِّ ُعوِّ {      }
ُروَن اْلُكلُّ َخفَّ َعَلى �َصَذا   كَّ َوَتذَّ {      }

اَل نِي َحْيُث اأَتى اْنَ وُقْل َع�َصْيُتْم ِبَك�ْصِر ال�صِّ {     }
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   روي عن قالون يف �أربع كلمات �لتقى فيها �صاكن مع حرف م�صدد وجهان:
�لأول: �لإ�صكان، و�لثاين: �لختال�ش. وهي:

 {  } يف قوله تعاىل:{   } )١( و قوله تعاىل: {   })٢(.�أ. 
 {   } يف قوله تعاىل: {    })٣(.ب. 
{  } يف قوله تعاىل: {   } )٤(.ج. 
{   } يف قوله تعاىل: {    } )٥(.د. 

إثراء

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٧1(.
)2( �صورة �لن�صاء �لآية رقم )٥٨(.

)٣( �صورة �لن�صاء �لآية رقم )1٥٤(.

)٤( �صورة يون�ش �لآية رقم )٣٥(.
)٥( �صورة ي�ش �لآية رقم )٤٩(.



الوحدة الثالثة

٣

    التعريف بالراويالتعريف بالراوي
ورش عن نافعورش عن نافع  



اأهداف الوحدةاأهداف الوحدة

در�س الوحدةدر�س الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد درا�صة الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:
  التعريف بالراوي ور�ض عن نافع.

  حتديد مكان انت�صار رواية ور�ض عن نافع يف العامل الإ�صالمي.
  متييز ا�صطالحات ال�صبط يف م�صحف املدينة النبوية لرواية ور�ض عن نافع.

1٥      التعريف بالراوي ور�ض عن نافع.



)1( انظر: الن�صر يف القراءات الع�صر لبن اجلزري ج ١ �س ١١٢.
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الدر�س 1٥
التعريف بالراوي ورش عن نافعالتعريف بالراوي ورش عن نافعاخلام�س ع�سر

نسبه: 

اسمه:

عثمان بن �صعيد �لقر�صي �مل�صري. 

لقبه:

ور�ش، لقبه �صيخه نافع بالَوَر�صان وهو طائر ي�صبه �حلمامة خلفة حركته، ثم خفف فقيل وْر�ش، ولزمه هذ� 
�للقب حتى �صار ل ُيعرف �إل به، ومل يكن �صيء �أحب �إليه منه.

ُكنيته:

�أبو �صعيد.

مولده:

ُوِلَد مب�صر �صنة 11٠هـ يف �أيام ه�صام بن عبد�مللك.

ماذا
سنتعلم؟

ترجمة الراوي ور�ض عن نافع.  
مكان انت�صار الرواية يف العامل الإ�صالمي.  
املدينة  م�صحف  يف  ال�صبط  ا�صطالحات   

النبوية لرواية ور�ض عن نافع.

تمهيد

�إليك؟ قال: قر�ءة �أهل �ملدينة. قلت:  �أبي �أي �لقر�ءة �أحب  قال عبد�هلل بن �لإمام �أحمد بن حنبل: �صاألت   
فاإن مل تكن قال: قر�ءة عا�صم)1(.

ملاذ� �ختار �لإمام �أحمد قر�ءة نافع يف  ر�أيك؟ 	

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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)1( ك�ص�ء اأخ�صر يرتديه العلم�ء وامل�ص�يخ يف ذلك الوقت .

نشأته:

ل مبادئ �لعلوم �أّوًل  ن�صاأ مب�صر، وكان �أ�صله من �لقريو�ن، وح�صَّ
وكان  نافع،  للقر�ءة على  �لنبوية  �ملدينة  �إىل  �رحتل  ثم  يف م�صر، 

ا على لب�ش �لثياب �لفاخرة. حري�صً

صفاته وأخباره:

�نتهت �إليه ريا�صة �لإقر�ء بالديار �مل�صرية يف زمانه.   	
قر�أ على نافع يف �صنة خم�ش وخم�صني ومائة يف �أيام �خلليفة �ملن�صور، وتال على نافع �أربع ختمات يف �صهر و�حد. 	
وله ق�صة يف قراءته على �صيخه داّلة على هّمته وحر�صه: 	

قال ور�ض: خرجت من م�صر �إىل �ملدينة لأقر�أ على نافع، فاإذ� هو ل تطاق �لقر�ءة عليه من كرثة �أبناء �ملهاجرين 
و�لأن�صار، و�إنا يقرئ ثالثني �آية، فجل�صت خلف �حللقة فقلت ل�صخ�ش: من �أكرب �لنا�ش عند نافع ؟ فقال: كبري 

�جلعفريني، قال قلت: فكيف يل به؟ قال: �أنا �أجيء معك �إىل منزله.
فقام �لرجل معي حتى جاء �إىل منزل �جلعفري، فدّق �لباب، فخرج �إلينا �صيخ تاّم من �لرجال، قال فقلت: 
�أعزك �هلل �أنا رجل من م�صر جئت لأقر�أ على نافع فلم �أ�صل �إليه، و�أخربت �أنك من �أ�صدق �لنا�ش له، و�أنا �أريد 

�أن تكون �لو�صيلة �إليه، فقال: نعمًا وكر�مة.
واأخذ طيل�صانه)1( وم�صى معنا اإىل منزل نافع، فقال له اجلعفري: �إن هذ� و�ّصلني �إليك، جاءك من م�صر 
ليقر�أ عليك لي�ش معه جتارة ول جاء حلّج �إنا جاء للقر�ءة خا�صة، فقال نافع ل�صديقه �جلعفري: �أل ترى ما �ألقى 

من ولد �ملهاجرين و�لأن�صار ؟ قال فقال له �صديقه: حتتال له.
 فقال له نافع: ميكنك �أن تبيت يف �مل�صجد؟ قال قلت: نعم �إنا �أنا �إن�صان غريب، قال: فبّت يف �مل�صجد، فلما 
كان �لفجر تقاطر �لنا�ش ثم قالو�: قد جاء نافع، فلما �أن قعد قال: ما فعل �لغريب؟ قال قلت: هذ� �أنا رحمك 

�هلل، قال: �أَِبتَّ يف �مل�صجد ؟ قلت: نعم، قال: فاأنت �أوىل بالقر�ءة.
قال: وكنت مع ذلك ح�صن �ل�صوت مّد�ًد� به، قال: فا�صتفتحت فمالأ �صوتي م�صجد ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص فقر�أت 
ثالثني �آية فقال يل بيده: �أن ��صكت، ف�صكّت، فقام �إليه �صاّب من �حللقة فقال: يا معلم �أعزك �هلل، نحن معك، 
وهذ� رجل غريب، و�إنا رحل للقر�ءة عليك و�أنت تقرئ ثالثني، و�أنا �أحّب �أعزك �هلل �أن جتعل يل فيه ن�صيبا 
فقد وهبت له ع�صر� و�أقت�صر �أنا على ع�صرين، وكان ذلك �بن كبري �ملهاجرين، فقال له: نعم وكر�مة، ثم قال 

يل: �قر�أ فقر�أت ع�صر� ثم �أوماأ �إيّل بيده بال�صكوت ف�صكّت.
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(١) معجم الأدب�ء لي�قوت احلموي ج٤  �س١6٠٣.

التعريف بالراوي ورش عن نافع الدر�س 1٥
اخلام�س ع�سر

وفاته:

تويف �صنة 1٩٧هـ.

تدريب  ٢

مر بك �صنة ولدة ور�ش ووفاته، ��صتخرج عمر ور�ش.

تدريب  ١

بعد ا�صتمتاعك بهذه الق�صة اجلميلة، ا�صتنبط منها ما ياأتي:
فائدتني تدل على همة �لر�وي ور�ش وحر�صه يف طلب �لعلم. 

فائدتني تدل على �أدب �لطالب مع معلمه.

فقام اإليه فًتى اآخر فقال: يا معلم �أعزك �هلل �إين �أحّب �أن �أهب لهذ� �لرجل �لغريب ع�صًر� و�أقت�صر على 
ا  ع�صرين فقد تف�صل عليه �بن كبري �ملهاجرين و�أنت تعلم �أين �بن كبري �لأن�صار فاأحببت �أن يكون يل �أي�صً
مثل ما له من �لثو�ب، قال يل: �قر�أ، فلما �أن قر�أت خم�صني �آية قعدت حتى مل يبق �أحد ممن له قر�ءة �إل قال 
يل: �قر�أ، فاأقر�أين خم�صني، فما زلت �أقر�أ عليه خم�صني يف خم�صني حتى قر�أت عليه ختمات قبل �أن �أخرج 

من �ملدينة.)1(

�أ�صهر من قر�أ رو�ية ور�ش ون�صرها هو: �أبو يعقوب يو�صف �لأزرق، وهو �لذي روى من طريقه �ل�صاطبي رو�ية  	
ور�ش.
ا و�صماًعا �أنا�ٌش كثريون، منهم: �أحمد بن �صالح �حلافظ، ويون�ش بن عبد �لأعلى. 	 روى �لقر�ءَة عنه عر�صً

  مكان �نت�صار �لرو�ية يف �لعامل �لإ�صالمي.
�لدول  	 ومعظم  وموريتانيا  و�ملغرب  �جلز�ئر  يف  ور�ش  رو�ية  تنت�صر 

�لإفريقية. 
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من اأ�ص�ض النجاح:
اإخال�ض النية.  
و�صوح الهدف.  

ر�صم خطة تنفيذية لتحقيق   
الهدف.

ال��ع��ن��اي��ة واله���ت���م���ام ب��ال��ه��دف ال���ذي   
يحقق الرغبة والإمكانية.

العناية والإتقان واجلودة يف اإتقان   
القراءة.

التنوع يف التلقي، وال�صتفادة من   
جتارب الناجحني.

ال�صرب.  

مهارات حياتية

مصادر 
معلومات

  تاريخ م�صر، لبن يون�ض امل�صري.
  معرفة القراء الكبار، للذهبي.

��صطالحات �ل�صبط يف م�صحف �ملدينة 
�لنبوية لرو�ية ور�ش عن نافع.
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(١) غ�ية النه�ية يف معرفة القراء لبن اجلزري ج١ �س٥٠٢.

التعريف بالراوي ورش عن نافع الدر�س 1٥
اخلام�س ع�سر

سس11  لماذا لقب ورش بهذا اللقب؟

سس22  أين انتشرت رواية ورش؟

سس33  َمن أشهر من نشر رواية ورش؟

سس44  متى توفي ورش؟

التقويم

إثراء

  قال �بن �جلزري يف ترجمة ور�ش: عثمان بن �صعيد �لقر�صي مولهم �لقبطي �مل�صري �مللقب بور�ش �صيخ 
�لقر�ء �ملحققني و�إمام �أهل �لأد�ء �ملرتلني، و��صتغل بالقر�آن و�لعربية فمهر فيهما. وكان ثقة حجة يف 

�لقر�ءة.
  وروينا عن يون�ش بن عبد �لأعلى قال حدثنا ور�ش وكان جيد �لقر�ءة ح�صن �ل�صوت �إذ� قر�أ يهمز وميد 
وي�صدد ويبني �لإعر�ب ل ميله �صامعه، ثم �صرد �حلكاية �ملعروفة يف قدومه على نافع وفيها فكانو� يَهُبون 
يل �أ�صباعهم حتى كنت �أقر�أ عليه كل يوم �ُصبًعا وختمت يف �صبعة �أيام فلم �أزل كذلك حتى ختمت عليه 

�أربع ختمات يف �صهر وخرجت.
  وقال �لنحا�ش قال يل �أبو يعقوب �لأزرق �إن ور�ًصا ملا تعمق يف �لنحو و�أحكمه �تخذ لنف�صه مقر�أ ي�صمى 

مقر�أ ور�ش قلت يعني مما قر�أ به على نافع.)1(
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مذكرة/ ملحوظات الطالب



الوحدة الرابعة

٤

    أصول روايةأصول رواية
ورش عن نافعورش عن نافع



درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

اأهداف الوحدةاأهداف الوحدة

1٦      �ل�صتعاذة و�لب�صملة. 

1٧      ميم �جلمع. 

1٨      هاء �لكناية. 

1٩      �ملد و�لق�صر.

2٠    �لهمزتان من كلمة. 

21    �لهمزتان من كلمتني. 

22    �لهمز �ملفرد. 

2٣    �لنقل. 

2٤    �لإظهار و�لإدغام. 

2٥    �لإمالة. 

2٦    �لر�ء�ت. 

2٧    �لالمات.  

2٨    �لوقف على �أو�خر �لكلم ومر�صوم �خلط.

2٩    ياء �لإ�صافة.

٣٠    ياء�ت �لزو�ئد.

٣1    �لكلمات �لفر�صية.     

يتوقع من الطلبة بعد درا�صة الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:
  �صبط اأ�صول رواية ور�ض عن نافع.

  ال�صت�صهاد على اأ�صول رواية ور�ض عن نافع من منت ال�صاطبية.
  تطبيق اأ�صول رواية ور�ض عن نافع.



)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٥٥(.
)2( �صورة ف�صلت �لآية رقم )٤٧(.
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الدر�س 1٦
ال�ساد�س 

ع�سر
االستعاذة والبسملةاالستعاذة والبسملة

تعريف االستعاذة:

لغًة:

�ل�صتعاذة م�صدر ��صتعاذ �أي طلب �لإعاذة و�لمتناع و�لعت�صام و�لكفاية. 

اصطالًحا:

قول �لقارئ عند بدء �لتالوة �أعوذ باهلل من �ل�صيطان �لرجيم.
الجهر واإلسرار باالستعاذة:

�جلهر بال�صتعاذة وهو �مل�صهور عند �أهل �لأد�ء عن �لقر�ء �لع�صرة.  
وروى �إ�صحاق �مل�صيَّبي عن نافع �إخفاءها، �أي �لإ�صر�ر بها يف جميع �لقر�آن.

تمهيد

ملاذ� تقر�أ �ل�صتعاذة و�لب�صملة يف �أول �لقر�ءة؟  

ماذا
سنتعلم؟ تعريف ال�صتعاذة ولفظها وحكمها وحملها.  

اجلهر والإ�صرار بال�صتعاذة.  
تعريف الب�صملة واأحكامها.  

اأوجه ال�صتعاذة مع الب�صملة.  
مذهب ور�ض يف الب�صملة بني ال�صورتني.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

1. ف�صل �ل�صتعاذة عن ما بعدها من �لقر�آن.
2. و�صل �ل�صتعاذة مبا بعدها من �لقر�آن. �إل �أن يكون يف �أول �لقر�ءة ��صم �جلاللة نحو:

} )2( فالأوىل �أل يو�صل  } )1(، �أو ما فيه  �صمري يعود على �هلل تعاىل نحو: { }
ملا يف ذلك من �لب�صاعة. 

األوجه الجائزة في االستعاذة:
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تعريف البسملة:

لغة:

�لب�صملة م�صدر ب�صمل �إذ� قال ب�صم �هلل �أو �إذ� كتبها، فهي مبعنى �لقول. 

اصطالًحا:

 .{ قول �لقارئ قبل �لقر�ءة {

أوجه االستعاذة مع البسملة:

يجوز يف ال�صتعاذة اإذا كانت مع الب�صملة يف اأول ال�صورة اأربعة اأوجه جلميع القراء: 
الأول: قطع �جلميع: وهو �لوقف على �ل�صتعاذة مع �لتنف�ش، ثم قر�ءة �لب�صملة و�لوقف عليها مع �لتنف�ش، 

ثم قر�ءة �أول �ل�صورة.
الثاين: قطع �لأول وو�صل �لثاين بالثالث: وهو �لوقف على �ل�صتعاذة مع �لتنف�ش، ثم قر�ءة �لب�صملة و�أول 

�ل�صورة مًعا يف نف�ش و�حد.
الثالث: و�صل �لأول بالثاين وقطع �لثالث: وهو و�صل �ل�صتعاذة بالب�صملة، ثم �لوقف عليها مع �لتنف�ش، ثم 

قر�ءة �أول �ل�صورة.
الرابع: و�صل �جلميع: وهو و�صل �ل�صتعاذة بالب�صملة باأول �ل�صورة يف َنَف�ش و�حد.

حكم البسملة بين السورتين:

للب�صملة بني ال�صورتني عند ور�ض حالتان.
اأ - اإثبات الب�صملة بني ال�صورتني، ولها ثالثة اأوجه:

1. و�صل �جلميع.
2. قطع �جلميع.

٣. و�صل �لب�صملة مع �ل�صورة �لتي تليها.
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)1( منت �ل�صاطبية، باب �ل�صتعاذة، باب �لب�صملة.

االستعاذة والبسملة الدر�س ال�ساد�س 1٦
ع�سر

ب - ترك الب�صملة بني ال�صورتني، وفيها وجهان:
1. �لو�صل بني �ل�صورتني، نحو ما بني �صورتي �لتكاثر و�لع�صر {ہ ھ ھ ھ ھ ے  ٱ}.
ٱ  �لفيل و�صورة قري�ش {ۀ ہ ہ ہ    �ل�صورتني نحو ما بني �صورة  �ل�صكت بني   .2
ٻ} فت�صكت على { ہ} ثم تبتدئ مبا بعدها، و�ل�صكت يكون بال تنف�ش، وُيتلّقى م�صافهة 

عن �ملتقنني.
قال الإمام ال�صاطبي:

ــاَحــٌة ــِن َفــ�ــصَ ــ ــْي ــ وَرَت ــنْيَ �ل�صُّ ُلــــــَك َبـ اَلَوَو�صْ َح�صَّ ــاُه  َجــاَلَي ــلٌّ  ُك َو��ْصُكَتْن  ــْل  َو�ــصِ  
ــُه ــ ــْرُت ــ َذَك ــٌه  ــ وْجـ ــبَّ  ــ ُح ــالَّ  ــ َك َن�شَّ  اَلَوَل  �لطُّ ُح  َو��صِ ِجــيــُدُه  ــاَلٌف  ِخـ َوِفــيــَهــا   
�ٍش َتـــَنـــفُّ ُدوَن  �مْلُـــْخـــَتـــاُر  ــُم  ــ ــُه ــ ــُت ــ َب�ْصَماَلو�َصْك ْهــِر  �لــزُّ �لأَْرِبــــِع  يِف  ُهُم  َوَبْع�صُ
ــٌت ــ ِفــيــِهــنَّ �َصاِك ــَو  ــ َوْه َنــ�ــشٍّ  ــْم ُدوَن  ــُه َل)1(َل ــذَّ ــ ـ ـــْمـــَزَة َفــاْفــَهــْمــُه َوَلـــــْي�َش ُمَ حِلَ

تدريب

بنيِّ من خالل احلالت الآتية متى يعيد القارئ ال�صتعاذة. مع بيان ال�صبب:
كان �أحمد يقر�أ �لقر�آن يف �حللقة، و�لطالب ي�صتمعون �إليه باإن�صات، و�أثناء �لقر�ءة عط�ش �أحمد فحمد �هلل  	

ته زمالءه، ثم ��صتمرَّ يف قر�ءته. و�صمَّ
�ملدر�صة  	 وكيل  �لقر�ءة دخل  و�أثناء  باإن�صات،  �إليه  ي�صتمعون  و�لطالب  �لف�صل،  �لقر�آن يف  يقر�أ  ان  ريَّ كان 

ث مع �ملعلم، وبعدما �نتهى حديثه ��صتمرَّ ريَّان يف قر�ءته. وحتدَّ
كان عبد�لرحمن يقر�أ �لقر�آن بني �إخوته يف �ملنزل، وهم ي�صتمعون �إليه باإن�صات، و�أثناء �لقر�ءة بنيَّ و�لد  	

عبد�لرحمن معنى كلمة يف �لآية وبعد ذلك ��صتمرَّ عبد�لرحمن يف قر�ءته.
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مصادر 
معلومات

الن�صر يف القراءات الع�صر لبن اجلزري.  
ال�����ص��م��ع��ة امل�����ص��ي��ة ب��ن�����ص��ر ق�������راءات ال�����ص��ب��ع��ة   
املر�صية  لزين الدين من�صور بن اأبي الن�صر 

الطبالوي.

من املهارات ال�صلوكية حر�ض املرء على الت�صمية يف   
موا�صعها، كعند الأكل وال�صرب، وعند النوم، وعند 

ركوب و�صائل املوا�صالت، وغريها. 

مهارات حياتية

إثراء

  �ختار بع�ش �أهل �لأد�ء �إذ تركت �لب�صملة لور�ش: �لب�صملة بني �ملدثر و�لقيامة وبني �لنفطار و�ملطففني 
وبني �لفجر و�لبلد وبني �لع�صر و�لهمزة لب�صاعة �للفظ بــ )ل( و)ويل( و�لأكرثون على عدم �لتفرقة 

بني هذه �ل�صور �لأربع وبني غريها، وهو مذهب �ملحققني، وعليه �لعمل.

سس11  عرِّف االستعاذة لغة واصطالًحا.

سس22  عرِّف البسملة لغة واصطالًحا.

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على:

    �أ-   �أن �ل�صيغة �ملختارة يف �ل�صتعاذة هي » �أعوذ باهلل من �ل�صيطان �لرجيم«؟
     ب- مذهب ور�ش يف �لب�صملة بني �ل�صورتني؟

التقويم



)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٨(.
)2( �صورة �ملائدة �لآية رقم )1(.

)٣( �صورة �آل عمر�ن �لآية رقم )112(.

تدريب  ١

اذكر اأمثلة على ميم اجلمع:
 .1
 .2
 .٣

106

ميم الجمعميم الجمع

المراد ميم الجمع:

هي امليم الزائدة الدالة على جمع املذكرين، نحو: {ائ}،{ ٿ}. 

تمهيد

ماذا
سنتعلم؟

تعريف ميم اجلمع.  

اأحوال ميم اجلمع.  
  مذهب ور�ض يف ميم اجلمع.

هل ترى فرًقا يف نوع احلرف الذي جاء بعد ميم اجلمع؟  
	 .)1({ �مليم يف قوله تعاىل: {
	 .)2( { �مليم يف قوله تعاىل: {
	 .)٣( { �مليم يف قوله تعاىل: {

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س 1٧
ال�سابع ع�سر
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)1( �صورة �آل عمر�ن �لآية رقم )1٠(.
)2( منت �ل�صاطبية، باب �صورة �أم �لقر�آن.

)٣( �صورة �لبقرة �لآية رقم )٦(.

)٤( �صورة �لفاحتة �لآية رقم )٧(.
)٥( منت �ل�صاطبية، باب �صورة �أم �لقر�آن.

أحوال ميم الجمع، وحكمها لورش:

ميم اجلمع اإما اأن تقع قبل �صاكن اأو قبل متحرك، ولكٍل منهما حكم لور�ض:
ا  })1(، فاإن جميع �لقر�ء ي�صمون �مليم تخل�صً 1. �إذ� وقعت قبل �صاكن، نحو: {

من �لتقاء �ل�صاكنني.
و�صاهد ذلك من ال�صاطبية:

�َصاِكٍن َقــْبــَل  َها  مَّ �صُ ــٍل  َو�ــصْ ُدوِن  �ْلــَعــاَل)2(َوِمـــْن  َفَتى  َك�ْصُر  �ْلــَهــاِء  َوَبــْعــَد  ِلــُكــلٍّ 

2. �إذ� وقعت قبل متحرك:
�أ -  فاإن كان همزة قطع نحو: {  })٣(، فور�ٌش ي�صلها بو�و لفظية، وتـمّد هذه �لو�و بقدر 
�صت حركات، وعلى هذ� فهي من �لـمّد �ملنف�صل، وهذ� يف حال �لو�صل، �أما يف حال �لوقف فاإنها 

�صاكنة جلميع �لقر�ء.
})٤(، فاإن ور�صًا يقروؤها بعدم �ل�صلة. ب - و�إن كان غري همزة �لقطع نحو: {

و�صاهد ذلك من ال�صاطبية:
ٍك ــرَّ حُمَ َقْبَل  ــْمــِع  �جْلَ ِميِم  مَّ  �صَ ــْل  ــاَلَو�ــصِ ــريِه َجـ ــِيـ ــْخـ ــَتـ ِدَر�ًكــــــــا َوَقـــــاُلـــــوٌن ِبـ

ْلَها ِلَوْر�ِصِهْم ــُد ِلــَتــْكــُمــاَل)٥(َوِمْن َقْبِل َهْمِز اْلَقْطِع �صِ ــْع ــوَن َب ــاُق ــَب َو�أَ�ْصَكـــَنـــَهـــا �ْل

تدريب  ٢

بالتعاون مع جمموعتك اذكر ثالثة اأمثلة على ما ياأتي:
1. ميم جمع وقعت قبل همزة قطع

2. ميم جمع وقعت قبل حرف متحرك
٣. ميم جمع وقعت قبل �صاكن
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)1( �صورة �لبقرة، �لآية)٥(
)2( �صورة �ملائدة، �لآية)1٠٥( 

)٣( �صورة �لأنعام، �لآية )12٧( 

)٤( �صورة �لنباأ، �لآية )٨(
)٥( �صورة �لأحز�ب، �لآية )٧1(

ميم الجمع الدر�س 
ال�سابع ع�سر 1٧

مم��ا ينمي م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري، وال���رب���ط ب��ني الأ���ص��ي��اء   
املتقاربة التدرب على اأحوال ميم اجلمع وتطبيقاتها. 

مهارات حياتية

مصادر 
معلومات

اإبراز املعاين من حرز الأماين، لأبي �صامة.  
بن  لعلي  الق�صيد،  مق�صود  اإىل  املريد  اإر�صاد   

حممد ال�صباع.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل ميم اجلمع: 
)1({ قال تعاىل: {

)2({ قال تعاىل: {
 )٣({ قال تعاىل:  {

)٤({ قال تعاىل:  {
)٥({ قال تعاىل:  {
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إثراء

ري:   قال احُل�صْ
هم��زًة اجلماع��ة  مي��ُم  َلِقَي��ْت  )1(اإذا  فاأ�صــبع لور�ــش �صمة �مليــم يف �لـــَمرِّ

سس11  ما المراد بميم الجمع؟

سس22  بيِّن مذهب ورش في ميم الجمع من خالل قول اإلمام الشاطبي.

ْلَها ِلَوْر�ِصِهْم. 1. َوِمْن َقْبِل َهْمِز �ْلَقْطِع �صِ

التقويم

َقْبَل �َصاِكٍن َها  مَّ ٍل �صُ ــَعــاَلَوِمْن ُدوِن َو�صْ �ْل ــَتــى  َف َك�ْصُر  �ْلـــَهـــاِء  َوَبـــْعـــَد  لكل 



)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٧٥(.
)2( �صورة �جلاثية �لآية رقم )22(.
)٣( �صورة �لكهف �لآية رقم )٣٧(.
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هاء الكنايةهاء الكناية

المراد بهاء الكناية:

 )1({ هي الهاء الزائدة الدالة على املفرد املذكر الغائب، وت�صمى بهاء ال�صمري، نحو: {
  .)2( {  }

مثالها:

.)٣( { هاء �لكناية تت�صل بالأ�صماء و�لأفعال و�حلروف، وقد �جتمعت يف قول �هلل تعاىل: {

تدريب

بعد قراءتك للمثال ال�صابق حدد ما ات�صلت به هاء الكناية من خالل اجلدول التايل:
�حلرف�لفعل�ل�صم

تمهيد

ما �لذي تالحظه يف �لفرق بني �لهاء�ت يف �لكلمات �لآتية:  
• {ڄ} { ۈئ} { ڃ}{ حب} 

ماذا
سنتعلم؟

تعريف هاء الكناية.  

اأحوال هاء الكناية.  
مذهب ور�ض يف هاء الكناية.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س الثامن  1٨
ع�سر
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)1( �صورة �جلاثية �لآية رقم )٣٧(.
)2( �صورة �لبقرة �لآية رقم )1٨٥(.

)٣( �صورة �مللك �لآية رقم )2٩(.
)٤( �صورة �ملائدة �لآية رقم )٤٠(.

)٥( �صورة �لتغابن �لآية رقم )1٥(.
)٦( �صورة �لأنفال �لآية رقم )2٨(.

)٧( منت �ل�صاطبية، باب هاء �لكناية.

أحوال هاء الكناية، وحكمها لورش:

الحالة األولى:

 .)1({ �أن يكون قبلها متحرك وبعدها �صاكن، مثل: {

الحالة الثانية:

 . )2({ �أن تقع بني �صاكنني، مثل: {

الحالة الثالثة:

 .)٣({ �أن يكون قبلها �صاكن وبعدها متحرك، مثل: {
وحكمها يف هذه احلالت الثالث عدم ال�صلة لور�ض

الحالة الرابعة:

.)٥( { } ، )٤({ كني نحو: { �أن تقع بني حرفني متحرِّ
تعاىل:  قوله  يف  كما  همز  بعدها  وقــع  فــاإن  همز،  بعدها  يقع  مــامل  حركتني.  مبــقــد�ر  �ل�صلة   حكمها: 

{         })٦( فيكون �ملد حينئٍذ من قبيل �ملد �ملنف�صل. 
�صاهد ذلك من ال�صاطبية:

َمٍر َقْبــــَل �َصاِكٍن ُلو� َهـــــا ُم�صْ ــاَلَوَلـــــْم َي�صِ ــلِّ ُو�ــصِّ ــُك ــْل ــِريــُك ِل ــْح ــتَّ ــُه �ل ــَل ــْب ــا َق ــ َوَم
ــرِيِهــْم ــِث ــِكــنُي لبـــِن َك ــ�ــصْ ــُه �لــتَّ ــَل ــْب ِوَل)٧(َوَمـــا َق �أَُخـــو  َحْف�ٌش  َمــْعــُه  ُمَهاًنا  َوِفــيــِه 
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ا يف �صتة موا�صع: يخالف ور�ض حف�صً
} يف �لأعر�ف. }  .1
} يف �ل�صعر�ء.  }  .2
}  يف �لنمل.  }  .٣

} يف �لنور. }  .٤
فهذه املوا�صع الأربعة قراأها ور�ض بك�صر الهاء مع ال�صلة، وكذا القاف مع الهاء يف {ی}.  

}يف �لكهف. }  .٥
} يف �لفتح. }  .٦

فهذان املو�صعان ك�صر الهاء فيهما ور�ض، بينما حف�ض قراأهما ب�صم الهاء.  

الدر�س الثامن1٨
  ع�سر

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل هاء الكناية: 
.)1( { قال تعاىل: {

.)2({ قال تعاىل: {
.)٣({ قال تعاىل: {

.)٤({ قال تعاىل: {
.)٥({ قال تعاىل: {

.)٦({ قال تعاىل: {

)٥( �صورة �مللك، �لآية: ) 1(.    )1( �صورة �جلاثية، �لآية) ٣٧(.   
)٦( �صورة �لن�صاء، �لآية: ) 2(.    )2( �صورة �لبقرة، �لآية: ) 1٨٥(.    

)٣( �صورة �لفتح، �آية: ) 1٠(.
)٤( �صورة �لنور، �لآية: ) ٥2(.

هاء الكناية

مصادر 
معلومات

التي�صري، لأبي عمرو عثمان بن �صعيد   
الداين.

كتاب التب�صرة، ملكي بن اأبي طالب.  
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مما ينمي مهارات التفكري والربط بني الأ�صياء يف الأحوال املختلفة التدرب على اأحوال هاء الكناية.   

مهارات حياتية

إثراء

  قال ال�صيخ حممد بن اأحمد ال�صهري باملتويل يف ح�صر م�صتثنيات ور�ض يف هاء الكناية)1(:
ِقْه َوَيتَّ َو�أَْلــِقــْه  ــْه  ــ ْرِج �أَ َهــا  َك�ْصَر  ــْل  ـــاَلَو�ــصِ ــِقــِه �ْنَ ــَك�ْصِر يِف َقـــاٍف ِبــَيــتَّ ــ ــ َمـــَع �ْل
َهــاوؤُُه ِباْلَك�ْصــِر  �أَْن�َصــاِنيُه  �ْلَكْهــِف  َفــاْعــِقــاَلَويِف  ــَفــْتــِح  �ْل َعــَلــْيــُه �هلَل يِف  ــُه  ــْع َوَم

سس11  ما المراد بهاء الكناية؟

سس22  ضع عالمة ) √ (  أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) × ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

   .)    ( تت�صل هاء �لكناية بالأ�صماء و�لأفعال و�حلروف            .1
.)    (    { ي�صل ور�ش هاء �لكناية يف قوله تعاىل: {  .2
.)    (   { ي�صل ور�ش هاء �لكناية يف قوله تعاىل: {  .٣

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على:

�أ-   عدم �صلة هاء �لكناية �إذ� وقعت قبل �صاكن؟
ب- �صلة هاء �لكناية �إذ� وقعت بني متحركني؟

التقويم

)1( هد�ية �ملريد �إىل رو�ية �أبي �صعيد  لل�صيخ �ل�صباع  �ش٨.
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المد والقصرالمد والقصر

تعريف المد:

لغًة:

�لزيادة. 

اصطالًحا:

�إطالة �ل�صوت باأحد حروف �ملد.

مثاله:

{ ک}، {وئ}، { پ}.

تمهيد

ما الذي تالحظه يف هذه الكلمات؟  
{ ڄ} {ڤ} {ڦ}. 	
} و {ڇ}. 	 }

ماذا
سنتعلم؟

تعريف املّد والق�صر.  
  اأق�صام املد

مذهب ور�ض يف اأق�صام املد والق�صر.  
ما ي�صتثنى لور�ض يف مد البدل.  

مّد اللني.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س 1٩
التا�سع ع�سر
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تعريف القصر:

لغًة:

�حلب�ش. 

اصطالًحا:

�إثبات حروف �ملد من غري زيادة عليها يف �لزمن.

مثاله:

{ ڦ}{ ې}{ڍ}
وحقيقة الق�صر: عدم املد مطلًقا، و ُيطلق غالًبا على املد الطبيعي، وهو ما مبقدار حركتني.

أقسام المد:

ينقسم المد إلى قسمين:

القسم األول:

املد الأ�صلي )الطبيعي(: وهو الذي ل يتوقف على �صبب نحو: { ڳ}. 
و�صمي �ملد �لأ�صلي �أ�صليًّا: لأنه �أ�صل للمد �لفرعي، وقيل: لأ�صالته وثبوته على حالة و�حدة. 	
و�صمي �ملد �لأ�صلي طبيعيًّا: لأن �صاحب �لطبيعة �ل�صليمة ل يزيده عن حده �ملقرر له، ول ينق�صه عنه. 	

القسم الثاني:

املد الفرعي: وهو الذي يتوقف على �صبب من همز اأو �صكون. 
�صمي �ملد �لفرعي فرعيًّا: لتفرعه عن �ملد �لطبيعي. 	
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)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )٩(.

)2( �صورة عب�ش �لآية رقم )٣٣(.
)٣( �صورة �لبقرة �لآية رقم )٩٦(.

المد والقصر

أقسام المد الفرعي:

ينقسم المد الفرعي إلى قسمين:

القسم األول:

ما �صببه الهمز، وهو ثالثة اأنواع: 
}وميده ور�ش مبقد�ر �صت حركات.  �ملد �ملت�صل، نحو {  .1

}وميده ور�ش مبقد�ر �صت حركات.  �ملد �ملنف�صل، نحو {  .2
} )1(ولور�ش فيه ثالثة �أوجه: �لق�صر و�لتو�صط و�ملد. �ملد �لبدل نحو {  .٣

وي�صتثنى لور�ض يف البدل - فيقت�صر على حركتني - ما ياأتي:
�إذ� كان �لبدل م�صبوًقا ب�صاكن �صحيح نحو: { ٺ}.  .1

كلمة { ڦ} حيث جاءت.  .2
٣.  كلمة { ڻ} كيف جاءت.

مّد �لعو�ش �مل�صبوق بهمزة نحو: { ڀ}.  .٤
�لبدل �لو�قع بعد همز و�صل نحو �لبدء بــ { ٿ}.   .٥

الدر�س التا�سع 1٩
ع�سر

القسم الثاني:

ما �صببه ال�صكون، وهو نوعان: 
.)2( { �ملد �لالزم ، نحو: {  .1

� طوياًل بقدر �صت حركات. ويـمّده ور�ش ك�صائر �لقر�ء مدًّ  

�ملد �لعار�ش لل�صكون، نحو: { ڈ})٣(.  .2
وهذا الق�صم كذلك لور�ض ك�صائر القراء فيه الق�صر والتو�صط واملّد.
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{ ۋ}

مّد اللين:

لغًة:

�ل�صهولة. 

اصطالًحا:

خروج احلرف من خمرجه من غري كلفة على الل�صان.
.{ وله حرفان: �لو�و و�لياء �ل�صاكنتان �ملفتوح ما قبلهما نحو: {ٺ} و{

و�صّميا بذلك خلروجهما بلني وعدم كلفة على �لل�صان.
ڳ} ل عموم �للني نحو:                    و�ملر�د بـمّد �للني �لذي يـمّده ور�ش هو خ�صو�ش �للني، وهو �للني �ملهموز نـحو: { 

{ ٿ}.
فمذهب ور�ش يف هذ� �لباب �أنه �إذ� جاء بعد حريف �للني همز يف �لكلمة نف�صها نحو:

.  .1
2. { ڳ}. 

٣. { ۈئ}.
٤. { ېئ}.

٥. { ڈ}.
ه بقدر �صت حركات و�صاًل ووقًفا. طه بقدر �أربع حركات، �أو َيـُمدُّ فاإنه يو�صِّ
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المد والقصر

)1( �صورة �لكهف �لآية رقم )٥٨(.
)2( �صورة �لتكوير �لآية رقم )٨(.

)٣( �صورة �لأعر�ف �لآية رقم )2٧(.
)٤( �صورة �لطارق، �لآية: ) 1(.  

)٥( �صورة �لفجر، �لآية: ) 2٣(.   
)٦( �صورة �لتحرمي، �لآية: ) ٦(. 

)٧( �صورة �لقدر، �لآية: ) 1(.  
)٨( �صورة �لن�صاء، �لآية: ) 1٣٧(.  

)٩( �صورة �حلاقة، �لآية: ) 1(. 
)1٠( �صورة يون�ش، �لآية: ) ٩1(.

)11( �صورة �ل�صعر�ء، �لآية: ) 1(.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته  يف اأ�صل املد والق�صر: 

.)٤({ قال تعاىل: {

.)٥({ قال تعاىل: {

.)٦({ قال تعاىل: {

.)٧( { قال تعاىل: {

.)٨({ قال تعاىل: {

.)٩({ قال تعاىل: {

.)1٠({ قال تعاىل: {

.)11({ قال تعاىل: {

الدر�س التا�سع 1٩
ع�سر

ما يستثنى من مـّد اللين:

دُّ فيها:  ي�صتثني ور�ش ثالث كلمات، فال مَيُ
قوله تعاىل: { ۅ})1(.. 1
قوله تعاىل: { ڦ})2(. . 2
قوله تعاىل: { ۋ})٣(. . ٣

ففيها له وجهان �لق�صر و�لتو�صط.  
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مصادر 
معلومات

اإحتاف ف�صالء الب�صر بالقراءات الأربعة   
ع�صر، لأحمد الدمياطّي ال�صهري ب�الَب��ّن�ا.

اأبي �صعيد، لعلي بن  هداية املريد اإىل رواية   
حممد ال�صباع.

مما يوؤثر يف الآخرين ح�صن ال�صوت بتالوة القراآن   
ال��ك��رمي، ومم���ا ي��زي��ده ج��م��اًل م��راع��اة اأح��ك��ام امل��د 

والق�صر يف التالوة. 

مهارات حياتية

سس11  عرِّف المد لغًة واصطالًحا.

سس22  عرِّف القصر لغًة واصطالًحا.

ح مذهب ورش في مد اللين. سس33  وّضً

التقويم

إثراء

.)1( {   يف مثل قوله تعاىل:{ 
  فيه اأربعة اأوجه:

1. ق�صر �لبدل مع تو�صط �للني. 
2. تو�صط �لبدل مع تو�صط �للني. 
٣. تطويل �لبدل مع تو�صط �للني.
٤. تطويل �لبدل مع تطويل �للني. 

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )22٩(.
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الهمزتان من كلمةالهمزتان من كلمة

المراد بالهمزتين من كلمة:

هما الهمزتان املتتابعتان يف كلمة واحدة. 

مثالها:

.{& }

أنواع الهمزتين من كلمة:

�أن تكون �لأوىل مفتوحة و�لثانية مفتوحة، نحو: { ۓ}.  .1
�أن تكون �لأوىل مفتوحة و�لثانية مك�صورة، نحو : { ڻ}.  .2

�أن تكون �لأوىل مفتوحة و�لثانية م�صمومة، نحو: {ىئ}.  .٣
�صاهد ذلك من ال�صاطبية:

َثــاَلَثــٌة �ْلـــَهـــْمـــَزَتـــنْيِ  َجــْمــِع  ُرُب  �أوؤُْنـــــــِزَل)1(َو�أَ�صْ ـــا  �أَِئـــنَّ مَلْ  �أَْم  ء�أَْنـــَذْرَتـــُهـــْم 

تمهيد

ما الذي تالحظه يف  هذه الهمزات:  
	 { h}{& } {ڍ }

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالهمزتني من كلمة.  
اأحوال الهمزتني من كلمة.  

مذهب ور�ض يف الهمزتني من كلمة.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س 2٠
الع�سرون

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمة.
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)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمة.
)2( �صورة �لبقرة، �لآية: )٦(.  

)٣( �صورة يو�صف، �لآية: )٣٩(.
)٤( �صورة �لأنعام، �لآية: )1٩(.

)٥( �صورة �لنمل، �لآية: )٦٠(.

)٦( �صورة �ش، �لآية: )٨(. 
)٧( �صورة �لقمر، �لآية: )2٥(.

)٨( �صورة �لأعر�ف، �لآية: )12٣(.
)٩( �صورة �لزخرف، �لآية: )٥٨(. 

)1٠( �صورة �لتوبة، �لآية: )12(.

نشاط        

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الهمزتني من كلمة: 
.)٦({ }  .)٥({ }    .)٤({ }    .)٣({ }  .)2({ }

.)1٠({ }   .)٩({ }    .)٨( { }   .)٧({ }

مذهب ورش في الهمزتين من كلمة:

ت�صهيل الهمزة الثانية يف الأنواع الثالثة. 
وله يف الهمزتني املفتوحتني وجه ثان وهو: 

�إذ� وقع بعدها  �لق�صر  �ألفا مع  و�إبد�لها  »�أ�أنذرتهم«،  �إذ� وقع بعدها �صاكن نحو  �مل�صبع  �ملد  �ألفا مع  �إبد�لها 
.{ متحرك نحو {

و�صاهد ذلك من ال�صاطبية:
ِلَتْجُماَلَوَت�ْصِهــــيــــُل �أُْخـــــَرى َهـــْمـــَزَتـــنْيِ ِبــِكــْلــمــٍة ــٌف  ُخــْل �ْلــفــْتــِح  ــَذ�ِت  ــ َوِبـ �َصَما 
ــْت لَّ ــَر َتــَبــدَّ ــِل ِمــ�ــصْ ــ اَل)1(َوُقـــْل �أَِلــًفــا َعـــْن �أَْه ُم�َصهَّ ُيـــْرَوى  ــَد�َد  ــْغ َب َويف  ــَوْر�ٍش  ــ ِل

تدريب

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر مثالني على �أنو�ع �لهمزتني من كلمة.
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الهمزتان من كلمة الدر�س 2٠
الع�سرون

إثراء

  {ٿ} وردت يف �صورة الأعراف وطه وال�صعراء:

�أ�أ�أمنتم بثالث همز�ت �لأوىل و�لثانية مفتوحتان و�لثالثة �صاكنة، ومثلها {جت}  و�أ�صل هذه �لكلمة 
بالزخرف وقد �أجمعو� على �إبد�ل �لثالثة حرف مد من جن�ش حركة ما قبلها فتبدل �ألًفا عماًل بقول �ل�صاطبي:

ــِهــْم ــنْيِ ِلــُكــلِّ ــَزَت ــْم ــَه ــَرى �ْل ــ ــَد�ُل �أُْخـ ــ ــ وِهـــــاَل)1(َو�إِْبـ �أُ ــاآَدَم  ــ َكـ ــْزٌم  ــ َع ــْت  ــَنـ �َصَكـ �إَِذ� 

و�ختلفو� يف �لأوىل و�لثانية و�ختالفهم يف �لأوىل من حيث حذفها و�إثباتها وتغيريها.
ويف �لثانية من حيث حتقيقها وت�صهيلها، وينبغي �أن تعلم �أن كل من ي�صهل �لثانية هنا ل يدخل �ألفًا بينها 

وبني �لأوىل و�إن كان مذهبه �لإدخال لقول �ل�صاطبي: 
َوَل ُهــَنــا  ــنْيِ  ــَزَتـ ــْمـ ــَهـ �ْلـ َبــــنْيَ  ــدَّ  ــ َم َل )2(َوَل  ــزُّ ــ ــَن ــ ــِفــْقــَن َت ــاَلٌث َيــتَّ ــ ــ ِبـــَحـــْيـــُث َث

وعلل ذلك �بن �جلزري بقوله )لئال ي�صري �للفظ يف تقرير �أربع �ألفات �لأوىل همزة �ل�صتفهام و�لثانية 
�لألف �لفا�صلة و�لثالثة همزة �لقطع و�لر�بعة �ملبدلة من �لهمزة �ل�صاكنة، وذلك �إفر�ط يف �لتطويل وخروج 

عن كالم �لعرب(.
 وينبغي �أن تعلم كذلك �أن ور�ًصا لي�ش له هنا �إل �لت�صهيل، فلي�ش له �لإبد�ل وعللو� ذلك مبا يرتتب على 

�إبد�ل �لثانية �ألًفا من �لتبا�ش �ل�صتفهام باخلرب.
هذ�، وور�ش على �أ�صله من �لق�صر و�لتو�صط و�لإ�صباع لأن تغيري �لهمز بالت�صهيل ل مينع من �لبدل.

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمة.

)2( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمة.

مصادر 
معلومات

الرو�صة يف القراءات الإحدى ع�صرة لأبي   
علي احل�صن املالكي.

ال��الآل��ئ ال��ف��ري��دة يف ���ص��رح ال��ق�����ص��ي��دة  لأب��ي   
عبداهلل حممد الفا�صي.
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سس11  ما المراد بالهمزتين من كلمة؟

سس22  ما أنواع الهمزتين من كلمة؟

ح مذهب ورش في الهمزتين من كلمة مستشهًدا بالشاطبية. سس33  وضِّ

التقويم
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الهمزتان من كلمتينالهمزتان من كلمتين

المراد بالهمزتين من كلمتين:

اأول الكلمة  اآخر الكلمة الأوىل، والهمزة الثانية  اأولهما  هما الهمزتان املتتابعتان، بحيث تكون 
 .)2( {} z} ،)1( {r q } :التي تليها، مثال ذلك

أنواع الهمزتين من كلمتين:

متفقــــتان يف �حلركة نحو: { ڈ ڎ})٣(.   .1
متلفتان يف �حلركة نحو: { ہ ہ})٤(.  .2

تمهيد

ماذا تالحظ؟  
قال �هلل تعاىل: { ۓ}، وقال �هلل تعاىل: { ہ ہ}  	

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالهمزتني من كلمتني.  

اأنواع الهمزتني من كلمتني.  
مذهب ور�ض يف الهمزتني من كلمتني.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

تدريب

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر �أمثلة للهمزتني من كلمتني.
 .1
 .2
 .٣
 .٤
 .٥

الدر�س احلادي 21
والع�سرون

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )2٨2(.
)2( �صورة �ملوؤمنون �لآية رقم )٩٩(.

)٣( �صورة �لأحقاف �لآية رقم )٣2(.
)٤( �صورة فاطر �لآية رقم )1٥(.
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مذهب ورش في الهمزتين من كلمتين:

أواًل: الـمتفقتان في الحركة:

واحلكم يف هذا النوع يكون على الهمزة الثانية.
اأوًل: الت�صهيل: وهو �لنطق بالهمزة �لثانية بينها وبني حرف �ملد �ملجان�ش حلركتها.

 .{ فاملفتوحتان: ي�صهل �لهمزة �لثانية بينها وبني �لألف، نحو:{ 
 .{ ل �لهمزة �لثانية بينها وبني �لياء نحو: { واملك�صورتان: ي�صهِّ

.{ وامل�صمومتان: ي�صهل �لهمزة �لثانية بينها وبني �لو�و. ووردت يف مو�صع و�حد فقط يف { 
ثانًيا: الإبدال: وهو اإبدال الهمزة الثانية حرف مّد من جن�ض حركة ما قبلها.

.{ فاإن كان ما بعد �لهمزة �لثانية متحرًكا فتمد �لهمزة �ملبدلة مبقد�ر حركتني، مثل: { 
.{ و�إن كان ما بعدها �صاكًنا كانت من قبيل �ملد �لالزم فتمد �صت حركات، مثل: {

قال الإمام ال�صاطبي:
ــُبــٍل َوُقــْن َوْر�ٍش  ــَد  ــْن ِع ــدٍّ  ــَم َك َل)1(َو�لأُْخــــــَرى  ــدَّ ــَب َت َعْنَها  ــدِّ  �مَل ــ�ــُش  حَمْ ِقيَل  َوَقـــْد 

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمتني.
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الهمزتان من كلمتين

ثانًيا: الـمختلفتان في الحركة:

�أنو�ع �جتماع �لهمزتني �ملختلفتني
مذهب ور�ش يف �لهمزة �لثانية�ملثال

�لهمزة �لثانية�لهمزة �لأوىل

پ ڀِءَء 
ت�صهيل �لهمزة �لثانية

ڻںُءَء

�إبد�ل �لهمزة �لثانية ياء خال�صةڍکَءِء

ېئ ىِءُء
ت�صهيل �لهمزة �لثانية

�إبد�ل �لهمزة �لثانية و�ًو� خال�صة

�إبد�ل �لهمزة �لثانية و�ًو� خال�صةېئ ېئَءُء

الدر�س احلادي 21
والع�سرون

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمتني.
)2( �صورة �ملوؤمنون، �لآية )٤٠(.

)٣( �صورة �ل�صعر�ء، �لآية )1٨٧(. 

)٤( �صورة �لأحقاف، �لآية )٣2(.  
)٥( �صورة �لبقرة، �لآية )1٣٣(. 
)٦( �صورة �ملوؤمنون، �لآية )٤٤(. 

)٧( �صورة �لأنفال، �لآية )٣2(.
)٨( �صورة �لأعر�ف، �لآية )1٠٠(. 

)٩( �صورة �لنور، �لآية )٤٦(. 

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته  يف اأ�صل الهمزتني من كلمتني: 
.)٣({ })2(.                        قال تعاىل: { قال تعاىل: {
.)٥({ قال تعاىل: {   .)٤({ قال تعاىل: {
.)٧({ })٦(.                         قال تعاىل: { قال تعاىل: {

.)٩({ قال تعاىل: {   .)٨({ قال تعاىل: {

قال الإمام ال�صاطبي:
�َصَما �ْخِتاَلِفِهَما  يف  ــَرى  �لأُْخ �ْنـــــِزَلَوَت�ْصِهيُل  ــــــًة  �أُمَّ َجـــــاَء  َمــــْع  �إِىَل  َتـــِفـــيَء 
�ْئــِتــَنــا �أَِو  مــــــاِء  و�ل�صَّ ــا  ــ ــَن ــ ْب �أَ�صَ اَلَن�َصاُء  �ُصهِّ َوَكـــاْلـــَو�ِو  كــاْلــَيــا  ُقـــْل  ــاِن  ــْوَع ــَن َف
ــْل ــِدَل ِمــْنــُهــَمــا َوُقـ ــ ــ ــَهــا �أُْب ــاِن ِمــْن ــ ــْوَع ــ َمـــْعـــِدَلَوَن ْقـــــــَي�ُش  �أَ كــاْلــَيــاِء  �إىِل  َي�َصاُء 
ــَدُل َو�ُوَهــــا ــْبـ �ِء ُتـ ــاَل)1(َوَعــــْن �أَْكــَثـــــِر �ْلـــُقـــرَّ ــَد� ُمــَفــ�ــصَّ ــْب ــلِّ َي ــُك ــَهــْمــِز �ْل ــلٌّ ِب ــ  َوُك
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مصادر 
معلومات

كتاب التجريد لأبي القا�صم عبدالرحمن ال�صقلي   
املعروف بابن الفحام.

كتاب الإر�صاد لأبي الطيب عبداملنعم بن غلبون.  

إثراء

  على وجه اإبدال الهمزة الثانية من الهمزتني املتفقتني حرف مّد ل بّد من مالحظة حركة 
احلرف الذي بعد هذه الهمزة املبدلة فاإنه:

1. �إما �أن يكون متحرًكا، �أو �صاكًنا.
2.  �إذ� كان متحرًكا �إما �أن تكون حركته �أ�صلية �أو عار�صة.

٣. �إذ� كان �صاكًنا �إما �أن يكون �ل�صاكن حرًفا �صحيًحا �أو غري �صحيح )حرف مد(.
وهذا تف�صيل هذه احلالت:

} فيكون �لإبد�ل بالألف مع �لق�صر  �أ- �أن يكون بعدها حرف متحرك حركة �أ�صلية: نحو: {
حركتني، لأنه ل يوجد ما يوجب زيادة �ملد عن مقد�ره �لطبيعي. 

ب- �أن يكون بعدها حرف متحرك بحركة عار�صة: و�لتحريك لأجل �لتخل�ش من �لتقاء �صاكنني، �أو لأجل 
�لنقل وهذ� ورد يف ثالث مو��صع وهي:

} فاحلركة هنا عار�صة ب�صبب نقل حركة �لهمزة �إليها. 	 يف �لنور: {
} حتركت �لنون �ل�صاكنة هنا للتقاء �ل�صاكنني. 	 ويف �لأحز�ب: {
} حتركت �لنون �ل�صاكنة هنا ب�صبب �لنقل. 	 ويف �لأحز�ب: {

فمذهب ور�ض يف هذه املوا�صع:
 ت�صهيل �لهمزة �لثانية بينها وبني �لياء. 	
 اأو اإبدالها ياًء مع: 	

1. �لق�صر �عتد�ًد� باحلركة �لعار�صة.
2. �لإ�صباع �عتد�ًد� بالأ�صل وهو �ل�صكون.

} وج��ه   ت��ن��ب��ي��ه: وردت ال���رواي���ة ع���ن ور�����ض يف م��و���ص��ع ال���ن���ور ال����ذي ت��ق��دم {
    رابع: وهو اإبدالها ياء خال�صة، طلًبا للتخفيف.
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إثراء

�أن يكون بعدها حرف �صاكن �صحيح - �أي لي�ش حرف مد -، فتبدل �لهمزة �لثانية حرف مّد من  جـ - 
جن�ش حركة ما قبلها مع �لإ�صباع �صّت حركات فيكون من قبيل �ملّد �لالزم.

.{ } { نحو: {
الت�صهيل  چ چ چ ڇ}مع   } البقرة  الرواية عن ور�ض يف مو�صع �صورة  تنبيه: وردت 

والإبدال بوجه ثالث: وهو اإبدالها ياء خال�صة، طلًبا للتخفيف.
د - اأن يكون بعد الهمزة املبدلة حرف مّد: وهذا ورد يف مو�صعني وهما: 

}باحلجر. }  	
}بالقمر. 	 و{

فاإذا  اأبدلناها األًفا اجتمع عندنا �صاكنان، وعليه يتعني اإما:
حذف �إحد�هما )جاء��ل لوط ــــ جاء�ل لوط(.

�أو �إدخال �ألف ثالثة للف�صل بينهما )جاء���ل لوط(.
فعلى �لأوىل يتعني �لق�صر وعلى �لثانية يتعني �لإ�صباع:

ففي الهمزة الثانية خم�صة اأوجه:
 ثالثة اأوجه البدل مرتتبة على وجه الت�صهيل )وهو البدل املغري بالت�صهيل(  ووجهان مرتتبان 

على الإبدال: 
 �لوجه �لأول: �لت�صهيل مع ق�صر �لبدل. 	
 �لوجه �لثاين: �لت�صهيل مع تو�صط �لبدل. 	
 �لوجه �لثالث: �لت�صهيل مع طول �لبدل. 	
 �لوجه �لر�بع: �لإبـــد�ل مع �لق�صر.  	
 �لوجه �خلام�ش: �لإبد�ل مع �لطول. 	

الهمزتان من كلمتين الدر�س احلادي 21
والع�سرون
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التقويم

سس11  ما المراد بالهمزتين من كلمتين؟

سس22  اذكر أنواع الهمزتين من كلمتين.

سس33  ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

   .)    (  { �صهل ور�ش �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل: {   .1

.)    (   { ل ور�ش �لهمزة �لثانية يف قول �هلل تعاىل: {  �صهَّ  .2

.)    (   { ل ور�ش �لهمزة �لثانية يف قول �هلل تعاىل: {  �صهَّ  .٣
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الهمز المفردالهمز المفرد

المراد بالهمز المفرد:

هو الهمز الذي مل يجتمع مع همز اآخر.

مثاله:

{ ے}.

أنواع الهمز المفرد:

1. �صاكن، مثاله: { ۈ}.
2. متحرك، مثاله: { ڭ}.

مذهب ورش في الهمز المفرد الساكن:

 ،{ �إذ� وقعت �لهمزة �ل�صاكنة فاًء للكلمة فاإن ور�ًصا يبدلها، نحو{ ٹ} وزنها )يفعلون( فت�صبح{
} حيث قر�أها بتحقيق �لهمز. } ،{ } ،{ و��صتثني له ما جاء من لفظ )�لإيو�ء( نحو: {

تمهيد

} { ڻ}  تاأمل هذه �لهمز�ت: {   
ماذ� تالحظ؟  

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالهمز املفرد.  
اأنواع الهمز املفرد.  

مذهب ور�ض يف الهمز املفرد.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س الثاين 22
والع�سرون
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قال الإمام ال�صاطبي:
ــَزٌة َهــْم ــِفــْعــِل  �ْل ِمـــَن  ــاًء  َفـ ــَكــَنــْت  �ــصَ َل�إَِذ�  ــدٍّ ُمـــَبـــدَّ ــ َفـــــــَوْر�ٌش ُيــِريــَهــا َحـــــْرَف َم
ْن �إِ َعــْنــُه  ــَو�ُو  ــ َو�ْل ــَو�ِء  ــ �لإِي ُجْمَلِة  ـــاَل)1(�ِصَوى  ــَو ُمـــوؤَجَّ ــْح ــمِّ َن ــَر �لــ�ــصَّ ــ ــَح �إِْثـ ــتَّ ــَف َت

�أما �إذ� وقع �لهمز عيًنا للكلمة �أو لًما للكلمة فاإن ور�ًصا يحقق �لهمز �إل يف: {ۋ} و {ٿ}
  { } و { } و {  و{ ۈئ} فقر�أها بالإبد�ل {

قال الإمام ال�صاطبي:

ــْم ــُه ــصُ َوْر� ــ�ــَش  ــْئ ِب َويف  ِبــْئــٍر  يف  َفاأَْبَدَل)2(َوَو�َلُه  َو�ْلِك�َصاِئي  َوْر�ــٌش  ْئِب  �لذِّ َويف 

تدريب  ١

بالتعاون مع زميلك �ذكر �أمثلة �أبدل فيها ور�ٌش �لهمز:

 .1

 .2

 .٣

.٤

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمز �ملفرد.
)2( منت �ل�صاطبية، باب �لهمز �ملفرد، و�ل�صمري يف )وو�له( يعود للر�وي �ل�صو�صي.
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الهمز المفرد

مذهب ورش في الهمز المتحرك:

قراأ ور�ض باإبدال الهمز املتحرك ب�صروط ثالثة:
1. �أن تكون �لهمزة فاء للكلمة.

2. �أن تكون �لهمزة مفتوحة.
٣. �أن ُي�صبق �لهمز ب�صم.

{ مثال ذلك { ى} فيقر�أها {
قال الإمام ال�صاطبي:

�إِْن َعْنــُه  َو�ْلــَو�ُو  �لإِيــَو�ِء  ُجْمَلــِة  ـــاَل�ِصَوى  ُمـــوؤَجَّ ــَو  ــْحـ َنـ مِّ  �ل�صَّ �إِْثــــــَر  ـــَح  َتـــَفـــتَّ

الدر�س الثاين 22
والع�سرون

نشاط        

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الهمز املفرد: 
 ،{ } ،{ }  ،{ }،{ } ،{ } ،{ }،{ } ،{ } ،{ }

.{ }،{ }،{ } ،{ } ،{ }

تدريب  ٢

�أي �لكلمات �لآتية يبدل ور�ش فيها �لهمز؟
 { } ،{ } ،{ } ،{ }
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م���ن امل���ه���ارات ال�����ص��ل��وك��ي��ة اج��ت��ن��اب ال��ه��م��ز وال��ل��م��ز   
عموًما، وبالأخ�ض اإذا اأخطاأ زميلك اأثناء القراءة، 
بالرفق  اخل��ط��اأ  تبني  ذل��ك  جت��اه  ل��ك  ينبغي  ومم��ا 

واللني.

مصادر مهارات حياتية
معلومات

اأئمة  الثمانية  ال��َق��َراأَة  ق���راءات  �صرح  يف  الوجيز   
الأم�صار اخلم�صة، لأبي علي احل�صن الأَْهَوازي.

الإقناع، لأبي جعفر بن الباِذ�ض.  

إثراء

لور�ض اإبدال الهمزة ياًء يف )ِلَئاّل( ُتقراأ: ِلَياّل، حيث وقعت، وهي يف ثالثة موا�صع يف القراآن:  
 .)1({ يف قوله تعاىل: {  .1

 .)2({ ويف قوله تعاىل: {  .2
.)٣({ ويف قوله تعاىل: {  .٣

٤.  تطويل �لبدل مع تطويل �للني. 
}، واإدغ��ام الياء الأوىل يف  ولور�ض اإبدال الهمزة ياًء يف { ٻ} يف التوبة، ُتقراأ {  

الثانية في�صري النطق بياء م�صددة مرفوعة.

سس11  ما المراد بالهمز المفرد؟

ح مذهب ورش في الهمز المفرد مستشهدا بأبيات الشاطبية. سس22  وضِّ

التقويم

)1( �صورة �لبقرة �لآية رقم )1٥٠(.
)2( �صورة �لن�صاء �لآية رقم )1٦٥(.
)٣( �صورة �حلديد �لآية رقم )2٩(.
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النقلالنقل

المراد بالنقل:

حتويل حركة الهمزة لل�صاكن ال�صحيح قبلها مع حذف الهمز.

مثالها:

} فتتحرك �لالم بالفتح، ومن ثم حتذف �لهمز ليكون �لنطق هكذ� )�َلْر�ش(. 1. قوله تعاىل: {
} فتتحــرك �لــر�ء بالك�صــر، ومــــن ثــم حتــذف �لهمــز ليكــون �لنطــق هكذ�  2. قولــه تعــاىل: {

.) )و�نحِرنَّ

شروط النقل:

ي�صرتط لهذا النقل ثالثة �صروط:
1. �أن يكون �حلرف �ملنقول �إليه �صاكًنا.

2. �أن يكون �ل�صاكن �آخر �لكلمة و�لهمزة يف بد�ية �لكلمة �لتالية.
٣. �أن يكون �ل�صاكن �ملنقول �إليه �صحيًحا )باأن ل يكون حرف مد(.

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالنقل.  
مذهب ور�ض يف النقل.  

تمهيد

ما �لفرق بني �لإبد�ل و�لنقل؟  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س الثالث 2٣
والع�سرون
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قال الإمام ال�صاطبي:
ــٍر ــ ــِن �آِخ ــ ــ ــلَّ �َصاِكـ ــ ْك ِلـــــــَوْر�ٍش ُك ــرِّ ــ ــ ِحيٍح ِب�َصْكِل �ْلَهْمِز و�ْحِذْفُه ُم�ْصِهاَل )1(َوَحـ �صَ

تدريب

بالتعاون مع زميلك بنيِّ �ل�صبب يف عدم نقل ور�ش يف �لكلمات �لقر�آنية �لآتية:

 {  } .1

 {  } .2

 {  } .٣

تنبيه: مل نذكر من �ل�صروط »�أن ل يكون �ل�صاكن �لذي قبل �لهمز ميم �جلمع« نحو 
{ } لأن ور�ًصا ي�صل ميم �جلمع بو�ٍو َمّدّية بقدر �صت حركات.

)1( منت �ل�صاطبية، باب نقل �لهمز �إىل �ل�صاكن قبلها.
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النقل الدر�س الثالث 2٣
والع�سرون

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل النقل: 
.{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ }

مصادر 
معلومات

ال��ك��ف��اي��ة ال���ك���ربى يف ال����ق����راءات ال��ع�����ص��ر، لأب�����ي ال��ع��ز   
القالن�صي.

امل�صباح الزاهر يف القراءات الع�صر البواهر، لأبي الكرم   
املبارك ال�صهرزوري.
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سس11  ما المراد بالنقل؟

سس22  اذكر شروط النقل لورش مع ذكر أمثلة على ذلك.

التقويم

إثراء

 { } يف �حلاقة، بنقل حركة همزة { تنبيه: �إذ� قر�أ ور�ش قوله تعاىل: {  
} يف �ل�صورة نف�صها، و�إذ�  } يف هاء { } فيرتتب عليه �إدغام هاء { �إىل هاء {

ترك �لنقل فيكون معه �إظهار �لهاء.
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الدر�س الرابع  2٤
والع�سرون

اإلظهار واإلدغاماإلظهار واإلدغام

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الإدغام.  
مذهب ور�ض يف الإدغام.  

تمهيد

ما فائدة الإدغام؟  

تعريف اإلدغام:

لغة:

�إدخال �صيء يف �صيء. 

اصطالًحا:

هو �للفظ بحرفني حرًفا كالثاين م�صدًد�.

مذهب ورش في اإلدغام واإلظهار:

1. �أدغم ور�ش د�ل )قــد( يف:
.{ �أ- �ل�صاد نحو قوله تعاىل: {

.{ ب- و�لظاء نحو قوله تعاىل: {

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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قال الإمام ال�صاطبي:
َزْرَنـــٌب ــلَّ  َظ َفا  �صَ ذْيـــاًل  �َصَحَبْت  ــْد  ـــاَلَوَقـ َجـــَلـــْتـــُه �صَبــــــاُه �َصـــــاِئــــــًقــــــا َوُمـــَعـــلِّ
ــا ــ ًحـ َو��صِ َدلَّ  بـــَد�  َنـــٌم  ــاَل)1(َفــاأْظــَهــَرَهــا  ــَت َو�ْم ظــْمــاآَن  رَّ  �صُ َوْر�ٌش  َو�أَْدَغــــَم 

.{ 2.  �أدغم ور�ش تاء �لتاأنيث �ل�صاكنة يف �لظاء نحو قوله تعاىل: {
قال الإمام ال�صاطبي:

َظْلِمِه ُزْرُق  َفْت  �صَ َثــْغــٍر  �َصَنا  ــاَلَو�أَْبــــَدْت  �لــطِّ ــِطــَر  َع َبــــاِرًد�  ُوُروًد�  َجـمـَْعَن 
َل )2(فاإِْظــــــــــــــــــَهاُرُه ُدرٌّ َنـمــــــــــْتُه ُبـــــــــُدوُرُه ـــــوِّ َو�أَْدَغَم َوْر�ٌش َظـــــــاِفــــــــًر� َوُمَ

٣.  �أدغم ور�ش �لذ�ل �إذ� كانت �صاكنة وبعدها تاء يف فعلني فقط:
.{ �أ-  �تخذت نحو: { 
.{ ب -  �أخذت نحو: {

قال الإمام ال�صاطبي:
ـــْيـــِم َفـــاَز �َتـــَخـــْذُتُ ــَد �مْلِ ــْن َدْغــَفــاَل)٣(َوطـــــا�ِصنَي ِع ــَر�ِد عا�َصَر  �لإِْفـ َويِف  �أََخـــْذُتْ 

} وذلك يف حال �لو�صل. ٤.  �أدغم ور�ش �لنون يف �لو�و يف قول �هلل تعاىل: {
قال الإمام ال�صاطبي:

ــَد� ــُه َب ْلُف َعْن َوْر�ِصِهْم َخاَل )٤(َوَيـــــا�ِصنَي �أَْظـــِهـــْر عــْن َفــًتــى َحــقُّ َوُنوَن َوفيِه �خْلُ

} �لإظهار و�لإدغام. ٥.  لور�ش يف قوله تعاىل: {
قال الإمام ال�صاطبي:

ــَد� ــُه َب َخاَلَوَيـــــا�ِصنَي �أَْظـــِهـــْر عــْن َفــًتــى َحــقُّ َوْر�ِصِهْم  َعــْن  ــْلــُف  �خْلُ َوفيِه  َوُنــوَن 

} يف �صورة �لأعر�ف، و�أظهر �لباء عند �مليم  ٦.  �أظهر ور�ش �لثاء عند �لذ�ل يف قول �هلل تعاىل: {
} يف �صورة هود.  يف قول �هلل تعاىل: {

قال الإمام ال�صاطبي:
ِبُخْلِفِهْم َقــِريــٍب  ــرٍّ  َب ــَدى  ُه ــْب  �ْرَكـ ــاَل)٥(َويِف  ُجــهَّ َد�ِر  ــُه  َل َيْلَهْث  َجــا  اَع  �صَ َكَما 

)٤( منت �ل�صاطبية، باب حروف قربت مارجها.  )1( منت �ل�صاطبية، باب ذكر د�ل )قد(.  
)٥( منت �ل�صاطبية، باب حروف قربت مارجها.  )2( منت �ل�صاطبية، باب تاء �لتاأنيث.   

)٣( منت �ل�صاطبية، باب حروف قربت مارجها.
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اإلظهار واإلدغام الدر�س الرابع  2٤
والع�سرون

مصادر 
معلومات

الغاية يف القراءات الع�صر، لأبي بكر بن ِمْهران.  
الكامل يف القراءات اخلم�صني ، لأبي القا�صم يو�صف بن   

علي الهذيل.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الإظهار والإدغام: 

.{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ }
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التقويم

سس11  عرِّف اإلدغام.

سس22  أكمل الفراغات اآلتية:

�ل�صاطبية  مــن  ذلـــك  و�ــصــاهــد   { } مــثــل:  �لــ�ــصــاد،  يف  )قـــد(  د�ل  ور�ش  ــم  �أدغــ  .1 
 ................................

�ل�صاطبية  من  ذلــك  و�صاهد   { } مثل:  يف  �ل�صاكنة  �لتاأنيث  تــاء  ور�ش  ــم  �أدغ  .2 
................................

�ل�صاطبية } و�صاهد ذلك من  �لباء عند �مليم يف قول �هلل تعاىل: { �أظهر ور�ش   .٣ 
................................
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2٥
 الدر�س 
اخلام�س 

والع�سرون
اإلمالةاإلمالة

تعريف اإلمالة:

لغًة:

�نحر�ف يف �ل�صيء �إىل جانب منه. 

اصطالًحا:

�أن تنحو بالفتحة نحو �لك�صرة، وبالألف نحو �لياء.

أقسام اإلمالة:

١- إمالة كبرى:

وتكون باإمالة �لألف �إىل �لياء كثرًي�. 

تمهيد

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الإمالة.  
اأق�صام الإمالة.  

مذهب ور�ض يف الإمالة.  

متيم  بني  من  جند  اأهل  عامة  نحو  العربية  القبائل  من  كثري  به  تلفظت  لهجّي  اأمر  الإمالة   
وبني اأ�صد وقي�ض وغريهم، وكانت هذه القبائل اإذا تكلمت متيل الألفات.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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٢- إمالة صغرى:

وتكون باإمالة �لألف �إىل �لياء قلياًل. ويقال لها: �لتقليل، �أو �لإمالة بني بني.
مذهب ورش في اإلمالة:

	 .)1( { له �إمالة كربى يف مو�صع و�حد هو: �لهاء من {
له اإمالة �صغرى )التقليل( وهي على ق�صمني: 	

ب -   �لفتح و�لتقليل. �أ -   �لتقليل قوًل و�حًد�.   
القسم األول: التقليل قواًل واحًدا:

.{ } ،{ 1. قلل ور�ش �لألفات �لتي قبلها حرف �لر�ء نحو: {
قال الإمام ال�صاطبي:

َر� �أَ َويف  َبــْيــَن  َبــْيــَن  َوْر�ٌش  �ِء  ــرَّ �لـ اَل)2(َوُذو�  ُجمِّ ْلُف  �خْلُ َلــُه  �ْلَيا  َوَذَو�ِت  َكُهْم 

.{ }  ،{ 2. قلل ور�ش كلَّ �ألٍف وقعت قبل ر�ء متطرفة مك�صورة نحو: {
قال الإمام ال�صاطبي:

ـــُمـــو� ــــــــاِر مَتَّ ــَن َو�جْلَ ــ ــاِري ــ ــبَّ ــ ــاَل)٣(َبــــــَد�ِر َوَج ُمــَقــلِّ َكـــاَن  ــاِب  ــَب �ْل َجِميَع  َوَوْر�ٌش 

} يف فو�ت �ل�صور، و�لهاء و�لياء من فاحتة  } يف فو�ت �ل�صور، و�حلاء من { ٣. قلل ور�ش �لر�ء من  {
 .{ مرمي {

قال الإمام ال�صاطبي:
ــع ــَاِف َون ــَن  ــْي َب ــَن  ــْي َب ِلــــــَوْر�ٍش   � ــرَّ ــ �ل ــاَلَوذو  ــا ِجـــيـــُدُه َح ــ ــْرمَيٍ َهــاَيــا َوَح ــ َلـــدى َمـ

٤. قلــل ور�ــش �لألفات يف �أو�خر �ل�صــور �لإحــــدى ع�صــرة، وهي )طه، �لنجــم، �ملعارج، �لقيامــة، �لنازعات، 
 ،{ عب�ش، �لأعلى، �ل�صم�ش، �لليل، �ل�صحى، �لعلق( �إل �إذ� �قرتنت ب�صمري �ملوؤنث )ها( نحو  {

} فله �لوجهان: �لفتح و�لتقليل. } ،{ }
قال الإمام ال�صاطبي:

َفْتُحَها َقـــلَّ  ــْد  َقـ �لآِي  ُرُءو�ُش  اَل)٤(َولــِكــْن  ُمَكمَّ ْر  َفاْح�صُ ِفيِه  َها  َما  َغــرْيَ  َلُه 

)1( �صورة طه �لآية رقم )1(.
ِمْل ُتْدعى َحِميًد� َوُتْقَباَل. )2( معطوف على قول �ل�صاطبي: َويِف �أَِلَفاٍت َقْبَل َر� َطَرٍف �أََتْت  ِبَك�ْصر �أَ

)٣( منت �ل�صاطبية، باب �لفتح و�لإمالة بني �للفظني.

)٤( منت �ل�صاطبية، باب �لفتح و�لإمالة بني �للفظني.
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اإلمالة 2٥
 الدر�س 
اخلام�س 

والع�سرون

 ،{ } ،{ ٥. قلل ور�ش �لر�ء و�لهمزة من ر�أى حيث وقعا قبل حمرك نحو: {
 .{ } ،{ } ،{ }

.{ } ،{ } ،{ } ،{ ٦. قلل ور�ش �لألفاظ �لآتية: {

القسم الثاني: الفتح والتقليل:

1. لور�ش �لفتح و�لتقليل يف �أو�خر �ل�صور �لإحدى ع�صرة �ل�صابقة �إذ� �قرتنت ب�صمري �ملوؤنث. 
} وطريقة معرفة �لألف �ملنقلبة  } ،{ 2. يف �لألف �ملتطرفة �لأ�صلية �ملنقلبة عن ياء نحو: {

عن ياء مبا ياأتي:
�إن كانت �لألف يف )��صم( فنثني هذ� �ل�صم، فاإن ظهرت يف �لتثنية ياء فهي منقلبة عن ياء نحو  	

} فبعد �لتثنية ت�صبح )�لهويان(. }
} فت�صبح )رميُت(. 	 و�إن كانت �لألف يف )فعل( فتن�صب �لفعل �إىل نف�صك نحو {

قال الإمام ال�صاطبي:
َو�إِْن َتـــْك�ِصُفـــَهـــا  �لأَ�ْصمــــــــاِء  َمْنَهاَلَوَتـــْثـــِنـــَيـــُة  اَدْفَت  �صَ �ْلِفْعَل  ــْيــَك  �إَِل َرَدْدَت 

َر� �أَ َويف  َبــْيــَن  َبــْيــَن  َوْر�ٌش  �ِء  ــرَّ �لـ اَلَوُذو�  ُجمِّ ــُف  ــْل �خْلُ ــُه  َل �ْلــَيــا  َوَذَو�ِت  َكــُهــْم 

٣. يف �ألف �لتاأنيث �لتي توجد يف كل ما كان على وزن:
}، �أو )َفعاىل( نحو }، �أو )ِفعلى( نحو { }، �أو )َفعلى( نحو { )ُفعلى( نحو {

{ }، �أو )ُفعاىل( نحو { } 
قال الإمام ال�صاطبي:

َر� �أَ َويف  َبــْيــَن  َبــْيــَن  َوْر�ٌش  �ِء  ــرَّ �لـ اَلَوُذو�  ُجمِّ ــُف  ــْل �خْلُ ــُه  َل �ْلــَيــا  َوَذَو�ِت  َكــُهــْم 

}  يف قوله تعاىل:  } و{ } و{ ٤. لور�ش )�لفتح و�لتقليل( يف �لألفاظ �لتالية {
})2( بال�صعر�ء وقوله تعاىل: })1( باملائدة، وقوله تعاىل: { }

})٣( بالن�صاء.  }
)1( �صورة �ملائدة �لآية رقم )22(.

)2( �صورة �ل�صعر�ء �لآية رقم )1٣٠(.
)٣( �صورة �لن�صاء �لآية رقم )٣٦(.
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إثراء

ًنا نحو: {ڀ ڀ}، { ۀ ہ}، { ژ ڑ}، �أو غري منّون  �ملوقوف عليه �إما �أن يكون ُمَنوَّ  
وبعده �صاكن نحو: {ڎ ڈ}، { ۓ ڭ}، {ڀ ٺ}، { ھ ھ}، ويوقف على كلٍّ 
بح�صب ما تقت�صيه �لقو�عد، فاإن كان �ملنّون من ذو�ت �لر�ء ومن فو��صل �ل�صور �لإحدى ع�صرة 
�لآتية وقف عليه بالتقليل وجًها و�حًد�، و�إن كان من غريهما وقف عليه بالفتح و�لتقليل، و�إن كان 
غري �ملنّون من ذو�ت �لر�ء وقف عليه بالتقليل ل غري، و�إن كان من ذو�ت �لياء غري �لر�ئيات وقف 

عليه بالفتح و �لتقليل.

مصادر 
معلومات

الن�صر يف القراءات الع�صر، لبن اجلزري.  
بن  ع��ب��داهلل  حممد  لأب���ي  الع�صر،  ال���ق���راءات  يف  الكنز   

عبداملوؤمن الوا�صطي.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته  يف اأ�صل الفتح الإمالة: 
 ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } 
 ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ، { } ،{ } ،{ } ،{ }

.{ } ، { } ، { } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ }



146

 الدر�س 2٦
ال�ساد�س 
والع�سرون

الراءاتالراءات

تعريف التفخيم والترقيق:

يدور احلكم يف الراء والالم عند القراء بني التفخيم والرتقيق

فالتفخيم لغًة:

�لتغليظ و�لت�صمني و�لت�صخيم، وكلها مبعنى و�حد.

واصطالًحا:

�صخامة �ل�صوت عند �لنطق باحلرف فيمتلئ �لفم ب�صد�ه، فيكون �حلرف يف �ملخرج مفخًما ويف �ل�صفة قويًّا.

والترقيق لغًة:

�لتنحيف و�لت�صعيف.

واصطالًحا:

نحافة �ل�صوت عند �لنطق باحلرف فال ميتلئ �لفم ب�صد�ه، فيكون �حلرف نحيًفا يف �ملخرج، رقيًقا يف �ل�صفة.

تمهيد

هل �لأ�صل يف �لر�ء �لرتقيق �أو �لتفخيم؟  

ماذا
سنتعلم؟

تعريف التفخيم والرتقيق.  
مذهب ور�ض يف الراءات.  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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مذهب ورش في الراءات:

و�فق ور�ش �لقر�ء يف معظم �أحكام �لر�ء، ول يخالفهم �إل يف بع�ش �لأحكام على �لنحو �لآتي:  
يرقق ور�ض الراء املفتوحة اأو امل�صمومة:

	 .{ } ،{ �أن يكون قبل �لر�ء ياء �صاكنة مت�صلة بها، نحو: {
	 .{ } ،{ �أن يكون قبل �لر�ء حرف مك�صور مت�صل به، نحو: {
�أن يكون قبل �لر�ء حرف �صاكن لي�ش حرف ��صتعالء، وي�صتثنى من حروف �ل�صتعالء حرف �خلاء  	

.{ نحو: {
قال الإمام ال�صاطبي:

َوَقْبَلَهـــــــا َر�ٍء  ُكـــــــــلَّ  َوْر�ٌش  ــــــــــــَق  ــاَلَوَرقَّ ُمــو�ــصَ �ْلـــــــَك�ْصُر  ِو  �أَ َيــــاٌء  ــــَنــــًة  ُم�َصكَّ
ــَرٍة َكــ�ــصْ ــَد  ــْع َب �َصاِكـــًنـــا  اًل  َف�صْ َيـــَر  اَلَومَلْ  ا َفَكمَّ �ِصوى َحْرِف �ل�ْصِتْعاَل �ِصَوى �خْلَ

تدريب

اذكر اأمثلة لكلمات رقق فيها ور�ض الراء:

ر�ء متحركة بفتح �أو �صم �ُصبقت بك�صرر�ء متحركة بفتح �أو �صم �ُصبقت بياء �صاكنة

} اأو  اأما اإذا كانت الراء مك�صورة فور�ض وجميع القراء يرققونها �صواء كان الك�صر اأ�صليا نحو: {
.{ عار�ض مثل: {
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الراءات  الدر�س 2٦
ال�ساد�س والع�سرون

مستثنيات ورش:

خرج ور�ض عن اأ�صله ففخم بع�ض الراءات التي قيا�صها الرتقيق يف الألفاظ الآتية:
	 .{ } و { } و { ثالثة �أ�صماء �أعجمية: {
	 .{ لفظ: {
	  ،{ �لكلمة �إذ� وجد فيها ر�ء�ن ووجد �صبب لرتقيق �لأوىل فقط فتفخم ول ترقق، نحو {

} فلم ينقل عنه �إل �لرتقيق. }، �إل لفظ { }
قال الإمام ال�صاطبي:

�إَِرْم َوِفــــــــي  �لأَْعــَجــِمــيِّ  فــي  ــَمــَهــا  َلَوَفــخَّ ــدِّ ــَعـ ــَتـ ــرى ُمـ ــ ــى ُيـ ـ ــتَّ ــا َحـ ــ ــِرَه ــ ــِري ــ ــْك ــ َوَت

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته  يف اأ�صل الراءات: 
.{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ }
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مصادر 
معلومات

رية يف قراءة نافع، لأبي احل�صن  الق�صيدة احُل�صْ  
علي بن عبدالغني احل�صري.

ال���ُه���َداة يف اخ��ت��الف الأئ��م��ة وال�����رواة يف  ب�صتان   
لأبي  اليزيدي  واختيار  ع�صرة  الثالث  القراءات 
بكر عبداهلل بن اآْيُدْغِدي ال�صهري بابن اجُلْنِدي.

سس11  عرِّف التفخيم والترقيق.

سس22  اذكر الحاالت التي يرقق فيها ورش الراء مع ذكر مثال على ذلك.

.{ سس33  علِّل: ال يرقق ورش الراء في لفظ {

التقويم

إثراء

} رقق ور�ش �لر�ء �لأوىل وفخمها غريه و�أما �لثانية فاأجمعو� على ترقيقها يف حالة  كلمة {  
�لو�صل و�أما يف حال �لوقف فور�ش يرققها مطلًقا �صو�ء وقف بال�صكون �أم بالروم، و�أما �لباقون فاإن 

وقفو� بال�صكون فخموها و�إن وقفو� بالروم رققوها.
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2٧
 الدر�س 
ال�سابع

والع�سرون
الالماتالالمات

مذهب ورش في الالمات:

 �لأ�صل يف �لالم �لرتقيق �إل يف لفظ �جلاللة �إذ� �صبقت بفتح �أو �صم فتغلظ �لالم عند جميع �لقر�ء، نحو، 
} كما قال الإمام ال�صاطبي: } ،{ }

َك�ْصَرٍة َبــْعــِد  ــْن  ِم �هلِل  ��ْصِم  ــَدى  َل ــــاَلَوُكـــلٌّ  ــى َيـــــــــُروَق ُمــــَرتَّ ــ ــتَّ ــ ــا َح ــ ــَه ــ ــُق ــ ــَرقِّ ــ ُي
ـــــــٍة مَّ ــوُه َبـــْعـــَد َفـــْتـــٍح َو�صَ ــُمـ ـ ــخَّ ــا َفـ ــَمـ اَل)1(َكـ َوَفْي�صَ اًل  َو�صْ ْمِل  �ل�صَّ ِنَظاُم  َفَتمَّ 

�صروط تغليظ الالمات:
1. �أن تكون �لالم مفتوحة.

2. �أن ياأتي قبلها �أحد �حلروف �لتالية )�ل�صاد �أو �لطاء �أو �لظاء(.
٣. �أن تكون هذه �حلروف �صاكنة �أو مفتوحة.

ماذا
سنتعلم؟

مذهب ور�ض يف الالمات.  

تمهيد

ومن ذلك  وثر�ئها،  د�ٌل على عظمتها  وهذ�  و�ل�صياقات،  و�جلمل  و�لكلمات  �لعرب يف �حلروف  لغات  تتنوع   
ترقيق �لالمات وتغليظها.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لالمات.
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مثال ذلك:
.{ } ـــ { } ــ { �ل�صاد: {

.{ } ــ { } ـ { �لطاء: {
.{ } ــ { } ــ{ �لظاء: {

قال الإمام ال�صاطبي:
ــاِدَهــا ــ�ــصَ ِل َلٍم  َفـــْتـــَح  َوْر�ٌش  َلَوَغـــلَّـــَظ  َتـــَنـــزُّ َقـــْبـــُل  ــاِء  ِلــلــظَّ �أَْو  ــاِء  ـ ــطَّ �لـ �أَِو 
الِتِهْم َك�صَ ــــــــَنــْت  �ُصكِّ �أَْو  ُفــِتــَحــْت  )1(�إَِذ�  ــاَل  ــو�ــصَ َوُي َظـــلَّ  ــمَّ  ث ا  �أَْي�صً ــِع  ــَل ــْط َوَم

تدريب

بنيِّ �صبب عدم تغليظ الالم لور�ض يف الكلمات الآتية:
:{ }                                                    :{ }   

 :{ }                                                     :{ }   
:{ }                                                 :{ }   

:{ }                                                     :{ }  

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لالمات.
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الالمات  الدر�س 2٧
ال�سابع والع�سرون

ما يغلظه ورش بخلفه:

لور�ض اخُلْلف يف تغليظ الالم يف ثالث حالت: 
اأوًل: اإذا ف�صلت الألف بني الالم واأحد احلروف الثالثة: وذلك يف ثالث كلمات:

.{ )َطاَل(: يف �صورة طه و�لأنبياء و�حلديد، قال تعاىل {  .1
.{ ا(: يف �صورة �لن�صاء، قال تعاىل { احَلَ )َي�صَّ  .2

.{ اًل(: يف �صورة �لبقرة، قال تعاىل: { )ِف�صَ  .٣
�لالم وهو  تغليظ  ُفِقد �صرط من �صروط  و�أنه  �لألَف حاجًز� بني هذه �حلروف و�لالم،  جعل  َقها:  رقَّ فمن 

مبا�صرة �أحد هذه �حلروف لها بال حاجز.
ومن غّلظها: جعل �لألف حاجًز� غرَي ح�صنٍي ل مينع �لتغليظ.

ثانًيا: اإذا تطرفت الالم ب�صروطها ووقف عليها نحو:
.{ َل( ب�صورة �لبقرة ومو�صعي �لرعد، قال تعاىل: { )يو�صَ  .1

.{ َل( ب�صورة �لبقرة، قال تعاىل: { )ف�صَ  .2
.{ َل( ب�صورة �لأنعام، قال تعاىل: { )ف�صَّ  .٣

فمن غلظها نظر لالأ�صل، ومن رققها �عتَدّ بال�صكون �لعار�ش للوقف، و�لتغليظ �أرجح. 
قال الإمام ال�صاطبي:

َوِعــْنــَدَمــا اًل  ِف�صَ ــْع  َم ُخــْلــٌف  َطــاَل  ــاَل )1(َويف  ــ�ــصِّ ـــُم ُف ــَفـــخَّ ــــــُن َوْقـــًفـــا َو�ملُـ ُي�َصكَّ

ثالًثا: اإذا وقعت الالم بعد ال�صاد وبعدها األف منقلبة عن ياء: وهذه الألف تاأتي على ق�صمني:
الق�صم الأول: ما لي�ض براأ�ض اآية: نحو:

.{ لَّـى( يف قوله تعاىل: { 1. )ُم�صَ
.{ اَلها( يف قوله تعاىل: { 2.  )ي�صْ

.{ لَّـى(  يف قوله تعاىل: { ٣.  )ُي�صَ

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لالمات.



153

فع
 نا

ن
 ع

ش
ور

ة 
واي

ل ر
صو

:  أ
عة

راب
 ال

دة
وح

ال

فورد فيها التغليظ والرتقيق 
فمن قر�أ بفتح هذه �لألفات �ملنقلبة عن ياء لزمه تغليظ �لالم.

ومن قر�أ بتقليل هذه �لألفات �ملنقلبة عن ياء لزمه ترقيق �لالم.
الق�صم الثاين: ما كان راأ�ض اآية: وجاء يف ثالثة موا�صع:

} ب�صورة �لقيامة. } .1
} ب�صورة �لأعلى. }  .2

} ب�صورة �لعلق. }  .٣
فلور�ض الرتقيق فقط لكونها راأ�ض اآية من ال�صور الإحدى ع�صرة التي يقلل ور�ض فوا�صلها.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الالمات: 
،{ }،{  }،{  } ،{ }،{  }،{  }،{ }

.{  }،{  }
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الالمات

إثراء

}  مع البدل فلور�ض: } ،{ } ،{ اإذا اجتمعت الكلمات املتقدمة {  
تغليظ �لالم وترقيقها و�لوجهان �صحيحان، و�لتغليظ مقدم، فاإذ� �صمت �إىل �لبدل كان له خم�صة   
�أوجه: ترقيق �لالم. وعليه ثالثة �لبدل ثم �لتغليظ وعليه يف �لبدل �لتو�صط و�ملد فح�صب، وميتنع 

�لق�صر على �لتغليظ.
�إذً� : ل تغليظ يف �لالم مع ق�صر �لبدل.  

 الدر�س 2٧
ال�سابع والع�سرون

مصادر 
معلومات

املنتهى يف ال��ق��راءات يف ال��ق��راءات الع�صر لأب��ي الف�صل   
حممد بن جعفر اخلزاعي.

بن  طاهر  احل�صن  لأب��ي  الثمان  ال��ق��راءات  يف  التذكرة   
عبد املنعم احللبي.
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سس11  اذكر شروط تغليظ الالم لورش.

سس22  أي الكلمات التالية يغلظ فيها ورش الالم مع بيان السبب؟

ال�صببالكلمة القراآنية
{ }

{ }
{ }

{ }

{ }

التقويم
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2٨
الدر�س الثامن 

الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخطالوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخطوالع�سرون

أواًل: الوقف على أواخر الكلم:

تعريف الوقف:

لغة:

�لكف و�حلب�ش و�ملنع.

اصطالًحا:

قطع �ل�صوت عن �لقر�ءة زمًنا يتنف�ش فيه �لقارئ بنية ��صتئناف �لقر�ءة.

ما األصل في الوقف على أواخر الكلم؟

�لأ�صل يف �لوقف �أن يكون باإ�صكان �حلرف �ملوقوف عليه، فيتجرد �حلرف بعد �صكونه من �حلركة �لتي كان 
م�صكاًل بها.

تمهيد

كتب �لقر�آن بني يدي ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص، فر�صم �لقر�آن توقيفي ل يجوز تغيريه، و�إل كان �لقر�آن مرتًعا لالجتهاد�ت   
لأنو�ع كالم  �صاماًل  �مل�صحف وهجاوؤه  ر�صم  وقد جاء  و�لتحريف،  للتبديل  باًبا  فكان  تنتهي،  ل  �لتي  و�لآر�ء 

�لعرب ولهجاتها وطر�ئق كتاباتها.

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الوقف.       احلروف التي يقع عليها الروم والإ�صمام.   
الأ�صل يف الوقف على اأواخر الكلم.    فائدة الروم والإ�صمام.  

تعريف الروم.       الوقف على مر�صوم اخلط.  
تعريف الإ�صمام.   

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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قال الإمام ال�صاطبي:
��ْصِتَقاُقُه َوْهَو  �ْلَوْقِف  ُل  �أَ�صْ َل )1(َو�لإ�ْصَكاُن  ِريِك َحْرٍف َتَعزَّ ِمَن �ْلَوْقِف َعْن حَتْ

ولور�ض مذهبان اآخران يف الوقف على اأواخر الكلم غري الإ�صكان هما:
1. الَرْوم.    

٢. الإ�صمام.

١. الرَْوم:

تعريفه:

ت�صعيفك �ل�صوت باحلركة حتى يذهب بذلك معظم �صوتها.
فت�صمع �صوًتا خفيًّا ي�صمعه �لقريب �ملن�صت لقر�ءتك.

قال الإمام ال�صاطبي:
ِك َو�ِقـــًفـــا ــرَّ ــ ــَح ــ )2(َوَرْوُمـــــــَك �إِ�ْصَمــــــــاُع �ملُ َل  َتـــَنـــوَّ َد�ٍن  ــلَّ  ــ ُك َخـــِفـــيٍّ  ـــْوٍت  ِبـــ�ـــصَ

٢. اإلشمام: 

تعريفه:

�صم �ل�صفتني ُبعيد �لنطق باحلرف �لأخري من �لكلمة من غري �صوت وبدون تر�ٍخ.
وي�صتفيد من ذلك �ملب�صر �ملتابع لقر�ءتك.  

قال الإمام ال�صاطبي:
َما ُبــَعــْيــَد  َفاِه  �ل�صِّ �إِْطــَبــاُق  َحاَل)٣(َو�لإ�ْصَمـــــاُم  َفَي�صْ ُهــَنــاَك  ــْوٌت  �ــصَ َل  ُن  ُي�َصكَّ

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لوقف على �أو�خر �لكلم.

)2( منت �ل�صاطبية، باب �لوقف على �أو�خر �لكلم.

)٣( منت �ل�صاطبية، باب �لوقف على �أو�خر �لكلم.
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الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط الدر�س الثامن2٨
 والع�سرون

فائدة الروم واإلشمام:

من فوائد الوقف بالروم اأو الإ�صمام:
1. معرفة نوع �حلركة يف حال �لو�صل عندما نقف عليها. وهذ� ملن كان بح�صرته م�صتمع.

)1( ،{  2. �لإ�صارة �إىل حركـــــــة �لإعــر�ب عنـــــد خ�صــية �للتبـــــا�ش نحــو: {
.)٣({ } ،)2({ }

الحركات التي يكون فيها الروم واإلشمام:

يقع �لروم و�لإ�صمام يف �لكلمة �مل�صمومة و�ملرفوعة، �إ�صافة �إىل �أن �لروم يقع يف �لكلمة �ملجرورة و�ملك�صورة.
وميتنع وقوعهما يف �لكلمة �ملفتوحة و�ملن�صوبة.

قال ال�صاطبي:

َو�ِرٌد ْفـــِع  َو�لـــرَّ ــمِّ  �لــ�ــصَّ يف  ــَمــا  ــُه ــُل ــْع ــاَلَوِف ُو�ــصِّ ــرِّ  ــ َو�جْلَ �ْلَك�ْصِر  ِعــْنــَد  َوَرْوُمــــَك 
َقـــاِرٌئ ِب  َو�لـــــنَّ�صْ �ْلــَفــْتــِح  ــَرُه يف  َيـ �أُْعــِمــاَل)٤(َومَلْ  �ْلُكلِّ  يف  ْحِو  �لنَّ �إَِمــاِم  َوِعْنَد 

وبهذا يتلخ�ض لنا الأوجه اجلائزة عند الوقف على اأواخر الكلم:
1. �لإ�صكان ويكون يف �ملفتوح و�مل�صموم و�ملك�صور.

2. �لروم ويكون يف �مل�صموم و�ملك�صور.
٣. �لإ�صمام ويكون يف �مل�صموم فقط. 

الفرق بين الروم واالختالس:

1. �لروم يوؤتى فيه بثلث �حلركة، و�لختال�ش يوؤتى فيه بثلثيهما.
2. �لروم ل يكون �إل يف �لوقف، و�لختال�ش يكون يف �لوقف و�لو�صل.

٣. �لروم ل يكون �إل يف �ملرفوع و�مل�صموم و�ملك�صور، و�لختال�ش يف جميع �حلركات بناء كانت �أو �إعر�ًبا.

)1( �صورة فاطر �لآية رقم )2٨(.
)2( �صورة �لرحمن �لآية رقم )12(.

)٣( �صورة �لربوج �لآية رقم )1٥(.
)٤( منت �ل�صاطبية، باب �لوقف على �أو�خر �لكلم.
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ثانًيا: الوقف على مرسوم الخط:

معنى مر�صوم اخلط:
هو خط �مل�صحف �لذي �نتخبه �ل�صحابة باأمر عثمان بن عفان  مما كتب بني يدي ر�صول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

مذهب الإمام ور�ض عن نافع يف الوقف على مر�صوم اخلط:
ا �أو ��صطر�ريًّا. فيقف بالهاء على { ېئ} وبالتاء على   �تباع �لر�صم يف �لوقف، �صو�ء �أكان �لوقف �ختياريًّ

.{ }

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صلي الوقف على اأواخر الكلم ومر�صوم 
اخلط: 

.{ } ،{  } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ }
مصادر 

معلومات
اإبراز املعاين من حرز الأماين، لالإمام عبدالرحمن بن   

اإ�صماعيل املعروف ب�اأبي �صامة.
امل�صري  ور�ض  مقدمة  �صرح  املقري  وغنية  املعطي  فتح   

ملحمد بن اأحمد املتويل.
التقويم

سس11  ما المراد بما يأتي؟

1. �لروم:
2. �لإ�صمام:

٣. مر�صوم �خلط:
سس22  ضع عالمة ) √ ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) × ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

)    ( 1. يقع �لروم يف �لكلمة �مل�صمومة و�ملرفوعة و�ملجرورة و�ملك�صورة    
)    ( 2. يقع �لإ�صمام يف �لكلمة �ملفتوحة و�ملن�صوبة                        

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على:

1. �لأ�صل يف �لوقف على �أو�خر �لكلم باإ�صكان �حلرف �ملوقوف عليه؟
2. مذهب ور�ش يف �لوقف �تباع �لر�صم؟
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2٩
الدر�س التا�سع 

ياء اإلضافةياء اإلضافةوالع�سرون

المراد بياء اإلضافة:

هي: ياء ز�ئدة د�لة على �ملتكلم.
 ) وتت�صل ياء�ت �لإ�صافة بال�صم نحو )نف�صي( )ِذْكري( و�لفعل نحو )فطرين( )ليحزنني( و�حلرف نحو )يِلْ

)�إيّن(.

ضابط يُعرف به ياء اإلضافة:

هو: �أن ُتدخل هاء �لغائب �أو كاف �ملخاطب على �لكلمة، فاإن ��صتقامت فهي ياء �إ�صافة، فتقول يف )�إيّن(: 
ُه - �إّنَك. �إنَّ

ماذا
سنتعلم؟

تعريف ياء الإ�صافة.  
�صابط ياء الإ�صافة.  

مذهب ور�ض يف ياء الإ�صافة.  

تمهيد

لحظ عظمة لغة �لعرب يف تنّوع ��صتعمال �لياء فيما ياأتي:  
1. كتابي. 

2. �لد�عي. 
٣. ترمي. 

٤. عني.
٥. يف �أنف�صكم.

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa
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مذهب ورش في ياء اإلضافة:

�ل�صاهد من �ل�صاطبية )1(�حلكم�ملثال�لق�صم

}ياء �إ�صافة يليها همزة قطع مفتوحة }

فتح ياء �لإ�صافة

َوِت�َصُعَها ِبَفْتٍح  َهْمٍز  َمــْع  َفِت�ْصُعوَن 
اَل ُهمَّ ــَع  َمــَو��ــصِ �إَلَّ  َفْتُحَها  �َصَما 

}ياء �إ�صافة يليها همزة قطع مك�صورة }
وِثْنَتاِن َمْع َخْم�ِصنَي َمْع َك�ْصِر َهْمَزٍة

َل  َتَعزَّ َمــا  �ِصوى  ُحْكٍم  �أُويِل  ِبفْتِح 

}ياء �إ�صافة يليها همزة قطع م�صمومة }
مِّ ُم�ْصَكاَل َوَع�ْصٌر َيِليَها �ْلَهْمُز ِبال�صَّ
ِلُكلِِّهْم  َو�أَ�ْصِكْن  َفاْفَتْح  َناِفٍع  َفَعْن 

}ياء �إ�صافة يليها )�ل( �لتعريف }
َع�ْصَرٍة �أَْرَبـــُع  ْعِريِف  ِللتَّ ِم  �لــالَّ َويِف 

ُعاَل  يِف  َوَعــْهــِدَي  َفا�ٍش  َفاإِ�ْصَكاُنَها 

ياء �إ�صافة يليها همزة و�صل

{ }
{ }
{ }
{ }

فتح ياء �لإ�صافة
ا �صَ َوَنْف�ِصي �َصَما ِذْكِري �َصَما َقْوِمي �لرِّ
ِوَل  ْفُوُه  �صَ �َصَما  َبْعِدي  ُهًدى  َحِميُد 

ياء �إ�صافة يليها �أحد حروف �لهجاء 
}غري �لهمز فتح ياء �لإ�صافة {

يف بع�ش �ملو��صع
ُخْلُفُهْم َثاَلثنِيَ  يِف  َهْمٍز  َغرْيِ  َوَمــَع 

َل  ْلِف َو�ْلَفْتُح ُخوِّ ياَي ِجيء باخْلُ َوحَمْ

          

)1( منت �ل�صاطبية، باب مذ�هبهم يف ياء�ت �لإ�صافة.

تدريب

�ر�صم خريطة ذهنية لأق�صام ياء�ت �لإ�صافة، مبينا مذهب ور�ش يف كل ق�صم.
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ياء اإلضافة الدر�س التا�سع 
والع�سرون 2٩

)٣( �صورة �لق�ص�ش، �لآية )2٧(.     )1( �صورة �لأنعام، �لآية )٧٤(.  
)٤( �صورة �ل�صف، �لآية )٦(. )2( �صورة يو�صف، �لآية )٨٦(.   

نشاط         

)اأ( اقراأ الكلمات القراآنية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل ياء الإ�صافة: 
 ،{ } ،{ } ،{ } ،{ } ،{ }

.{ } ،{ } ،{ } ،{ }
)ب( اقراأ الآيات الكرميات برواية ور�ض مطبًقا الأ�صول التالية:

)ياء الإ�صافة - ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر - الإمالة -  النقل - الراءات والالمات( 

.)1({ قال تعاىل: {

.)2({ قال تعاىل: {

قال تعاىل: { 
                 

قال تعاىل: { 
             .)٤({

.)٣( {
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مصادر 
معلومات

بن  حممد  عبداهلل  لأبي  ال�صبع(  القراءات  الكايف )يف   
�صريح الرعيني الإ�صبيلي.

�صرح ال�صاطبية جلالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر   
ال�صيوطي.

التقويم

سس11  ما المراد بياء اإلضافة؟

سس22  بيِّن  الحكم لورش في ياء اإلضافة مستشهًدا بأبيات الشاطبية.

.{ } .1
.{  } .2

.{ } .٣
.{ } .٤
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الدر�س٣٠
 الثالثون

رابط الدر�ض الرقميياءات الزوائدياءات الزوائد

www.ien.edu.sa

ماذا
سنتعلم؟

تعريف ياءات الزوائد.  
الفروق بني ياءات الإ�صافة وياءات الزوائد.  

مذهب ور�ض يف ياءات الزوائد.  

تمهيد

المراد بياءات الزوائد:

�ْصم عند من �أثبتها. هي: ياء�ت متطّرفة ز�ئدة يف �لتالوة على �لرَّ
 .{ } و{ } و{ تت�صل بالأ�صماء و�لأفعال، نحو: {

الفروق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد:

ياء�ت �لإ�صافة ثابتة يف ر�صم �مل�صاحف، بخالف ياء�ت �لزو�ئد.  	
ولذا قال ال�صاطبي:

ــَد� ــ ــ ــاَء�ٍت ُت�َصــّمــــــــى َزَو�ِئـ ــ ــ )1(َوُدوَنـــــــَك َيـ َمْعِزل  اِحِف  �مَل�صَ َخطِّ  َعْن  ُكنَّ  لأَْن 

ياء�ت �لإ�صافة ز�ئدة على �لكلمة فال تكون لًما لها �أبًد�، فهي كهاء �ل�صمري وكافه. وياء�ت �لزو�ئد تكون  	
 .{ } و{ } و{ } و{ �أ�صلية وز�ئدة فتجيء لًما للكلمة نحو {

�خلالف يف ياء �لإ�صافة د�ئر بني �لفتح و�لإ�صكان؛ ويف �لزو�ئد د�ئر بني �حلذف و�لإثبات. 	
ياء�ت �لإ�صافة تكون يف �لأ�صماء و�لأفعال و�حلروف، وياء�ت �لزو�ئد تكون يف �لأ�صماء و�لأفعال.  	

} و { }؟ ما �لفرق بني �لياءين يف هاتني �لكلمتني {  

)1( منت �ل�صاطبية، باب ياء�ت �لزو�ئد.
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مذهب ورش في ياءات الزوائد:

وقع اخلالف بني القراء يف باب ياءات الزوائد يف اثنتي و�صتني كلمة، اأثبت ور�ض �صبع واأربعني ياء و�صاًل، 
وحذفها وقًفا:

املوا�صع التي اأثبت فيه� ور�س ي�ءات الزوائد و�صاًل وحذفه� وقًف� 

{ }{ }{ }

{ }{ }{ }{ }

{ }{ }{ }{ }

{ }{ }{ }{ }
)1({ }{ }{ }

{ }{ }{ }{ }

{ }{ }{ }

{ }{ }{ }{ }

{ }{ }{ }{ }

{ }{ }{ }

)1( �صورة �لنمل �لآية رقم)٣٦(. وهو �ملو�صع �لو�حد �لذي فتحه، و�إن كان �لأ�صل يف ياء�ت �لزو�ئد هو �لإ�صكان.  و�صبب ذلك �أن �لك�صر عند �لتقاء 
�ل�صاكنني �أثقل من �لفتح، ففتحت لئال يتو�ىل �لك�صر.



166

ياءات الزوائد الدر�س٣٠
 الثالثون

قال الإمام ال�صاطبي:
َواِئِد َباُب َياَءاِت الزَّ

���ى َزَواِئ���������َدا ��اِح��ِف َم��ْع��ِزَل َوُدوَن����������َك َي���������اَءاٍت ُت�������َص���مَّ لأَْن ُك���نَّ َع���ْن َخ���طِّ املَ�����صَ
َل�����َواِم��َع��ا ا  ُدرَّ ����اَل����نْي  احْلَ يف  َوَت���ْث���ُب���ُت  ��اَل  َك��مَّ َح���ْم���َزُة  ��ْم��ِل  ال��نَّ َواأُوىَل  ِب��ُخ��ْل��ٍف 
اإَِم���اُم���ُه ��اٌد �َصُك������وٌر  َح�����مَّ ���ِل  اْل���َو����صْ ������وَن َواْث����َن����اِن َف��اْع��ِق��اَلَويِف  َوُج��ْم��لَ��ُت��َه��ا �ِصتُّ
َيْه� َواِر ال�ُمَناِد  اِع اجْلَ ِوَل َفَي�ْصِري اإىِل الدَّ ُت��َع��لِّ��َم��ِن��ي  ْن  اأَ َم����ْع  ُي����وؤِْت����نَيْ  ����ِدَي���ْن 
�َصما ���ِب���َع���ْن  َوَت���تَّ الإِ�ْصَرا  ����ْرَت����ِن����ي  ��اَلَواأَخَّ ُرفِّ ُه��وَد  ِت يِف  َي���اأْ َنْبِغي  اْل��َك��ْه��ِف  َويف 
َب�����اَل���َص��َم��ا َوُدَع������اِءي ِف�����ي َج��َن��ا ُح��ْل��ِو َه��ْدِي��ِه ���ُه  َح���قُّ ْه������ِدُك������ْم  اأَ ����ِب����ُع����ويِن  اتَّ َويف 
�َصَما وَن���ِن���ي  ���دُّ مُتِ َع��ْن��ُه��ْم  َت�����َريِن  َواإِْن  اِع َه���اَك َج��ًن��ا َح��اَل  َف��ِري��ًق��ا َوَي�����ْدُع ال����دَّ
ُقْنُباَل َويف اْل��َف��ْج��ِر ِب����اْل����َواِدي َدَن����ا َج��َرَي��اُن��ُه َواَف���َق  ِب��اْل��َوْج��َه��نْيِ  اْل��َوْق��ِف  َويف 
َه����َدى اإِْذ  اأََه�����اَن�����ِن  َم���ْع���ُه  َوَح����ْذُف����ُه����َم����ا ِل����ْل����َم����اِزيِن ُع�����دَّ اأَْع�������َدَلَواأَْك����َرَم����ِن����ي 
اأُويِل َع���ْن  َوُي��ْف��َت��ُح  اآت����ايِن  ��ْم��ِل  ال��نَّ َعاَلَويف  ُحاًل  َب��نْيَ  اْلَوْقِف  َوِخ��الُف  ح�ًِمى 
����َواِب اْل���َب���اِد َح���قٌّ َج��َن��اُه��َم��ا ُحلَىَوَم����ْع َك����اجْلَ ُخ���و  اأَ ���ُت  َوحَتْ �ْصَرا  الإِ امْلُ��ْه��َت��ِد  َويف 
َع��ْن��ُه��َم��ا ِع����ْم����َراَن  اآِل  يِف  ���َب���َع���ْن  اتَّ ِل�ُيْحَماَلَويف  َح��جَّ  الأَْع�����َراَف  يِف  َوِك���ي���ُدوِن 
���ُه ��اَلِب���ُخ���ْل���ٍف َوُت������وؤُْت������ويِن ِب�����ُي�����و�ُصَف َح���قُّ ْل�����ِن�����ي َح����َواِري����ِه َج�����مَّ َويف ُه����وَد َت�ْصاأَ
اأَ���ْص��َرْك��ُت��ُم��وِن َق��ْد َح��جَّ  َوَلَوُت���ْخ���ُزوِن ِفيهاَ  َمْع  اْخ�َصْوِن  اأُويِل  َيا  اتَُّقوِن  َه��َداِن 
��ِق��ي َزَك���ا ��ِح��ي��َح ُم��َع��لَّ��اَلَوَع����ْن����ُه َوَخ����اُف����ويِن َوَم�����ْن َي��تَّ ِب����ُي����و�ُصَف َواَف�����ى َك��ال�����صَّ
��� َوال��تَّ ����اَلِق  َوال����تَّ ُه  ُدرُّ ال�����ُم��َت��َع��ايِل  ���اَلَويِف  ُج���هَّ ����ْل����ِف  ِب����اخْلُ َب���اِغ���ي���ِه  َدَرا  َت����َن����اِد 
اِعي َدَع��ايِن َحاَل َجًنى �����اَلَوَم��ْع َدْع��َوَة الدَّ َوَل���������ْي�َصا ِل���َق���اُل���وٍن َع����ِن اْل����ُغ����رِّ �ُصبَّ
ُن�������ُذِري َج���اَلَن���ِذي���ِري ِل�����َوْر�ٍض ُث���مَّ ُت���ْرِدَي���ِن َت��ْرُج��ُم��و �������ٌة  ِن َف����اْع����َت����ِزُل����ويِن �ِصتَّ
ُب���و ���اَلَوِع����ي����ِدي َث������اَلٌث ُي����ْن����ِق����ُذويِن ُي���َك���ذِّ ِن َق�����اَل َن���ِك���رِيي اأَْرَب��������ٌع َع���ْن���ُه ُو����صِّ
َيدا �َصاِكًنا  َوِق��ْف  اْف��َت��ْح  ِع��َب��اِدي  ْر  ْخ����ُرِف ال��ُع��اَلَفَب�صِّ ���ِب���ُع���ويِن َح���جَّ يف ال����زُّ َواتَّ
َي���اوؤُُه اْل��ُك��لِّ  َع��ِن  َت�ْصاأَْلِني  اْل��َك��ْه��ِف  ُمثِّاَلَويف  ��ْل��ِف  ِب��اخْلُ ����ْذُف  َواحْلَ َر�ْصِمِه  َعلَى 
َزَك�����ا َوَج��ِم��ي��ُع��ُه��ْم َن���ْرَت���ِع���ي ُخ���ْل���ٌف  ��ْم��ِل َي��ْه��ِدَي��ِن��ي َت��اَلَويف  ���َت ال��نَّ ِب��الإْث��َب��اِت حَتْ



167

فع
 نا

ن
 ع

ش
ور

ة 
واي

ل ر
صو

:  أ
عة

راب
 ال

دة
وح

ال

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية برواية ور�ض مطبًقا اأ�صل ياءات الزوائد: 
 .)2( { }  .)1( { }

.)٤( { }   .)٣( { }

مصادر 
معلومات

الغاية يف القراءات الع�صر لأبي بكر اأحمد بن احل�صني   
بن ِمْهران الأ�صبهاين.

الإ�����ص����اءة يف ب��ي��ان اأ����ص���ول ال���ق���راءة ل��ع��ل��ي ب���ن حممد   
ال�صباع.

يف  والعلمي  ال��درا���ص��ي  التفوق  على  ي�صاعد  مم��ا   
والفروق  وامل�صتبه  املختلف  �صبط  الطالب.  حياة 
بينهما، ومن هذا الباب �صبط الفروق بني ياءات 

الإ�صافة وياءات الزوائد. 

مهارات حياتية

)1( �صورة هود، �آية )٤٦(.
)2( �صورة �لنمل، �آية )٣٦(. 
)٣( �صورة هود، �آية )1٠٥(. 

)٤( �صورة �ل�صورى، �آية )٣2(.

التقويم

سس11  ما المراد بياءات الزوائد؟

سس22  اذكر الفروق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد.

سس33  حّدد الكلمات القرآنية التي أثبت فيها ورش الياء وصال وحذفها وقفا من خالل قول اإلمام الشاطبي:

َيْه �ملُــَنــاِد  ــَو�ِر  ـ �جْلَ �ِع  �لـــدَّ �إىِل  َوَلَفَي�ْصِري  ــي  ــِن ــَم ــلِّ ــَع ُت �أَْن  ــْع  ــ َم ــنَي  ــ ــوؤِْت ــ ُي ِدَيــــن 
ِبَعــــــْن �َصَمــــــا ــــــْرَتِني �ل�ْصـــــَر� َوَتتَّ ــاَلَو�أَخَّ ُرفِّ ُهــوَد  يِف  َيــاأِْت  َنْبِغي  �ْلَكْهِف  َويف 

�َصَما َوُدَعاِءي يِف َجَنا ُحْلِو َهْدِيِه
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الكلمات الفرشيةالكلمات الفرشية

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الفر�ض.  
الكلمات الفر�صية لور�ض.  

تعريف الفرش: 

لغة:

�لن�صر و�لب�صط. 

اصطالحًا:

�لكلمات �ملختلف فيها بني �لقر�ء �ملنثورة يف �صور �لقر�آن من غري قاعدة غالًبا، كـــ»�صلو�تهم«  تختلف قر�ءتها 
عن قر�ءة: »�صالتهم«.

تمهيد

�ش: هل هناك فرق بني م�صطلح )�لأ�صول( و)�لَفْر�ش( عند �لقر�ء؟  

رابط الدر�ض الرقمي

www.ien.edu.sa

الدر�س احلادي٣1
 والثالثون

الكلمات الفرشية في سور القرآن الكريم عند ورش:

 تنق�صم الكلمات الفر�صية عند ور�ض اإىل ق�صمني:
اأ. ما له قاعدة، وهي: 

ا لزًما؛ فاإن ور�ًصا  �إذ� �لتقى حرفان �صاكنان وكان �أحدهما �آخر �لكلمة و�لثاين يف بد�ية كلمة ثالثها م�صموم �صمًّ
،)٣( { } ،)2( { } ،)1( { ي�صم �ل�صاكن �لأول، نحو: {

.)٤( { }

)1( �صورة �لإ�صر�ء �لآية رقم )11٠(.
)2( �صورة يو�صف �لآية رقم )٣1(.

)٣( �صورة �لنحل �لآية رقم )٣٦(.
)٤( �صورة �لأنبياء �لآية رقم )٤1(.
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ب. ما لي�ض له قاعدة، وهي:
 كلمات كثرية وقع اخلالف بني ور�ض وحف�ض فيها، ومنها:

�ص�هد ذلك من ال�ص�طبيةكيفية قراءته�الكلمة القراآنية

{ �إ�صكان �لطاء{ 
ــاُء �َصاِكٌن ــَو�ٌت �لــطَّ ــُط ُخ �أَتــى  ــُث  َوَحــْي
ـــاَل ــَف َرتَّ ــْي ــًد َك ــ ــُه َعـــْن َز�ِه ــمُّ ــْل �ــصَ ــ َوُق

�إ�صكان �لذ�ل{  } وما �صابهها
َفًتى ُنَهى  َعــمَّ  ْحِت  �ل�صُّ َكــِلــَمــاِت  َويِف 
َتــاَل ــٌع  ــاِفـ َنـ ــِه  ــ ِب �أُْذٌن  �أَتــــى  َوَكـــْيـــَف   

} وما �صابهها �إ�صكان �لكاف{
ْف َوَحْيـ مَّ �ل�ْصَكاَن �صِ َوُجْزًء� َوُجْزٌء �صَ
ُحاَل ُذو  �ْلَغرْيِ  َويف  ــًر�  ِذْك �أُْكُلَها  ُثَما   

{ ت�صديد �لذ�ل{ 
ــَذ� ــى �ــصَ ــَل ــــُروَن �لــُكــلُّ َخـــفَّ َع كَّ َوَتــــذَّ
اَل ُكمِّ َوِبالـِخفِّ  �َصْرًعا  �ْك�ِصُرو�  َو�أَنَّ   

ك�صر �لياء{  }
َيا َوَفْتُح  �ِصَو�ُهْم  ــَر�َهــا  جَمْ مِّ  �صَ َويِف 
َل ُعـــوِّ ــلِّ  ــُكـ �ْلـ َويِف  ــ�ــشٌّ  َن ــا  ــَن ُه ُبـــَنـــيِّ   

و�صاهد ذلك من ال�صاطبية:
ــٍث ــاِل ــَث ِل ــنَي  ــ ــَنـ ــ اِكـ �ل�صَّ �أَوىَل  ـــَك  ـــمُّ َحـــاَل)٥(َو�ـــصَ ــٍد  َن ِفـي  َك�ْصُرُه  ــا  ــُزوًم ُل مُّ  ُي�صَ
ــًحــا َو��ــصِ َدلَّ  بـــَد�  َنـــٌم  )٦(َفــاأْظــَهــَرَهــا  َو�ْمــَتــاَل  ظْماآَن  رَّ  �صُ َوْر�ٌش  َو�أَْدَغـــَم 

)1( منت �ل�صاطبية، باب فر�ش �حلروف �صورة �لبقرة.
)2( منت �ل�صاطبية بك�صر د�ل قد.
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الكلمات الفرشية الدر�س احلادي ٣1
والثالثون

مصادر 
معلومات

امل�صتنري يف القراءات الع�صر لأبي طاهر اأحمد بن علي   
بن �ِصَوار البغدادي.

القول الأ�صدق لل�صيخ علي بن حممد ال�صباع.  

ت�صديد �لقاف وفتح �لالم{  }
مَّ يِف َويِف �ْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْف�شٍ َو�صُ
اَل ـــُه ُمَتَثقِّ ـــمَّ  �َصـــَنـــْقـــُتــُل َو�ْكــــ�ِصـــْر �صَ

بك�صر �ل�صني{  }
َوُقــْل َفٍة  عَّ ُم�صَ َمــْع  ــْر  َو�ْقــ�ــصُ َد�َر  َكَما 
اَل نِي َحْيُث �أَتى �ْنَ  َع�َصْيُتْم ِبَك�ْصِر �ل�صِّ

فتح �لياء{  }
ــٍة َدَنـــا ــَن ــيِّ ــَب ُم َيـــا  َفــاْفــَتــْح  َويف �ْلـــُكـــلِّ 
ْمِع َكْم �َصَرًفا َعاَل ِحيًحا َوَك�ْصُر �جْلَ �صَ

ك�صر �ل�صني{  }
�َصَما ُم�ْصَتقَباًل  نِي  �ل�صِّ َك�ْصُر  َوَيْح�َصُب 
ــاَل �ــصَّ ُمــوؤَ ِقَيا�ًصا  ــَزْم  ــْل َي َومَلْ  ــاُه  ِر�ــصَ  
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٥
الوحدة الخامسة

    التعريف بالراويالتعريف بالراوي
الدوري عن أبي عمرو البصريالدوري عن أبي عمرو البصري  



اأهداف الوحدةاأهداف الوحدة

در�س الوحدةدر�س الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد درا�صة الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:
  التعريف بالراوي الدوري الذي روى عن اأبي عمرو الب�صري.

  حتديد مكان انت�صار رواية الدوري عن اأبي عمرو الب�صري يف العامل الإ�صالمي.
  متييز ا�صطالحات ال�صبط يف م�صحف املدينة النبوية لرواية الدوري عن اأبي عمرو 

الب�صري.

٣٢      التعريف بالراوي الدوري.
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الدر�س الثاين ٣2
والثالثون

التعريف بالراوي الدوريالتعريف بالراوي الدوري

اسمه ونسبه: 

اسمه:

هو حف�ش بن عمر بن عبد�لعزيز �لدوري �لأزدي �لبغـــــد�دي، �لنحـــوي �ملقرئ �ل�صرير.

ُكنيته:

�أبو عمر.

مولده:

ولد �صنة )1٥٠ هـ( يف مدينة �لدور يف �أيام زمن �خلليفة �لعبا�صي �ملن�صور.

وفاته:

تويف يف �صو�ل �صنة)2٤٦ هـ( يف عهـــد �خلليفة �لعبا�صي �ملتوكل.

ماذا
سنتعلم؟

ترجمة الراوي الدوري.  
  مكان انت�صار رواية الدوري يف العامل الإ�صالمي.

ا�صطالحات ال�صبط لرواية الدوري يف م�صحف املدينة النبوية.  
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صفاته وأخباره:

عــمــرو  	 �أبــــي  ــني  ــامــ ــ �لإم عـــن  روى 
�لب�صري وعلي �لك�صائي.

�إمام �لقر�ء يف ع�صره، و�صيخ �أهل  	
�لعر�ق يف زمانه.

�لــقــر�ء�ت  	 جمع  مــن  �أول  �إنــه  قيل 
و�صنف فيها.

قال �لأهو�زي: رحل �لدوري يف طلب �لقر�ء�ت، وقر�أ ب�صائر �حلروف، و�صمع من ذلك �صيًئا كثرًي� وق�صده  	
�لنا�ش من �لآفاق لعلو �صنده و�صعة علمه.

روى عنه بع�ش �لأحاديث �بن ماجه يف �صننه، و�أبو حات وقال �أبو حات : �صدوق. قال �أبو د�ود: ر�أيت �أحمد بن  	
حنبل يكتب عن �أبي عمر �لدوري.

طال عمره يف �لقر�ءة و�لإقر�ء، و�لأخذ و�لتلقني. و�نتفع �لنا�ش بعلمه يف �صائر �لآفاق. 	
روى �لقر�ءة عنه �أنا�ش كثريون منهم: �أحمد بن حرب �صيخ �ملطوعي، و�أبو جعفر �أحمد بن فرح �ملف�صر، و�أحمد  	

�بن يزيد �حللو�ين.

مصنفات الدوري:

ما �تفقت �ألفاظه ومعانيه من �لقر�آن. 	
�أحكام �لقر�آن و�ل�صنن. 	
ف�صائل �لقر�آن. 	
�أجز�ء �لقر�آن. 	

مكان انتشار رواية الدوري في العالم اإلسالمي:

تنت�صر رو�ية �لدوري يف �ل�صود�ن و�ل�صومال وح�صرموت يف �ليمن. 	
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التعريف بالراوي الدوري الدر�س الثاين ٣2
والثالثون

تدريب  ١

 مر بك �صنة ولدة �لدوري ووفاته. فكم عمره؟

تدريب  ٢

 �عتنى جممع �مللك فهد بطباعة �مل�صاحف بالرو�يات �ملتعددة.�ذكر خم�ًصا منها؟

اصطالحات الضبط لرواية الدوري في مصحف المدينة 

النبوية وتأتي في قرار اللجنة في آخر المصحف:

امللك  الطباعات، طبعات جممع  اأف�ضل  الع�ضر احلديث، ومن  ال�ضريف يف  دْت طباعة امل�ضحف  تعدَّ
فهد لطباعة امل�ضحف ال�ضريف يف املدينة النبوية. الذي طبع امل�ضحف بعدت روايات من �ضمنها رواية 

الدوري.
ره علماُء ال�ضبط وفق امل�ضطلحات  وقد ا�ضتخدمت اللجنة العلمية يف طريقة �ضبط رواية الدوري ما قرَّ

الآتية:
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 مرحلة �ل�صباب هي �لفرتة �لذهبية 
لعمر �لإن�صان فيجتمع فيها �لن�صاط 

و�حليوية، ثم يعقبها �ل�صعف 
و�ل�صيخوخة.

  فال�صاب �ملوفق ي�صتغل مرحلة �صبابه 
مبا يعود عليه بالنفع يف دينه ودنياه.

مهارات حيوية مصادر 
معلومات

 غاية �لنهاية يف طبقات �لقر�ء، لبن 
�جلزري.

 طبقات �لقر�ء، للذهبي.
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التعريف بالراوي الدوري

سس11  روى الدوري عن إمامين من األئمة السبعة. من هما؟

سس22  أين تنتشر رواية الدوري في العالم اإلسالمي؟

التقويم

إثراء

  قال �بن �لنفاح: �صمعت �لدوري يقول: قر�أت على �إ�صماعيل بن جعفر قر�ءة �أهل �ملدينة ختمة، و�أدركت 
حياة نافع، ولو كان عندي ع�صرة در�هم لرحلت �إليه.

الدر�س الثاين ٣2
والثالثون
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مذكرة/ ملحوظات الطالب



٦
الوحدة السادسة

    أصول روايةأصول رواية
  الدوري عن أبي عمروالدوري عن أبي عمرو

  البصريالبصري



درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

اأهداف الوحدةاأهداف الوحدة

٣٣    �ل�صتعاذة و�لب�صملة. 

٣٤      ميم �جلمع. 

٣٥      هاء �لكناية. 

٣٦      �ملد و�لق�صر.

٣٧    �لهمزتان من كلمة. 

٣٨    �لهمزتان من كلمتني. 

٣٩    �لهمز �ملفرد. 

٤٠    �لإظهار و�لإدغام. 

٤1    �لفتح و�لإمالة وبني �للفظني. 

٤2   �لوقف على مر�صوم �خلط.

٤٣    ياء �لإ�صافة.

٤٤    ياء�ت �لزو�ئد.

٤٥    �لكلمات �لفر�صية.     

يتوقع من الطلبة بعد درا�صة الوحدة اأن يكونوا ق�درين على:
  �صبط اأ�صول رواية الدوري عن اأبي عمرو الب�صري.

  ال�صت�صهاد على اأ�صول رواية الدوري  عن اأبي عمرو الب�صري من منت ال�صاطبية.
  تطبيق اأ�صول رواية الدوري عن اأبي عمرو الب�صري.



)1(  �صورة �لنحل، �لآية )٩٨(.
)2( منت �ل�صاطبية، باب: �ل�صتعاذة.
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الدر�س ٣٣
الثالث 

والثالثون
االستعاذة والبسملةاالستعاذة والبسملة

تعريف االستعاذة:

لغًة:

طلب �لإعاذة و�لمتناع و�لعت�صام و�لكفاية. 

اصطالًحا:

 قول �لقارئ عند بدء �لتالوة )�أعوذ باهلل من �ل�صيطان �لرجيم(.

لفظ االستعاذة:

�ل�صيغة �ملختارة جلميع �لقر�ء من حيث �لرو�ية »�أعوذ باهلل من �ل�صيطان �لرجيم«، ملو�فقته �للفظ �لو�رد يف 
)1(   () �صورة �لنحل وهو قوله تعاىل: 

وقد اأ�صار اإىل ذلك الإمام ال�صاطبي )٢( بقوله:
َفا�ْصــَتِعْذ َتْقــَر�أُ  ْهــَر  �لدَّ �أََرْدَت  َمــا  ْيَطاِن ِباهلِل ُم�ْصَجاَل�إَِذ�  ِجَهاًر� ِمَن �ل�صَّ
ْحِل ُي�ْصــرً� َو�إِْن  َتِزْد ـــاَلَعَلــى َمــا �أََتى يف �لنَّ هَّ جُمَ َفَل�ْصـــَت  َتْنِزيًهـــا  ـــَك  ِلَربِّ
�ُصــوِل َفَلــْم َيــِزْد َماَلَوَقــْد َذَكــُرو� َلْفــَظ �لرَّ ْقُل مَلْ ُيْبِق جُمْ حَّ هَذ� �لنَّ َوَلْو �صَ

حكم االستعاذة:

�صنة،  يجهر �لقارئ بال�صتعاذة �إذ� جهر بالقر�ءة، وي�صر بال�صتعاذة �إذ� �أ�صر بالقر�ءة. 

ماذا
سنتعلم؟ تعريف ال�صتعاذة.  

لفظ ال�صتعاذة.  
حكم ال�صتعاذة.  

تعريف الب�صملة.  

  اأحكام الب�صملة.
   حكم الب�صملة بني ال�صورتني للدوري.

   اأوجه ال�صتعاذة مع الب�صملة.

أواًل: االستعاذة
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لغة:

�لب�صملة م�صدر ب�صمل �إذ� قال ب�صم �هلل �أو �إذ� كتبها، فهي مبعنى �لقول. 

قول �لقارئ قبل �لقر�ءة {                                 }.

القارئ عند قراءته للقراآن الكرمي اإما اأن يقراأ من اأول ال�صورة اأو من و�صطها، واحلكم يف ذلك على 
ما ياأتي:

اأول ال�صورة

�صورة 
الف�حتة

�صورة
التوبة

ب�قي �صور 
القراآن عدا 
�صورة التوبة

ب�قي �صور 
القراآن

و�صط ال�صورة

ل خالف بني �لقّر�ء يف 
�لب�صملة يف �أول فاحتة �لكتاب، 
من عّدها منهم �آية، ومن مل 

يعّد؛ لأنها �بتد�ء �لقر�آن.

لأهل �لأد�ء قولن:
ل جتوز �لب�صملة؛ لأن حكم و�صط 

�ل�صورة كاأولها.
يجوز �لإتيان بالب�صملة؛ لأن حكم 

و�صط �ل�صورة لي�ش كاأولها.

يوؤتى بالب�صملة عند عامة 
�لقر�ء، ومنهم �لدوري

فيها وجهان:
�لإتيان بالب�صملة.

ترك �لب�صملة.

تدريب    ١

ورد يف لفظ ال�صتعاذة عدة �صيغ. اذكر اأربًعا منها:
1 ............................................................................................................
2 ............................................................................................................
٣ ............................................................................................................
٤ ............................................................................................................

تعريف البسملة:
ثانًيا: البسملة

اصطالًحا:

أحكام البسملة:
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االستعاذة والبسملة الدر�س الثالث ٣٣
والثالثون

حكم البسملة بين السورتين للدوري:

للب�صملة بني ال�صورتني للدوري حالتان:
اأ- اإثبات الب�صملة بني ال�صورتني، ولها ثالثة اأوجه:

و�صل �جلميع.. 1
قطع �جلميع.. 2
�لوقف على �آخر �ل�صورة وو�صل �لب�صملة باأول �ل�صورة �لتي تليها.. ٣

ب- ترك الب�صملة بني ال�صورتني، وفيها وجهان:
�لو�صل بني �ل�صورتني.. 1
�ل�صكت بني �ل�صورتني.. 2

قال الإمام ال�صاطبي:
ــاَحــٌة ــِن َفــ�ــصَ ــ ــْي ــ وَرَت ــنْيَ �ل�صُّ ُلــــــَك َبـ اَلَوَو�صْ َح�صَّ ــاُه  َجــاَلَي ــلٌّ  ُك َو��ْصُكَتْن  ــْل  َو�ــصِ  

تدريب   ٢

مر بك اأوجه ال�صتعاذة مع الب�صملة. بالتعاون مع زميلك اذكرها:
1 ............................................................................................................
2 ............................................................................................................
٣ ............................................................................................................
٤ ............................................................................................................
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)1(  �صورة �لنحل، �لآية )٩٨(.
)2( تف�صري �لقر�آن �لعظيم لبن كثري ج٤�ش٥1٧.

مصادر 
معلومات

التي�صري يف القراءات ال�صبع، لالإمام اأبي عمرو الداين.  
م���نت ال�����ص��اط��ب��ي��ة )ح�����رز الأم�������اين ووج�����ه ال���ت���ه���اين يف   

القراءات ال�صبع(، لالإمام ال�صاطبي.

من املهارات ال�صلوكية حر�ض املرء على الت�صمية يف   
موا�صعها، عند الأكل وال�صرب، والنوم، وعند ركوب 

و�صائل املوا�صالت، وغريها. 

مهارات حياتية

إثراء

)1( هذ� �أمٌر من �هلل تعاىل    ()   قال �بن  كثري
لعباده على ل�صان نبيه      �إذ� �أر�دو� قر�ءة �لقر�آن �أن ي�صتعيذو� باهلل من �ل�صيطان �لرجيم، وهذ� �أمر 

ندٍب لي�ش بو�جٍب، حكى �لإجماع على ذلك �أبو جعفٍر بن جريٍر وغريه من �لأئمة.
و�ملعنى يف �ل�صتعاذة عند �بتد�ء �لقر�ءة لئال يلب�ش على �لقارئ قر�ءته، ويخلط عليه ومينعه من �لتدبر 

و�لتفكر، ولهذ� ذهب �جلمهور �إىل �أن �ل�صتعاذة �إنا تكون قبل �لتالوة )2(.

سس11  عرِّف االستعاذة لغة واصطالًحا.

سس22  عرِّف البسملة لغة واصطالًحا.

سس33  ما الشاهد من الشاطبية على أن الصيغة المختارة في االستعاذة هي » أعوذ باهلل 

من الشيطان  الرجيم«؟

سس44  وّضح مذهب الدوري في البسملة بين السورتين

التقويم



 )1( �صورة �لفاحتة، �لآية )٧(.               )2( �صورة �لطور، �لآية )٤٨(.

186

ميم الجمعميم الجمع

المراد ميم الجمع:

 .   ()  ،   () هي امليم الزائدة الدالة على جمع املذكرين، نحو: 

تمهيد

ماذا
سنتعلم؟

املراد مبيم اجلمع.  
مذهب الدوري يف ميم اجلمع.  

ما الفرق بني امليمني يف الآيتني الكرميتني:  
	 .)1(   () قال �هلل تعاىل: 

	 .)2(   () قال �هلل تعاىل: 

الدر�س الرابع ٣٤
والثالثون
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)1( سورة البقرة، اآلية )1٦٦(.              )2( سورة املائدة، اآلية )٦2(.

)3( سورة البقرة، اآلية )2٤٦(.              )4( سورة يس، اآلية )1٤(. 

مذهب الدوري في ميم الجمع:

قراأ بك�صر ميم اجلمع اإذا:
وقعت قبل �صاكن.. 1
وقبل امليم هاء.. 2
وقبل الهاء ك�صر اأو ياء �صاكن مت�صل بها.. ٣

مثل: )    ہ  ھ()1(، )  )٢(،)ڇ  ڍ()٣(،  )٤(.
.)٤(   ()  ،)٣(

  ()  ،)٢(
  ()  ،)1(

  () فت�صبح:
وهذا يف حال الو�صل، اأما اإذا وقف على امليم فيقراأ بك�صر الهاء و�صكون امليم.

قال الإمام ال�صاطبي:
هــا َقْبــَل �َصــاِكٍن مَّ ــٍل �صُ �ْلَعــاَلَوِمــْن ُدوِن و�صْ َفَتــى  َك�ْصــُر  �ْلَهــاِء  َوَبْعــَد  ِلــُكٍل 
مَّ �َصْمَلاَلَمــَع �ْلَك�ْصــِر َقْبــَل �ْلَهــا �أَِو �ْلَياِء �َصــاِكًنا ِل َك�ْصــُر �ْلَهاِء بال�صَّ َويف �ْلَو�صْ
�لـــْ َعَلْيِهــُم  ُثــمَّ  �ْلأَ�ْصــَباُب  ِبِهــُم  ُمْكِمــاَلَكَمــا  ِباْلَك�ْصــِر  ِلْلــُكلِّ  َوِقــْف  ـــِقَتاُل 

تدريب

بالتعاون مع زميلك اذكر اأمثلة على:

ميم جمع وقعت قبل �ص�كن وقبل امليم 
ه�ء وقبله� ي�ء �ص�كنة

ميم جمع وقعت قبل �ص�كن وقبل امليم 
ه�ء وقبله� ك�صر

.1.1

.2.2

.٣.٣
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)1(�صورة �لبقرة، �لآية )1٦٦(.
)2( �صورة �ملائدة، �لآية )٦2(.

)٣(�صورة �لبقرة، �لآية )2٤٦(.

)٤(�صورة ي�ش، �لآية )1٤(.
)٥(�صورة �لنور، �لآية )2٥(.

)٦( �صورة �إبر�هيم، �لآية )٤٤(.

ميم الجمع الدر�س ٣٤
الرابع والثالثون

مم���ا ي��ن��م��ي م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري وال���رب���ط ب���ني الأ���ص��ي��اء   
التدرب على املقارنة بني الأ�صياء املتقاربة. 

مهارات حياتية

مصادر 
معلومات

حتبري التي�صري يف القراءات الع�صر، لبن اجلزري.  
�صراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي، لبن   

القا�صح.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية الآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل ميم اجلمع:
)1(

  () قال تعاىل: 
)2(   () قال تعاىل: 

 )٣(
  () قال تعاىل: 

)٤(   () قال تعاىل: 
)٥(

  () قال تعاىل: 
)٦(   () قال تعاىل: 
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)1( �صورة هود، �لآية )2٨(.      
)2( �صورة �ملوؤمنون، �لآية )11٠(.

)٣( �صورة �ملائدة، �لآية )2٣(.

)٤(�صورة �حلجر، �لآية )22(.
)٥( �صورة �ملر�صالت، �لآية )٤٨(.

)٦( �صورة �آل عمر�ن، �لآية )1٧٣(.

إثراء

  اإذا اقرتن مبيم اجلمع �صمري، فاإنها تو�صل بواو جلميع القراء، نحو:
.)٤(

  (   )    ،)٣(        (   )  ،)2(         (   )       ،)1(      (   )                  
ا، نحو:   ميم اجلمع ت�صم اإن جاءت قبل �صاكن، فاإن �صبقت بالهاء؛ فاإن الهاء ت�صم اأي�صً

)٦( ب�صرط �أل ي�صبق �لهاء ك�صر �أو ياء �صاكنة، فاإن �صبقت بك�صر �أو ياء 
  (   )  ، )٥(   (   )

�صاكنة فاإنها تك�صر، نحو: »عليهم«، »لديهم«، »بهم«.

سس11  ما المراد بميم الجمع؟

سس22  بّين مذهب الدوري في ميم الجمع مع ذكر مثالين.

التقويم
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هاء الكنايةهاء الكناية

المراد بهاء الكناية:

هي الهاء التي يكنى بها عن املفرد املذكر الغائب. 

تدريب    ١

تت�صل هاء الكناية بالأ�صماء والأفعال واحلروف،بالتعاون مع زميلك اذكر مثال على ذلك.

تمهيد

ما فائدة هاء الكناية؟  

ماذا
سنتعلم؟

املراد بهاء الكناية.  
مذهب الدوري يف هاء الكناية.  

الدر�س اخلام�س ٣٥
والثالثون
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)1( �صورة �آل عمر�ن، �لآية)٧٥(.
)2(�صورة  �آل عمر�ن، �لآية )1٤٥(.

)٣( �صورة �لن�صاء، �لآية )11٥(.
)٤( �صورة �لن�صاء، �لآية)11٥(.

)٥( �صورة �لنور، �لآية )٥2(.
)٦(  �صورة �لكهف، �لآية )٦٣(.

)٧( �صورة �لفتح، �لآية )1٠(.
)٨( �صورة �لفرقان، �لآية )٦٩(.

)٩( �صورة �لأعر�ف، �لآية )111(، و�صورة �ل�صعر�ء، �لآية )٣٦(.
)1٠( �صورة �لزمر، �لآية )٧(.

أحكام هاء الكناية:

اخلالف يف هاء الكناية دائر بني: ال�صلة وعدم ال�صلة، وبني الإ�صكان والتحريك، وبني ال�صم  	
والك�صر.

ا يف هاء الكناية اإل يف كلمات معدودة، وهي: 	 وافق الدوري حف�صً
� الكلم�ت التي خ�لف الدوري فيه� حف�صً

كيفية القراءة للدوريالكلمة القراآنية
)1(

 قال �هلل تعاىل:  )ڻ  ۀ( 

قر�أها باإ�صكان �لهاء
 قال �هلل تعاىل: )ڻ  ڻ( )2(

)٣( 
 قال �هلل تعاىل:  )چ  چ  چ( 

قال �هلل تعاىل:  )ڇ  ڇ(  )٤(

قر�أها بك�صر �لقاف وك�صر �لهاءقال �هلل تعاىل:  )ی()٥(

بك�صر �لهاءقال �هلل تعاىل: )ٹ  ٹ( )٦(

بك�صر �لهاءقال �هلل تعاىل: )ٹ   ٹ( )٧(

ق�صر �لهاءقال �هلل تعاىل: )ڦ      ڦ( )٨(

قال �هلل تعاىل: )گ( )٩(
�صم �لهاء وق�صرها مع زيادة همزة �صاكنة قبل 

�لهاء
)1٠( ) له فيها وجهان: �لإ�صكان و�لإ�صباعقال �هلل تعاىل: )
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الدر�س اخلام�س ٣٥
والثالثون

هاء الكناية

تدريب   ٢

بالتعاون مع زميلك اذكر اأحوال هاء الكناية، مع ذكر مثال على كل حالة:

الـمث�لالـح�لة

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية الآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل هاء الكناية: 
.)1(   (   ) قال تعاىل: 
.)2(   (   ) قال تعاىل: 

.)٣(
  (   ) قال تعاىل: 

.)٤(
  (   ) قال تعاىل: 

)1(�صورة �آل عمر�ن، �لآية )٧٥(.
)2( �صورة �لفتح، �لآية )1٠(.

)٣( �صورة �لكهف، �لآية )٦٣(.
)٤(�صورة �لنور، �لآية )٥2(.
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)1( منت �ل�صاطبية، باب: هاء �لكناية.
)2( �صورة �آل عمر�ن، �لآية )٧٥(.

)٣( �صورة �لزمر، �لآية )٧(.

مما ينمي مهارات التفكري والربط بني الأ�صياء يف   
الأحوال املختلفة التدرب على اأحوال هاء الكناية. 

مصادر مهارات حياتية
معلومات

اإبراز املعاين من حرز الأماين، لأبي �صامة.  
اإر�صاد املريد اإىل مق�صود الق�صيد، لل�صباع.  

إثراء

  قال الإمام ال�صاطبي يف باب هاء الكناية )1(:

ــْه ــِلـ ـ ــصْ ــ�ـ ـــــْه َوُنـ ْه َمـــــْع ُنـــــَولِّ ــْن ُيــــــــــوؤَدِّ ــ ــكِّ ــ ــصَ ــ ــاَلَو� ــاِفــًيــا َحـ َوُنـــــوؤِْتـــــِه ِمـــْنـــَهـــا َفـــاَعـــَتـــرِبْ �ــصَ
ــِقــْه ــْه َوَيــتَّ ــِقـ ــاأَْلـ ــ�ــشٍ َفـ ــْف ــْم َوَعـــــْن َح ــُهـ ــْنـ ــاَلَوَعـ ــ ــَهـ ــ ــٍف َو�أَْنـ ــْلـ ــُخـ ـــْفـــَوُه َقـــــــْوٌم ِبـ َحـــمـــى �ـــصَ
ُهْم َحْف�صُ ــِر  َو�ْلــَقــ�ــصْ ــاِف  ــَق �ْل ب�ُصُكوِن  ــْل  ـــَكـــاِن ُيــْجــَتــاَلَوُقـ ــه ِبـــاْل�ـــصْ َوَيـــــاأِْتـــــْه َلـــــَدى طـ
ــُه ــاَن ــصَ ــ� ِل بــــاَن  ــاِء  ــ ــَه ــ �ْل ــُر  َقــ�ــصْ �ْلـــُكـــلِّ  ــاَلَويف  ــ ــجِّ ــ ُب ــنْيِ  ــ ــ ــَه ــ ــ ــَوْج ــ ــ ِب طــــه  َويف  ــٍف  ــ ــْل ــ ــُخ ــ ب
ــٍب ــيِّ ـــُنـــُه ُلــْبــ�ــُش َط ــْه مُيْ ـ ــصَ ــْر�ـ ــاُن َيـ ــ ــَك ــ ــصْ ــ ــاَلَو�إِ� ــْوَفـ ــْرُه َنـ ــ ــاْذُكـ ــ ـــُر َفـ ــا َو�ْلـــَقـــ�ـــصُ ــَم ــِه ــِف ــْل ــُخ ِب
ــَرْه ِبــَهــا ــ � َيـ ــرْيً ــ ــَز�ُل َخـ ــ ْلـ ــزِّ ــ ّحـــُب َو�لـ ــُه �لـــرُّ ــ ــاَلَل ــُه ــ�ــصْ ــَي ـــْن ِل ـــكِّ � َيــــــَرْه َحـــْرَفـــْيـــِه �ـــصَ ــرًّ ــ ــصَ ــ َو�
ــا ــًن ــاِك ــصَ ــِز � ــْمـ ــَهـ ــاْلـ ــى َنـــَفـــٌر �أَْرِجـــــْئـــــُه ِبـ ــ ــاَلَوعـ ــْرَمـ َحـ َدْعــــــــَو�ُه  َلــــفَّ  ـــمٌّ  ــاِء �ـــصَ ــ ــَه ــ �ْل َويف 
ــْم  ِه ــرْيِ ــَغ ــْر ِل ــصِ ــ� ــرًي� َفـــاَز َو�ْك ــ�ــصِ ـــِكـــْن َن ــاَلَو�أَ�ـــصْ ــصَ ــو� ــُت ِل َرْيــــــٍب  ُدوَن  جـــــــَو�ًد�  ـــْلـــَهـــا  َو�ـــصِ

سس11  ما المراد بهاء الكناية؟

سس22  بّين مذهب الدوري في الكلمات القرآنية اآلتية:

1 .)2(   ()
2 .)٣(   (   )

التقويم
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المد والقصرالمد والقصر

تعريف المد:

لغًة:

�لزيادة. 

اصطالًحا:

�إطالة �ل�صوت باأحد حروف �ملد.

تمهيد
(   )   )1( مر�صلة.اأي: ق�صرية.  كان ابن م�صعود يقرئ رجاًل فقراأ  
فقال ابن م�صعود: ما هكذا اأقراأنيها النبي  � فقال: وكيف اأقراأكها يا اأبا عبدالرحمن قال: 

ها. (   )   )٢( فمدَّ اأقراأنيها
؟ ما اخلطاأ الذي وقع فيه الرجل؟ وما ال�صواب الذي اأر�صده اإليه ابن م�صعود 

ماذا
سنتعلم؟

تعريف املد.  
  تعريف الق�صر.

مذهب الدوري يف باب املد والق�صر.  

الدر�س ال�ساد�س ٣٦
والثالثون

)1( سورة التوبة، اآلية: )60(.
)2( أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري ج9 ص138.
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تعريف القصر:

لغًة:

�حلب�ش. 

اصطالًحا:

�إثبات حروف �ملد من غري زيادة.

مذهب الدوري في باب المد والقصر 

أواًل: المد المتصل:

المراد به:

�أن ياأتي حرف �ملد وبعده همزة يف كلمة و�حدة. 

مثاله:

.       (   )           ،       (   )               ،      (   )                     

مذهب الدوري في المد المتصل:

�ملد مبقد�ر �أربع حركات.

شاهد ذلك من الشاطبية:

َل )1(. ّم َلِقي �ْلَهْمَز ُطوِّ  �إَِذ� �أَِلٌف �أَْو َياوؤَُها َبْعَد َك�ْصَرة      �أَِو �ْلَو�ُو َعْن �صَ

)1(  منت الشاطبية: باب: املد والقرص. )مل يذكر الشاطبي يف نظمه مقادير املد بالتفصيل عن جميع القراء السبعة، وقد ذكرها تلميذه عيل بن محمد السخاوي(.
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المد والقصر الدر�س ال�ساد�س ٣٦
والثالثون

)1( سورة التحريم، اآلية)6(.

)2( سورة القدر، اآلية)1(.

)3( منت الشاطبية، باب: املد والقرص.

تدريب   ١

بالتعاون مع جمموعتك ا�صتخرج من �صورة اجلمعة اأمثلة للمد املت�صل:
1 ..............................................................................................
	 ..............................................................................................
	 ..............................................................................................
	 ..............................................................................................

ثانًيا: المد المنفصل:

المراد به:

�أن يقع بعد حرف �ملد همز منف�صل عنه يف كلمة �أخرى. 

مثاله:

.   )2(   (    )    ،   )1(   (   )                      

مذهب الدوري في المد المنفصل:

 له فيه وجهان:
�أ- �لتو�صط مبقد�ر �أربع حركات.

ب- �لق�صر مبقد�ر حركتني.

شاهد ذلك من الشاطبية:

اَل )٣( �صَ � َوُمْ َر باِدْرُه  َطاِلًبا          ِبُخْلِفِهَما ُيْرِويَك َدرًّ ْل َفاْلَق�صْ  َفاإِْن َيْنَف�صِ
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تدريب   ٢

بالتعاون مع زميلك ا�صتخرج من �صورة ال�صف اأمثلة للمد املنف�صل:
1 ..............................................................................................
	 ..............................................................................................
	 ..............................................................................................

ثالًثا: مد البدل:

المراد به:

�أن يتقدم �لهمز على حرف �ملد. 

مثاله:

.        
  (   )

       ،    
  (   )

                    

مذهب الدوري في مد البدل:

�لق�صر مبقد�ر حركتني

شاهد ذلك من الشاطبية:

َلَ  ٍ      فق�صر َوَقْد ُيْرَوى ِلَوْر�ش ُمَطوَّ َوَما َبْعَد َهْمٍز َثاِبٍت �أَْو ُمَغريَّ

رابًعا: المد الالزم:

المراد به:

ا �أو حرف م�صدد.  �أن ياأتي بعد حرف �ملد �صاكن �صكوًنا �أ�صليًّ
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المد والقصر

)1( �صورة �حلاقة، �لآية)1(.
)2( �صورة يون�ش، �لآية )٩1(.

)٣( �صورة �ل�صعر�ء، �لآية )1(.
)٤( �صورة �ش، �لآية )1(.

)٥( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و�لق�صر.

)2(   (   )  ،)1(   (   ) �صو�ء كان �ملد �لالزم كلميًّا، نحو:   
)٤(   (   )  ،)٣(

  (   )  �أو كان �ملد �لالزم حرفيًّا، نحو:    

مذهب الدوري في المد الالزم:

ميد مبقد�ر �صت حركات. مو�فًقا بذلك جميع �لقر�ء.

شاهد ذلك من الشاطبية:

تدريب   ٣

ا�صتنتج الفرق بني املثالني الآتيني:
1 ..   (   )  ،   (   )
	 ..   (   )  ،   (   )

الدر�س ال�ساد�س ٣٦
والثالثون

�َصـــاِكٍن َقْبــَل  َمــــا  ِبامْلَــدِّ  ُكلِّهـِْم  الَوَعْن  �صِّ �أُ ــاِن  َوْجــَه ــِف  ــَوْق �ْل �ُصُكوِن  وِعــْنــَد 
ُم�ْصِبًعـــــــــا �ْلَفَو�ِتـــــِح  ِعْنـَد  َلــُه  ــاَلَوُمدَّ  ُف�صِّ ــوُل  َو�لــطُّ ــَوْجــَهــاِن  �ْل ــنْي  َع َويف 
ـُر �إِْذ َليــْ�َش �َصاِكـــــــٌن َِلْف ِمْن َحْرِف َمٍد َفُيْمَطال )٥(َويف َنْحِو طَه �ْلَق�صْ َوَما يِف �أ

خامًسا:  المد العارض للسكون :

المراد به:

ا.  �أن ياأتي حرف �ملد وبعده حرف �صاكن �صكوًنا عار�صً
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مثاله:

.            (   )      ،            (   )               

مذهب الدوري في المد العارض للسكون:

ميد وقًفا حركتني �أو �أربًعا �أو �صتًّا. مو�فًقا بذلك جميع �لقر�ء .
شاهد ذلك من الشاطبية:

ال )1( َوَعْن ُكلِِّهْم ِبامْلَدِّ َما َقْبَل �صاكن         وِعْنَد �ُصُكوِن �ْلَوْقِف َوْجَهاِن �أُ�صِّ

نشاط         

)اأ( اقراأ الكلمات القراآنية الآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل املد والق�صر:

.)٢(
  () قال تعاىل:

.)٣(
  () قال تعاىل:

.)٤(
  () قال تعاىل:

.)٥(
  () قال تعاىل:

.)٦(
  () قال تعاىل:

.)٧(
  () قال تعاىل:

 .)٨(
  () قال تعاىل:

.)٩(
  () قال تعاىل:

)1( منت �ل�صاطبية، باب: �ملد و�لق�صر. ومل يذكر �لإمام �ل�صاطبي �لق�صر لأنه ثابت يف �لو�صل 
و�لوقف.

)2(�صورة �لربوج، �لآية )1(.
)٣(�صورة �مللك، �لآية )2٧(.

)٤(�صورة �لبقرة، �لآية )11(.

)٥(�صورة �لبقرة، �لآية )٤(.

)٦(�صورة �لبقرة، �لآية )2(.

)٧(�صورة عب�ش، �لآية )٣٣(.
)٨(�صورة يون�ش، �لآية )٩1(.

)٩(�صورة �لتمل، �لآية )1(.
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الدر�س ال�ساد�س ٣٦
والثالثون

)ب( اقراأ الآيات الكرميات برواية الدوري مطبًقا الأ�صول الآتية: )ميم اجلمع - هاء الكناية - 
املد والق�صر(

   
  (

).)1(

قال تعاىل: 	

                                                                                                       

قال تعاىل: 	

.)٢(

  (

)

              

)٣(.()  قال تعاىل: 	

)  قال تعاىل: 	

).)٤(

  (

)

قال تعاىل: 	
.)٥(

)1(�صورة �حل�صر، �لآيتان)2-٣(.
)2(�صورة �لن�صاء، �لآيتان )1٤1 - 1٤2(.

)٣(�صورة �حلاقة، �لآيتان )2-1(.
)٤( �صورة �لزخرف، �لآيات )1-٣(.

)٥( �صورة �لبقرة، �لآية )٩2(.

المد والقصر
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مما يوؤثر يف الآخرين ح�صن ال�صوت بتالوة القراآن   
ال��ك��رمي، ومم���ا ي��زي��ده ج��م��اًل م��راع��اة اأح��ك��ام امل��د 

والق�صر يف التالوة. 

مصادر مهارات حياتية
معلومات

�صرح �صعلة على ال�صاطبية، لأبي عبداهلل   
املو�صلي.

ال�����وايف يف ���ص��رح ال�����ص��اط��ب��ي��ة، ل��ع��ب��د ال��ف��ت��اح   
القا�صي.

إثراء

  فاإذا اجتمع مدان عار�صان لل�صكون اأو اأكرث يف حال القراءة كالوقوف على فوا�صل �صورة الفاحتة مثاًل، 
فال ينبغي للقارئ اأن ميد اأحدها اأكرث اأو اأقل من الآخر بحجة اأن كل مد عار�ض لل�صكون فيه الأوجه 
الثالثة، فيمد الأول حركتني والثاين اأربًعا والثالث �صتًّا وهكذا. والذي ينبغي للقارئ هو الت�صوية مبا 

جاء يف العار�ض الأول من املد وباقي العوار�ض تابعة له. 

سس11  عرِّف المد لغًة واصطالًحا.

سس22  عرِّف القصر لغًة واصطالًحا.

سس33 بيِّن نوع المد ومقدار مده للدوري من خالل الجدول اآلتي:

مقدار املدنوع املدالكلمة القراآنية

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )

التقويم
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الهمزتان من كلمةالهمزتان من كلمة

المراد بالهمزتين من كلمة:

هما الهمزتان املتحركتان املتال�صقتان يف اأول الكلمة. 

مثالها:

.   (   )  ،   (   )

أنواع الهمزتين من كلمة:

.)1(    (   ) �أن تكون �لأوىل مفتوحة و�لثانية مفتوحة، نحو:  .1

ڻ(   )    )2(. �أن تكون �لأوىل مفتوحة و�لثانية مك�صورة، نحو :    .2

.)٣(    (   )   (   )   (   ) �أن تكون �لأوىل مفتوحة و�لثانية م�صمومة، نحو:   .٣

تمهيد

ما الفرق بني الهمزتني يف الكلمتني الآتيتني:  
(   )    ؟    ،    (   )         

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالهمزتني من كلمة.  

اأنواع الهمزتني من كلمة.  
مذهب الدوري يف الهمزتني من كلمة.  

الدر�س ال�سابع ٣٧
والثالثون

)1(  سورة البقرة، اآلية)6(.

)2(  سورة األنعام، اآلية )19(.

)3(  سورة ص، اآلية )8(.
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مذهب الدوري في الهمزتين من كلمة:

اأن تكون الأوىل مفتوحة والثانية مفتوحة، حكمها: ت�صهيل الثانية مع اإدخال األف بينهما متد  	
مبقدار حركتني.

اأن تكون الأوىل مفتوحة والثانية مك�صورة، حكمها: ت�صهيل الثانية مع اإدخال األف بينهما متد  	
مبقدار حركتني.

    اأن تكون الأوىل مفتوحة والثانية م�صمومة، حكمها: فيها وجهان: 	
        - ت�صهيل الثانية مع اإدخال األف بينهما متد مبقدار حركتني.

        - ت�صهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال.

وشاهد ذلك من الشاطبية:

ِبِكْلمــٍة َهْمَزَتــنْيِ  �أُْخــَرى  �صــما َوِبَذ�ِت �ْلفْتِح ُخْلٌف ِلَتْجُماَلَوَت�ْصــِهيُل 
ٌة َك َقْبَل �ْلَفْتــِح َو�ْلَك�ْصــِر ُحجَّ بهــا ُلذ َوَقْبَل �ْلَك�ْصــِر ُخْلــٌف َلُه َوَلَوَمــدُّ
ــُه ــى َحِبيُبـ ـ ــمِّ َلبَّ ـ ــَل �ل�صَّ َك َقْبـ ــدُّ ـــاَلَوَمـ � َوَجـــاَء ِلَيْف�صِ ِبُخْلفِهَمـــا َبـــرَّ

كيفية التسهيل:

ُت�صهل �لهمزة �لثانية بالنظر �إىل حركة �لهمزة نف�صها:
فاإن كانت حركتها �لفتح �صهلت ب�صوت �حلرف �ملجان�ش حلركة �لفتح، وهو: �لألف.

و�إن كانت م�صمومة �صهلت ب�صوت �حلرف �ملجان�ش حلركة �ل�صم، وهو: �لو�و.
و�إن كانت مك�صورة �صهلت ب�صوت �حلرف �ملجان�ش حلركة �لك�صر، وهو �لياء.

ومد�ر معرفة �لت�صهيل و�إتقانه هو �مل�صافهة و�لتلقي و�ل�صماع.
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ةملل نم  ات مهلا الدر�س ال�سابع 37
والثالثون

مستثنيات الدوري في الهمزتين من كلمة :

وي�ستثني الدوري الكلمات القراآنية اآلآتية:
	 .)٣(

  (   ) .٣   )٢(
  (   )  .٢    )	(

  (   )
له فيها ت�سهيل الهمزة الثانية من دون اإدخال األف بني الهمزتني.

)	(: له وجهان: . 	   (   ) وعلى قراءته يف 
اأ- املد امل�سبع �ست حركات.

ب- الت�سهيل مع الق�سر.

نشاط        

)اأ( اقراأ الكلمات القراآنية اآلآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الهمزتني من كلمة:

.)٩({ }  .)٨({ }    .)٧({ }    .)٦({ }  .)٥({ } 

.)	٣({ }   .)	٢({ }    .)		( { }   .)	٠({ }

)ب( اقراأ اآلآيات الكرميات برواية الدوري مطبًقا اآلأ�صول اآلآتية:

)ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�سر - الهمزتان من كلمة(
قال تعالى:  	

   (

)

 

     )		(         

)	(  سورة األعراف، اآلية)٢٣	(.
)٢(  سورة الزخرف، اآلية )٥٨(.

)٣(  سورة التوبة، اآلية )٢	(.

)٤(  سورة يونس، اآلية )	٨(.

)٥(�سورة البقرة، اآلآية )٦(.

)٦(�سورة يو�سف، اآلآية )٣٩(.
)٧(�سورة اآلأنعام، اآلآية )٩	(.
)٨(�سورة النمل، اآلآية )٦٠(.

)٩(�سورة �ص، اآلآية )٨(.
)٠	(�سورة القمر، اآلآية )٢٥(.

)		(�سورة اآلأعراف، اآلآية )٢٣	(.
)٢	(�سورة الزخرف، اآلآية )٥٨(.

)٣	(�سورة التوبة، اآلآية )	(.
)		(�سورة النمل، اآلآيات )٦٠ - ٦٦(.
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قال تعاىل:  	

 

قال تعاىل:  	
     )2(

  ()

)1( �صورة �آل عمر�ن، �لآيتان )1٤ - 1٥(.
)2( �صورة �لقمر، �لآيتان )2٥ - 2٦(.

مصادر 
معلومات

البدور الزاهرة يف القراءات الع�صر املتواترة،   
لعبد الفتاح القا�صي.

ت��ق��ري��ب امل���ع���اين يف ���ص��رح ح����رز الأم������اين يف   
و  الفرح  اأب��و  ل�صيد ل�صني  ال�صبع،  ال��ق��راءات 

خالد احلافظ.

مما ي�صاعد على التفوق الدرا�صي العناية بتنظيم   
حفظها،  على  ي�صاعد  مم��ا  وتق�صيمها  املعلومات، 

ومتييزها عن غريها في�صهل �صبطها. 

مهارات حياتية

سس11  ما المراد بالهمزتين من كلمة؟

سس22  ما أنواع الهمزتين من كلمة؟

سس33  ما الشاهد من الشاطبية للدوري على ما يأتي:

تسهيل الهمزة الثانية في الهمزتين من كلمة.. 1

2 ..   (   )    ،    (   ) إدخال ألف بين الهمزتين في لفظ   

التقويم

(

(     )1( 
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الهمزتان من كلمتينالهمزتان من كلمتين

المراد بالهمزتين من كلمتين:

اأول الكلمة  اآخر الكلمة الأوىل، والهمزة الثانية  اأولهما  هما الهمزتان املتتابعتان، بحيث تكون 
 .)2(  ،)1( )r  q( :التي تليها، مثال ذلك

أنواع الهمزتين من كلمتين:

متفقــــتان يف �حلركة نحو: )ڄ  ڄ()٣(.   .1
متلفتان يف �حلركة نحو: )0  1( )٤(.  .2

تمهيد

در�صت حكم الهمزتني من كلمة للدوري. فما خال�صة مذهبه؟   

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالهمزتني من كلمتني.  

اأنواع الهمزتني من كلمتني.  
مذهب الدوري يف الهمزتني من كلمتني.  

تدريب

بالتعاون مع جمموعتك �ذكر �أمثلة للهمزتني من كلمتني.
 .1
 .2
 .٣
 .٤

الدر�س الثامن ٣٨
والثالثون

)1(  سورة البقرة، اآلية )282(.
)2(  سورة املؤمنون، اآلية )99(.

)3(  سورة هود، اآلية )40(.
)4(  سورة املؤمنون، اآلية )44(.
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مذهب الدوري في الهمزتين من كلمتين :

أواًل: الهمزتان المتفقتان:

واحلكم يف هذا النوع يكون: اإ�صقاط الهمزة الأوىل يف الأنواع الثالثة:
رواية الدورياحلكماملث�لالنوع

(   )  �ملفتوحتان
 اإ�صق�ط
 الهمزة
الأوىل

  (   )

(   )  (   )  �ملك�صورتان

(   )  (   )  �مل�صمومتان

شاهد ذلك من الشاطبية:

َمًعا ــَفــاِقــِهــَمــا  �تِّ يف  �ُلوىَل  ــَقــَط  �ْلعاَل)1(َو�أَ�ــصْ َفَتى  ِكْلَمَتنْيِ  ِمــْن  َكاَنَتا  و�إَِذ� 

)1( منت الشاطبية، باب: الهمزتني من كلمتني.
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الهمزتان من كلمتين

ثانًيا: الهمزتان المختلفتان:

وحكمهما كالآتي:

رواية الدورياحلكماملث�لالنوع
�لهمزة �لأوىل مفتوحة و�لثانية 

(   )  ت�صهيل الهمزة الث�نية(   )  مك�صورة

�لهمزة �لأوىل مفتوحة و�لثانية 
(   )  اإبدال الهمزة الث�نية ي�ء خ�ل�صة(   )  م�صمومة

�لهمزة �لأوىل مك�صورة و�لثانية 
(   )  اإبدال الهمزة الث�نية واًوا خ�ل�صة(   )  مفتوحة

�لهمزة �لأوىل م�صمومة و�لثانية 
(   )  اإبدال الهمزة الث�نية واًوا خ�ل�صة(   )  مفتوحة

(   )  ت�صهيل الهمزة الث�نية(   )  �لهمزة �لأوىل م�صمومة و�لثانية مك�صورة

شاهد ذلك من الشاطبية:

�َصَما �ْخِتاَلِفِهَما  يف  ــَرى  �لأُْخ �ْنـــــِزَلَوَت�ْصِهيُل  ــــــًة  �أُمَّ َجـــــاَء  َمــــْع  �إِىَل  َتـــِفـــيَء 
�ْئــِتــَنــا �أَِو  مــــــاِء  و�ل�صَّ ــا  ــ ــَن ــ ْب �أَ�صَ اَلَن�َصاُء  �ُصهِّ َوَكـــاْلـــَو�ِو  كــاْلــَيــا  ُقـــْل  ــاِن  ــْوَع ــَن َف
ــْل ــِدَل ِمــْنــُهــَمــا َوُقـ ــ ــ ــَهــا �أُْب ــاِن ِمــْن ــ ــْوَع ــ َمـــْعـــِدَلَوَن ْقـــــــَي�ُش  �أَ كــاْلــَيــاِء  �إىِل  َي�َصاُء 
ــَدُل َو�ُوَهــــا ــْبـ �ِء ُتـ ــاَل)1(َوَعــــْن �أَْكــَثـــــِر �ْلـــُقـــرَّ ــَد� ُمــَفــ�ــصَّ ــْب ــلِّ َي ــُك ــَهــْمــِز �ْل ــلٌّ ِب ــ  َوُك

الدر�س الثامن ٣٨
والثالثون

)1( منت �ل�صاطبية، باب �لهمزتني من كلمتني.
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نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية التالية برواية ور�ض مطبًقا ما تعلمته  يف اأ�صل الهمزتني من كلمتني: 
.)2(

  (   ) )1(.                        قال تعاىل:    (   ) قال تعاىل: 
.)٤(   (   ) قال تعاىل:    .)٣(

  (   ) قال تعاىل: 
.)٦(

  (   ) )٥(.                         قال تعاىل: 
  (   ) قال تعاىل: 

.)٨(
  (   ) قال تعاىل:    .)٧(

  (   ) قال تعاىل: 
)ب( اقراأ الآيات الكرميات برواية الدوري مطبًقا الأ�صول الآتية:

)ميم �جلمع - هاء �لكناية - �ملد و�لق�صر - �لهمزتان من كلمتني(

	  )٩(   () قال تعاىل: 

	 )1٠(
  () قال تعاىل: 

قال تعاىل:   	

  (

))11(

)1(�صورة �ملوؤمنون، �لآية )٤٠(.
)2(�صورة �ل�صعر�ء، �لآية )1٨٧(.
)٣( �صورة �لأحقاف، �لآية )٣2(.
)٤( �صورة �لبقرة، �لآية )1٣٣(.
)٥( �صورة �ملوؤمنون، �لآية )٤٤(.
)٦( �صورة �لأنفال، �لآية )٣2(.

)٧( �صورة �لأعر�ف، �لآية )1٠٠(.
)٨( �صورة يون�ش، �لآية )2٥(.
)٩( �صورة يون�ش، �لآية )2٥(.

)1٠( �صورة يو�صف، �لآية )٧٦(.
)11( �صورة �لأنبياء، �لآيتان )٤٤ - ٤٥(.
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الهمزتان من كلمتين

قال تعاىل: 	
  

.)1(
  (

)

قال تعاىل:  	

)2(   ()

)1( �صورة �ل�صجدة، �لآية )٥(.
)2( �صورة �حلج، �لآية )٦٥(.

الدر�س الثامن ٣٨
والثالثون

الربط  وينميه  الإبداعي  التفكري  على  يحفز  مما   
بني املتماثلني وغري املتماثلني. 

يف  والهمزتني  كلمة  يف  الهمزتني  ب��ني  والتفريق   
كلمتني هما من هذا الباب. 

مهارات حياتية

مصادر 
معلومات

منت حرز الأماين ووجه التهاين يف   
القراءات ال�صبع، لل�صاطبي.

اإر�صاد املريد اإىل مق�صود الق�صيد، لل�صباع.  
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إثراء

حمل �لت�صهيل بجميع �أنو�عه �صو�ء كان يف �ملتفقتني �أم يف �ملختلفتني، �إنا هو يف حال �لو�صل، �أما يف 
حال �لوقف فيتعني �لتحقيق للدوري يف كال �لهمزتني؛ لأن �لت�صهيل �أو �لإبد�ل �أو �لإ�صقاط �إنا وجد 
يف حال �لو�صل لثقل �جتماع �لهمزتني، وقد ز�ل بانف�صال كل و�حدة عن �لأخرى حني �لوقف على 

�لأوىل و�لبدء بالثانية.

التقويم

سس11  ما المراد بالهمزتين من كلمتين؟

سس22  اذكر أنواع الهمزتين من كلمتين.

سس33  ضع عالمة )  ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

   .)    (                (   ) �أ�صقط �لدوري �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل:   .1

.)    (                           (   ) ل �لدوري �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل:  �صهَّ  .2

.)    (              (   ) ل �لدوري �لهمزة �لأوىل يف قول �هلل تعاىل:  �صهَّ  .٣

.)    (              (   ) �أبدل �لدوري �لهمزة �لثانية ياء خال�صة يف قول �هلل تعاىل:  .٤
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الهمز المفردالهمز المفرد

ما المراد بالهمز المفرد؟

هو: الهمز الذي مل يقرتن معه همز اآخر. 

مثاله:

.)٢(   (   )

أقسام الهمز المفرد:

.)٣(   (   ) 1. �صاكن، مثاله: 
.)٤(   (   ) 2. متحرك، مثاله: 

تمهيد

)1(   (   )  ، )1(   (   ) �قر�أ قول �هلل تعاىل:   
ولحظ �لفرق بينهما.  

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالهمز املفرد.  
اأنواع الهمز املفرد.  

مذهب الدوري يف الهز املفرد.  

الدر�س التا�سع ٣٩
والثالثون

)1( سورة الكهف، اآلية )94(.

)2( سورة البقرة، اآلية )285(.

)3( سورة البقرة، اآلية )55(.

)4( سورة البقرة، اآلية )286(.
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مذهب الدوري في الهمز المفرد:

ا يف هذ� �لأ�صل �إل يف كلمات قليلة، منها: و�فق �لدوري حف�صً

الكلمة القراآنية كم� يف رواية 
حف�س

الكلمة القراآنية كم� يف رواية 
كيفية القراءةالدوري

اإبدال الهمز(   )  (   )  

حذف الهمز و�صم اله�ء(   )  (   )  

اإبدال الهمز(   )  (   )  

اإ�ص�فة الهمز(   )  (   )  

اإ�ص�فة الهمز(   )  (   )  

اإ�ص�فة الهمز(   )  (   )  

اإ�ص�فة الهمز(   )  (   )  

اإ�ص�فة الهمز(   )  (   )  
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م���ن امل���ه���ارات ال�����ص��ل��وك��ي��ة اج��ت��ن��اب ال��ه��م��ز وال��ل��م��ز   
عموًما، وبالأخ�ض اإذا اأخطاأ زميلك اأثناء القراءة، 
ومم��ا ينبغي ل��ك جت��اه ذل��ك تبني اخل��ط��اأ بالرفق 

واللني.

مهارات حياتية

مصادر 
معلومات

حت��ب��ري ال��ت��ي�����ص��ري يف ال����ق����راءات ال��ع�����ص��ر، لب��ن   
اجلزري.

���ص��راج ال��ق��ارئ امل��ب��ت��دي وت��ذك��ار امل��ق��رئ املنتهي،   
لبن القا�صح.

نشاط        

اقراأ الكلمات القراآنية الآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الهمز املفرد: 

،   (   ) ،   (   ) ،   (   ) ،   (   ) ،   (   )

.   (   )   ،   (   ) ،   (   )

الهمز المفرد

تدريب

بعد معرفتك للكلمات �لتي �أبدل �لدوري فيها �لهمز. �نظم من �إن�صائك نظًما يجمعها.

الدر�س التا�سع ٣٩
والثالثون
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إثراء

كل ما ذكر للدوري يف باب الهمز املفرد من اأحكام فهو يف حالتي الو�صل والوقف ل فرق   
بينهما.

سس11  ما المراد بالهمز المفرد؟

سس22  ما أنواع الهمز المفرد؟

سس33  انسب القراءة لراويها:

حف�سالدوريالكلمة القراآنية

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )

التقويم
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الدر�س ٤٠
الأربعون

اإلظهار واإلدغاماإلظهار واإلدغام

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الإدغام.  
موا�صع الإدغام عند الدوري.  

تمهيد

ما الفرق بني الإدغام ال�صغري والإدغام الكبري؟  

تعريف اإلدغام:

لغة:

�إدخال �صيء يف �صيء. 

اصطالًحا:

�لنطق باحلرفني حرًفا و�حًد� كالثاين م�صدًد�.

مذهب الدوري في اإلدغام:

1. اأدغم الدوري ذال )اإذ( يف �صتة اأحرف حيث وقعت، وهي:
)ت - ز - �ش - د- �ش - ج( �ملذكورة يف �أو�ئل كلمات قول �لإمام �ل�صاطبي:

ال اًل َمْن َتَو�صَّ ْت زينٌب �صاَل َدلَُّها          �َصِميَّ َجـماٍل و��صِ َنَعْم �إْذ َتـَم�صَّ

املث�لاحلرفاملث�لاحلرف
(   )  الدال(   )  الت�ء

(   )  ال�صني(   )  الزاي

(   )  اجليم(   )  ال�ص�د
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2. اأدغم الدوري دال )قد( يف ثمانية اأحرف حيث وقعت، وهي: 
)�ش - ذ - �ش - ظ- ز - ج - �ش - �ش( �ملذكورة يف �أو�ئل كلمات قول �لإمام �ل�صاطبي:

َفا َظلَّ َزْرَنٌب        َجَلْتُه �صَباُه �َصاِئًقا َوُمَعلِّاَل َوَقْد �َصَحَبْت ذْياًل �صَ

املث�لاحلرفاملث�لاحلرف

(   )  الزاي(   )  ال�صني

(   )  اجليم(   )  الذال

(   )  ال�ص�د(   )  ال�ص�د

(   )  ال�صني(   )  الظ�ء

٣.اأدغم الدوري تاء التاأنيث ال�صاكنة يف �صتة اأحرف حيث وقعت، وهي: 
)�ش - ث - �ش - ز - ظ - ج( �ملذكورة يف �أو�ئل كلمات قول �لإمام �ل�صاطبي:

اَل َفْت ُزْرُق َظْلِمِه        َجـَمْعَن ُوُروًد� َباِرًد� َعِطَر �لطِّ َو�أَْبَدْت �َصَنا َثْغٍر �صَ

املث�لاحلرفاملث�لاحلرف

(   )  الزاي(   )  ال�صني

(   )  الظ�ء(   )  الث�ء

(   )  اجليم(   )  ال�ص�د

:)٢(   (   ) )1( و    (   ) ٤.اأدغم لم )هل( يف التاء يف مو�صعني
قال �لإمام �ل�صاطبي:

اَلِ َويِف َهْل َتَرى �ْلإْدَغاُم ُحبَّ َوُحمِّ

)1( �صورة �مللك، �لآية )٣(.
)2( �صورة �حلاقة، �لآية )٨(.
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اإلظهار واإلدغام الدر�س ٤٠
الأربعون

٥.اأدغم الدوري الباء املجزومة يف الفاء حيث وقعت، وقد ورد ذلك يف خم�صة موا�صع:
2.   ........................................ )�لرعد: ٥( 1.   ) ېئ   ىئ  ىئ  ىئ( )�لن�صاء: ٧٤(  

٤.   ........................................ )طه: ٩٧( ٣.   ........................................ )�لإ�صر�ء: ٦٣(  
٥.   ........................................ )�حلجر�ت: 11(

قال �لإمام �ل�صاطبي:
ًد� َوَل ْ يِف َيُتْب َقا�صِ ْزِم يِف �ْلَفاٍء َقْد ر�َصا         َحـِميًد� َوَخريِّ َو�إِْدَغاُم باِء �جْلَ

٦. اأدغم الدوري حروًفا من كلمات خم�صو�صة، منها:
               .   (   )  -   (   )  -   (   )  -   (   ) -   (   ) �أ.   �لذ�ل يف �لتاء 

.   (   )  -   (   ) -   (   ) ب. �لثاء يف �لتاء يف �لكلمات �لآتية:
.   (   ) ج.  �ل�صاد يف �لذ�ل يف قوله تعاىل:

.   (   ) د.  �لد�ل يف �لثاء يف قوله تعاىل:

مصادر 
معلومات

التي�صري يف القراءات ال�صبع، لأبي عمرو الداين.  
ال��ب��دور ال��زاه��رة يف ال��ق��راءات الع�صر امل��ت��وات��رة،   

لعبدالفتاح القا�صي.

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية الآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الإظهار والإدغام: 

 ،   (   ) ،   () ،   (   ) ،   (   ) ،   ()  ،   (    )

.   (   )  ،   (   )  ،   (   )  ،   (   ) ،   (   )
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التقويم

سس11  عرِّف اإلدغام لغًة واصطالًحا.

سس22  اذكر أمثلة على كلمات أدغم فيها الدوري:

 ................................ .1
................................ .2
................................ .٣
 ................................ .٤
................................ .٥
................................ .٦

إثراء

تفق جميع القراء على اإدغام حروف قربت خمارجها، وقد نظمها ال�صاطبي بقوله:  
ــامِلٌ َظـ َذلَّ  �إِْذ  �لإِْدَغـــــــاِم  يِف  ــَف  ــل ُخ ـــاَلَوَل  ــا َتـــَبـــتَّ ــًمـ ــيـ ـ ــصِ ــْت َدْعـــــــٌد َو�ـ ــَمـ ـ ــيَّ َوَقـــــــْد تـ
ــَهــا ــِف ــَب َو�ــصْ ــه ُدُمـــْيـــٌة طــي ــِرِيـ ــْت ُتـ ــ ــاَم ــ ــا لــَبــيــٌب َوَيـــْعـــِقـــاَل)1(َوَق ــ َوُقــــْل َبـــْل َوَهــــْل ر�َه

الإن�صان  حر�ض  ينبغي  التي  احلياتية  املهارة  من   
عليها العناية مبا يكرث وقوعه في�صبطه بطريقة 
فيها اإب���داع وج��ودة وم��ن ه��ذا الباب ك��رثة الإدغ��ام 

والإظهار يف كتاب اهلل عز وجل.

مهارات حياتية

)1( منت �ل�صاطبية، باب: حروف قربت مارجها.
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 الدر�س ٤1
الفتح واإلمالة وبين اللفظينالفتح واإلمالة وبين اللفظيناحلادي والأربعون

المراد بالفتح واإلمالة وبين اللفظين:

الفتح:  فتح �لقارئ فمه حال �لنطق باحلرف. 

اإلمالة:  �أن تنحو بالفتحة نحو �لك�صرة وبالألف نحو �لياء كثرًي�. 

بين اللفظين )التقليل(:  هو بني �لفتح و�لإمالة �لكربى. 

أنواع اإلمالة :

�لإمالة نوعان:
1. كربى.

2. �صغرى وت�صمى »�لتقليل«. 

تمهيد

ماذا
سنتعلم؟

املراد بالفتح والإمالة وبني اللفظني.  
اأنواع الإمالة ومذهب الدوري فيها.  

(   )   ماذا تالحظ؟  
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النوع األول: اإلمالة الكبرى:

�أمال �لدوري �أنو�ًعا من �لألفات، منها:
1 ..   (   )  ،   (   ) ،   (   ) �لألف �ملق�صورة بعد ر�ء. نحو:

قال �لإمام �ل�صاطبي:
ُهْم ْجَر�َها َويف ُهوَد �أُْنِزَلَوَمــا َبْعَد َر�ٍء �َصــاَع ُحْكًمــا َوَحْف�صُ ُيَو�يِل مِبَ

2 ..   (   ) ،   (   ) ،   (   ) �لألف �لتي بعدها ر�ء متطرفة مك�صورة. نحو:
قال �لإمام �ل�صاطبي:

ِبَك�ْصــر �أَِمــْل ُتْدعى َحـــِميًد� َوُتْقَباَلَويِف �أَِلَفــاٍت َقْبــَل َر� َطــَرٍف �أََتــْت
٣ .  (   ) ،   (   ) �لألف �لو�قعة بني ر�ءين �لثانية منهما متطرفة جمرورة. نحو: 

  (   )  ،
قال �لإمام �ل�صاطبي: 

َجــاُع ِذي َر�َءْيــِن َحــجَّ ُرَو�ُته اَلَو�إِ�صْ ْقِليُل جاَدَل َفْي�صَ َكاَلْبَر�ِر َو�لتَّ
٤ ..   (   ) (   )   �ملجرور. نحو:  �لألف من لفظ 

قال �لإمام �ل�صاطبي:
ــاَل ُح�صِّ ــرِّ  �جْلَ يف  ا�ِش  �لنَّ يف  َوَخَلُفُهــُم 

٥ ..   (   ) ،   (   ) �أمال �لر�ء من فو�ت �ل�صور. نحو:
قال �لإمام �ل�صاطبي:

ِذْكــُرُه �ْلَفــَو�ِتِ  َر� ُكلِّ  َجــاُع  ْحَبــٌة َوَلَو�إِ�صْ ِحـــًمى َغــرْيَ َحْف�ــشٍ َطا َو َيــا �صُ

�أمال كلمات م�صو�صة، منها:. ٦
.   (   ) ، و�صورة   (   ) �أ.    �لهاء من فاحتة �صورة مرمي

.   (   ) ب.  لفظ

.   (   ) ج.   لفظ  
.   (   ) (   )   يف قوله تعاىل: د.    لفظ 
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الفتح واإلمالة وبين اللفظين  الدر�س ٤1
احلادي والأربعون

النوع الثاني: اإلمالة الصغرى )التقليل( :

قلل �لدوري �أنو�ًعا من �لألفات، منها:
�أو على وزن )ِفعلى(.                                                                                     . 1  ،   (   ) ،   (   ) �لتاأنيث �ملق�صورة على وزن )َفعلى(. نحو:  �ألف 

.   (   ) ،   (   ) (   )   . �أو على وزن )ُفعلى(. نحو:  ،   (   ) نحو:
عب�ش، . 2 �لنازعات،  �لقيامة،  �ملعارج،  �لنجم،  )طه،  وهي  ع�صرة:  �لإحــدى  �ل�صور  �أي  روؤو�ــش  يف  �لألفات 

�لأعلى، �ل�صم�ش، �لليل، �ل�صحى، �لعلق( �إل ما كان من ذو�ت �لر�ء فله �لإمالة.
قال �لإمام �ل�صاطبي:

َتــْت َفْعَلــى َو�آِخــُر �آِي َمــا ِري �ِصــوى َر�ُهَمــا �ْعَتاَلَوَكْيــَف �أَ َم ِللَب�صْ َتَقــدَّ

٣ ..   (   ) قلل �حلاء يف فو�ت �ل�صور 

تدريب

�ر�صم خريطة ذهنية ملذهب �لدوري يف باب �لإمالة.

     (   ) اإذا وقع قبل الألف املمالة تنوين. نحو   
الأل��ف لأجل  و�صقطت     (   ) �صاكن. نحو: اأو 

التنوين اأو احلرف ال�صاكن يف حالة الو�صل متتنع الإمالة.
كل ما اأميل اأو ُقلِّل و�صاًل فالوقف عليه كذلك.  

ضوابط وتنبيهات
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نشاط         

)اأ( اقراأ الكلمات القراآنية الآتية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الفتح الإمالة:

 ،   (   )  ،   (   )  ،   (   )  ،   (   )   ،   (   )  ،   (      )  
.   (   )  ،   (   )

)ب( اقراأ الآيات الكرميات برواية الدوري مطبًقا الأ�صول الآتية:

)ميم �جلمع - �ملد و�لق�صر -�لإظهار و�لإدغام- �لفتح و�لإمالة(

قال تعاىل:  	

  ( 

).)1(

	                                          (
)

قال تعاىل: 

.)2( 

	 .)٣(
  () قال تعاىل: 

قال تعاىل:  	

  
  (

).)٤(

  )1(�صورة �ل�صحى.
  )2(�صورة �لنا�ش.

  )٣(�صورة مرمي، �لآية )1(.
  )٤(�صورة �لفتح، �لآية )2٩(.
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الفتح واإلمالة وبين اللفظين  الدر�س ٤1
احلادي والأربعون

إثراء

م �لعلماء �لفتح على �لإمالة لأنه �لأ�صل، و�لإمالة فرع عنه. فكل ما ميال يجوز فتحه، ولي�ش كل  قدَّ  
ما يفتح يجوز �إمالته.

قال �ل�صيخ علي �ل�صباع يف تعريفه لالإمالة �لكربى: »�أن تنطق بالفتحة قريبة من �لك�صرة، وبالألف قريبة 
من �لياء كثري�، وهي �ملح�صة، ويقال لها: �لكربى، و�لإ�صجاع وهي: �ملر�دة عند �لإطالق«.

�نظر: �إر�صاد �ملريد �إىل مق�صود �لق�صيد. �ش٩2.

مصادر 
معلومات

منت حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�صبع،   
لل�صاطبي.

�صرح �صعلة على ال�صاطبية، لأبي عبداهلل املو�صلي.  

مما يوؤثر يف الآخرين اإتقان التالوة، وجودة الأداء،   
ومراعاة الكلمات القراآنية التي انفردت عن غريها 

يف النطق ومن هذا الباب: »الإمالة«.

مهارات حياتية
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التقويم

سس11  عّرف اإلمالة.

سس22  اذكر أنواع اإلمالة.

سس33  مثِّل بمثال على ما يأتي:

�ألف �لتاأنيث �ملق�صورة على وزن َفعلى.. 1
�ألف و�قعة بني ر�ءين �لثانية منهما متطرفة جمرورة.. 2
�ألف مق�صورة بعد ر�ء.. ٣
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الدر�س الثاين ٤2
والأربعون

الوقف على مرسوم الخطالوقف على مرسوم الخط

المراد بمرسوم الخط:

هو خط �مل�صحف �لذي �ختاره �ل�صحابة باأمر عثمان بن عفان  مما كتب يف زمن �لر�صول ملسو هيلع هللا ىلص.

مذهب الدوري في الوقف على مرسوم الخط

ا �إل يف مو��صع حم�صورة: ا �أو ��صطر�ريًّ �لأ�صل عند �لدوري �تباع �لر�صم يف �لوقف، �صو�ء �أكان �لوقف �ختياريًّ
هاء التاأنيث املر�صومة يف امل�صاحف تاء مفتوحة )غري مربوطة( فيقف عليها بالهاء.1. 

وجاءت هاء �لتاأنيث مر�صومة بالتاء �ملفتوحة يف ثالث ع�صرة كلمة على �لنحو �لآتي:

  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )
  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )

  (   )  (   )  (   )

تمهيد

تاأمل �لآيتني �لآتيتني:  

  (   ) قال �هلل تعاىل: 

  (   ) قال �هلل تعاىل: 

ماذ� لحظت فيهما؟.

ماذا
سنتعلم؟

   املراد مبر�صوم اخلط.
   مذهب الدوري يف الوقف على مر�صوم اخلط. 
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 فاإذا وقف على اإحدى هذه الكلمات فيقف عليها بالهاء

قال الإمام ال�صاطبي:

ــٍث ُموؤَنَّ َهــاُء  ــاِء  ِبالتَّ ُكِتَبــْت  َل�إَِذ�  ــى َوُمَعوِّ ا ِر�صً َفِباْلَهــاِء ِقــْف َحقَّ

(   )    يقف عليها بالياء )كاأْي( بال نون اإذ هي عنده نون تنوين.2.  لفظ 
قال الإمام ال�صاطبي:

ِن �ْل اَلَوِقــْف َيا �أََبــْه ُكْفوؤً� َدَنــا َوَكاأَيِّ ُوُقوُف ِبُنــوٍن َوْهَو ِباْلَيــاِء ُح�صِّ
و  ٣.     (   ) و      (   ) : ت������ع������اىل  ق������ول������ه  يف  )م�������������ال(  ل�����ف�����ظ 

�لالم  على  �لقـر�ء  وباقي  )مـا(  على  يقـف     (   ) و    (      )
ا كباقي �لقر�ء، ول يجوز �لبتد�ء مبا بعدها بل ل بد من و�صلها مبا  ويجـوز له �لوقف على �لـالم �أي�صً

قبلها.
قال الإمام ال�صاطبي:

�َصــا اَلَوَماِل َلَدى �ْلُفْرَقاِن َو�ْلَكْهِف َو�ْلنِّ ْلــُف ُرتِّ َو�َصــاَل َعَلــى َمــا َحــجَّ َو�خْلُ

 .٤   (   ) (   )   و (   )   و  لفظ )اأيه( يف قوله تعاىل:
فيقف                      عليه بالألف )�أيها( خالًفا ملن يقف عليها بالهاء.

قال الإمام ال�صاطبي:

َو�أَيَُّهــا َخــاِن  �لدُّ َفــْوَق  �أَيَُّهــا  اَلَوَيــا  ْحمــِن َر�َفْقــَن ُحمِّ ــوِر َو�لرِّ َلــَدى �لنُّ

(   )   يقف عليهما بالكاف )ويْك( وله اأن يقف عليها مثل باقي ٥.  (   )   و  لفظ
القراء.

قال الإمام ال�صاطبي:

ِبَر�ْصــِمِه َوْيــَكاأَنَّ  ــْه  َوْيَكاأَنَّ َوِباْلَيــاِء ِقْف ِرْفًقا َوِباْلَكاِف ُحلِّاَلَوِقــْف 
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الوقف على مرسوم الخط الدر�س الثاين ٤2
والأربعون

نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل الوقف على مر�صوم اخلط:

  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   )

إثراء

ينق�صم �خلط �لعثماين �إىل ق�صمني:  
1 .  (   ) قيا�صي: وهو مو�فقة �خلط �للفظ. كـ 
(   )   ، �أو ف�صل . 2 (   )   �أو زيادة كـ   ��صطالحي: وهو مالفة �خلط للفظ ببدل كـ 

.   (   ) (   )   ، �أو و�صل كـ  كـ

مصادر 
معلومات

منت حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�صبع،   
لل�صاطبي.

ت��ق��ري��ب امل��ع��اين يف ���ص��رح ح���رز الأم�����اين يف ال���ق���راءات   
ال�صبع، ل�صيد ل�صني اأبو الفرح وخالد احلافظ.

من جمال القراءة املوؤثرة يف امل�صتمع؛اتقان موا�صع   
الروم والإ�صمام والوقف على مر�صوم اخلط.

مهارات حياتية
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التقويم

سس11  ما المراد بمرسوم الخط؟

سس22  كيف يقف الدوري على الكلمات اآلتية؟

كيفية الوقوف عليه� للدوريالكلمة القراآنية

  (   ) لفظ )�أيه( يف قوله تعاىل: 

  (   )

  (   )

  (   ) لفظ )مال( يف قوله تعاىل: 
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الدر�س الثالث ٤٣
والأربعون

ياءات اإلضافةياءات اإلضافة

المراد بياء اإلضافة:

هي: هي �لياء �لز�ئدة �لد�لة على �لو�حد �ملتكلم.
 ،    (   ) نــحــو:  و�لــفــعــل     (   ) -   (   ) نــحــو:  بــال�ــصــم  ــة  ــاف �لإ�ــص ــاء�ت  ــ ي وتت�صل 

 .   (   )
.   (   )  -    (   )  و�حلرف نحو: 

ضابط معرفة ياء اإلضافة:

                          (   )  :   (   ) هو:�أن ُتدخل �لهاء �أو �لكاف على �لكلمة، فاإن ��صتقامت فهي ياء �إ�صافة، فتقول يف 
.   (   )

ماذا
سنتعلم؟

املراد بياء الإ�صافة.  
�صابط ياء الإ�صافة.  

مذهب الدوري يف ياءات الإ�صافة.  

تمهيد

( )   حرف كاف؟ وملاذ�؟. هل ميكن �أن تبدل حرف �لياء يف لفظ   
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مذهب الدوري في ياءات اإلضافة:

خالف �لقر�ء يف ياء �لإ�صافة د�ئر بني �لفتح و�لإ�صكان، وفتح �لدوري ياء �لإ�صافة يف مو��صع و�أ�صكنها يف مو��صع 
�أخرى، منها:

(   )   �إل يف مو��صع معدودة 1.  قر�أ �لدوري بفتح ياء �لإ�صافة �إذ� جاء بعدها همزة قطع مفتوحة. نحو:
   (   )    (   )    (   ) �أ�صكن فيها �لياء، منها: 

.   (   )

قال الإمام ال�صاطبي:

ــاَلَفِت�ْصــُعوَن َمْع َهْمٍز ِبَفْتٍح َوِت�َصــُعَها ــَع ُهمَّ �َصــَما َفْتُحَهــا �إلَّ َمَو��صِ
ِبْعِني �ُصــُكوُنَها ــي �تَّ ِلــُكٍل َوَتْرَحْمِنــي �أَُكــْن َوَلَقــْد َجاَلَفــاأَْريِن َوَتْفِتنِّ

يف 2.  �إل     (   ) نحو: مك�صورة.  قطع  همزة  بعدها  جــاء  �إذ�  �لإ�صافة  يــاء  بفتح  �لـــدوري  قــر�أ 
   (   )    (   )    (   ) منها: �لــيــاء،  فيها  �أ�صكن  مــعــدودة  مو��صع 

.   (   )    (   )

قال الإمام ال�صاطبي:

َلوِثْنَتــاِن َمْع َخْم�ِصــنَي َمْع َك�ْصــِر َهْمَزٍة ويِل ُحْكٍم �ِصــوى َمــا َتَعزَّ ِبفْتــِح �أُ
َوَلْعَنِتــي ِعَبــاِدي  ــاِري  َو�أَْن�صَ ْهِماَلَبَناِتــي  ْن �َصــاَء ِباْلَفْتِح �أُ َوَمــا َبْعَدُه �إِ

 .٣.   (   ) قر�أ �لدوري بفتح ياء �لإ�صافة �إذ� جاء بعدها همزة و�صل مفردة. نحو: 
قال الإمام ال�صاطبي:

ِل َفــْرًد� َوَفْتُحُهْم ــُه َلْيَتِنــي َحــاَلَو�َصــْبٌع ِبَهْمِز �ْلَو�صْ �أَِخــي َمــَع �إِينِّ َحقَّ
ا �صَ ْفُوُه ِوَلَوَنْف�ِصي �َصَما ِذْكِري �َصَما َقْوِمي �لرِّ َحـِميُد ُهدًى َبْعِدي �َصَما �صَ

(   )   و�أ�ــصــكــن �لــيــاء يف قــولــه تعاىل: ٤.  ــدوري بفتح يــاء �لإ�ــصــافــة يف قــولــه تــعــاىل:  ــ قـــر�أ �ل
.   (   ) (   )   و 

 .٥.   ( ) (   )   و  ()   و ()   و  قر�أ �لدوري باإ�صكان ياء �لإ�صافة يف �لكلمات �لقر�آنية �لآتية:
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ياءات اإلضافة الدر�س الثالث ٤٣
والأربعون

تدريب

بالتعاون مع زميلك �ذكر �أمثلة على �لنوع �خلام�ش:

املث�لالكلمة

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )

نشاط         

اأ( اقراأ الكلمات القراآنية برواية الدوري مطبًقا ما تعلمته يف اأ�صل ياء الإ�صافة:

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )

  (   )
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)ب( اقراأ الآيات الكرميات برواية الدوري مطبًقا الأ�صول الآتية:
)ميم اجلمع - هاء الكناية - املد والق�صر- الهمزتان من كلمة - الهمزتان من كلمتني - الإظهار 

والإدغام - الفتح والإمالة - ياءات الإ�صافة(

)  قال تعاىل:   	

) .)1(

                                                                                                                                                               
قال تعاىل:          	

                                                                              (

)
     .)٢(

                                                                 
قال تعاىل:  	

  (

).)٣(

قال تعاىل:                                                                                                                               	
    (

)

                          
.)٤(

قال تعاىل:  	
  (

)
  

)1(�صورة �ل�صف، �لآية )٦(.
)2(�صورة �لق�ص�ش، �لآية )٣٤(.
)٣(�صورة �آل عمر�ن، �لآية )2٠(.

)٤(�صورة يو�صف، �لآيتان )٥٨ - ٥٩(.
)٥(�صورة هود، �لآية )٩2(.

.)٥(
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ياءات اإلضافة الدر�س الثالث ٤٣
والأربعون

مصادر 
معلومات

التي�صري يف القراءات ال�صبع، لأبي عمرو الداين.  
منت حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�صبع،   

لل�صاطبي.

مما ي�صاعد على التفوق الدرا�صي والعلمي يف حياة   
الطالب �صبط املختلف وامل�صتبه والفروق بينهما، 

ومن هذا الباب �صبط اأق�صام ياءات الإ�صافة.

مهارات حياتية

إثراء

قال �لإمام �ل�صاطبي يف باب ياء�ت �لإ�صافة يف �لياء�ت �لتي تفتح �إذ� جاء بعدها حروف �لهجاء   
غري �لهمز:

ُخْلُفُهــْم  َثاَلثــنَي  يِف  َهْمــٍز  َغــرْيِ  َوَمــَع 
َعــْن  ِبُنــوِح  َوَبْيِتــي  َوْجِهــي  ُعــاًل  َوَعــمَّ 
ُنــو� َدوَّ َوَر�ِءي  ِمــْن  �ُصــَرَكاِءي  َوَمــْع 
َر�ِطي �ْبُن َعاِمٍر ــي �صِ اِتــي �أََتى �أَْر�صِ مَمَ
َويِل َنْعَجــُة َمــا َكاَن يِل �ْثَنــنْيِ َمــْع َمِعــي
َوَيــا َجــا  ِبــي  ِمُنــو�  ُيوؤْ يِل  ُتوؤِْمُنــو�  َوَمــْع 
ِهــْم َوَحْف�صِ ِلَوْر�ــشٍ  ِفيَهــا  َويِل  َوَفْتــُح 

َل ْلــِف َو�ْلَفْتــُح ُخــوِّ َيــاَي جــي باخْلُ َوحَمْ
ِلُيْحَفــاَل ــاًل  �أَ�صْ ُعــْد  َو�ِصــَو�ُه  ِلــًوى 
ــاَل َويِل ِديــِن َعــْن َهــاٍد ِبُخْلــٍف َلــُه �حْلَ
َنْوَفاَل َر�َق  مِلَْن  ُدْم  َمايِل  ْمِل  �لنَّ َويِف 
ِجــاَل َعــْن  ــاِن  �لثَّ لَّــُة  َو�لظُّ ُعــاًل  َثَمــاٍن 
ْذُف َعْن �َصــاِكٍر َدَل ــْف َو�حْلَ ِعَبــاِدَي �صِ
ْن َفَتْكُمــــــــــاَل)1( َوَمـــــــــايِل يِف ي�ـــش �َصــــــكِّ

)1( منت الشاطبية، باب: مذاهبهم يف ياءات اإلضافة.
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التقويم

سس11  ما المراد بياء اإلضافة؟

سس22  اختر كل إجابة صحيحة فيما يأتي:

قر�أ �لدوري بفتح ياء �لإ�صافة يف:. 1
  (   )   
  (   )   

  (   )

  (   )  

قر�أ �لدوري بفتح ياء �لإ�صافة يف:. 2
  (   )   

  
  (   )    
  (   )      (   )
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الدر�س الرابع ٤٤
والأربعون

ياءات الزوائدياءات الزوائد

ماذا
سنتعلم؟

املراد بياءات الزوائد.  
الفروق بني ياءات الإ�صافة وياءات الزوائد.  

مذهب الدوري يف ياءات الزوائد.  

تمهيد

المراد بياءات الزوائد:

�ْصم. هي: هي: ياء�ت متطّرفة ز�ئدة يف �لتالوة على �لرَّ
  (   ) (   )   و   نحو:  

الفروق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد:

�لأول: �أن ياء�ت �لإ�صافة ثابتة يف ر�صم �مل�صاحف، بخالف ياء�ت �لزو�ئد.. 1
و�صاهد ذلك من ال�صاطبية: 

َزَو�ِئــَد� ُت�َصــّمى  َيــاَء�ٍت  اِحــِف َمْعِزل)1(َوُدوَنــَك  لأَْن ُكــنَّ َعْن َخــطِّ �مَل�صَ

وياء�ت . ٢ �ل�صمري.  �أبــًد�، فهي كهاء  لها  تكون لًما  �لكلمة فال  ز�ئدة على  �لإ�صافة  ياء�ت  �أن  الثاين: 
(   )   و  (   )   و  (   )   و   �لزو�ئد تكون �أ�صلية وز�ئدة فتجيء لًما للكلمة نحو  

.   (   )
الثالث: �أن �خلالف يف ياء �لإ�صافة د�ئر بني �لفتح و�لإ�صكان؛ ويف ياء�ت �لزو�ئد د�ئر بني �حلذف . ٣

و�لإثبات.

(   )    ؟ (   )   و   ما �لفرق بني �ليائني يف هاتني �لكلمتني    

)1( منت �ل�صاطبية، باب ياء�ت �لزو�ئد.
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مذهب الدوري في ياءات الزوائد:

وقع اخلالف بني القراء يف باب ياءات الزوائد يف اثنتني و�صتني كلمة، اأثبت الدوري بع�ض الياءات 
منها و�صاًل، وحذفها وقًفا، وهي:

�ص�هد ذلك من ال�ص�طبيةالكلمة القراآنية
)1(   (   )

َو�ِر �ملَُناِد َيْه �ِع �جْلَ َفَي�ْصِري �إىِل �لدَّ
ِدَين ُيوؤِْتنَي َمْع �أَْن ُتَعلَِّمِني ِوَل

ِبَعْن �َصَما ْرَتِني �ل�ْصرَ� َوَتتَّ َو�أَخَّ
اَل َويف �ْلَكْهِف َنْبِغي َياأِْت يِف ُهوَد ُرفِّ

�َصما َوُدَعاِءي يِف َجَنا ُحْلِو َهْدِيِه
ُه ِباَل ِبُعوِن �أَْهِدُكْم َحقَّ َويف �تَّ

وَنِني �َصَما دُّ َو�إِْن َتَريِن َعْنُهْم مُتِ
�ِع َهاَك َجًنا َحاَل َفِريًقا َوَيْدُع �لدَّ

)2(
   (   )

)٣(
   (   )

)٤(
   (   )

)٥(
   (   )

)٦(
 

  (   )
)٧(

   (   )
)٨(

   (   )
)٩(

   (   )
)1٠(

   (   )
)11(

   (   )
)12(

   (   )
)1٣(

   (   )

)1( سورة الفجر، اآلية )1(.
)2( سورة القمر، اآلية )8(.

)3( سورة الشورى، اآلية )32(. 
)4( سورة ق، اآلية )1(.

)5( سورة الكهف، اآلية )24(.
)6( سورة الكهف، اآلية )40(.
)7( سورة الكهف، اآلية )66(.

)8( سورة اإلرساء، اآلية )62(.
)9( سورة طه، اآلية )93(.

)10( سورة الكهف، اآلية )64(.
)11( سورة هود، اآلية )105(.

)12( سورة إبراهيم، اآليتان )40 - 41(.
)13( سورة غافر، اآلية )38(.
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ياءات الزوائد الدر�س الرابع ٤٤
والأربعون

�ص�هد ذلك من ال�ص�طبيةالكلمة القراآنية
)1(

   (   )

ْذ َهَدى َو�أَكَرَمِني َمْعُه �أََهاَنِن �إِ
َدَل َوحَذَفُهما ِللمازين َعد �أْعََََ

ْمِل �آتايِن َوُيْفَتُح َعْن �أُِولي َويف �لنَّ
َحَمى َوِخاَلف َ�لَوْقِف َبنْيَ ُحاَل َعاَل

َو�ِب �ْلَباِد َحقٌّ َجَنا ُهَما  َوَمْع َكاجْلَ
ُت �أَُخو ُحاَل  َويف �مْلُْهَتِد �لإِ�ْصَر� َوحَتْ

َبَعْن يِف �آِل ِعْمَر�َن َعْنُهَما  َويف �تَّ
 َوِكيُدوِن يِف �لأَْعَر�َف َحّج ِلُيْحَماَل

ه ِبُخْلٍف َوُتوؤُْتويِن ِبُيو�ُصَف َحقُّ
اَل  َويف ُهوَد َت�ْصاأَْلِني َحَو�ِريِه َجمَّ

َوُتْخُزوِن فيها َحجَّ �أَ�ْصَرْكُتُموِن َقْد
ُقون يا �أُويِل �ْخ�َصوِن َمع َول  َهَد�ِن �تَّ

َوَعْنُه َوَخاُفوِن َوَمْن َيتَِّقي َزَكا
ِحيَح ُمَعلَّاَل  ِبُيو�ُصَف َو�فى َكال�صَّ

)2(
   (   )
)٣(

   (   )
)٤(

   (   )
)٥(

   (   )
)٦(

   (   )
)٧(

   (   )
)٨(

   (   )
)٩(

   (   )
)1٠(

   (   )
)11(

   (   )
)12(

   (   )
)1٣(

   (   )
)1٤(

   (   )
)1٥(

   (   )
)1٦(

   (   )

)1( سورة الكهف، اآلية )39(.
)2( سورة النمل، اآلية )36(.
)3( سورة القمر، اآلية )6(. 
)4(سورة الفجر، اآلية )15(.

)5( سورة الفجر، اآلية )16(.
)6( سورة النمل، اآلية )36(.

)7( سورة سبأ، اآلية )13(.
)8( سورة الحج، اآلية )25(.

)9( سورة اإلرساء، اآلية )97(، سورة الكهف، اآلية )17(.
)10( سورة آل عمران، اآلية )20(.
)11( سورة األعراف، اآلية )195(.

)12( سورة يوسف، اآلية )66(.
)13( سورة هود، اآلية )46(.
)14( سورة هود، اآلية )78(.

)15( سورة إبراهيم، اآلية )22(.
)16( سورة األنعام، اآلية )80(.
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�ص�هد ذلك من ال�ص�طبيةالكلمة القراآنية
)1(

   (   )

َوَعْنُه َوَخاُفوِن َوَمْن َيتَِّقي َزَكا
ِحيَح ُمَعلَّاَلَ  ِبُيو�ُصَف َو�فى َكال�صَّ

�ِع َدَعايِن َحاَل َجًنا  َوَمْع َدْعَوَة �لدَّ

)2(
   (   )

)٣(
   (   )

)٤(
   (   )

)٥(
   (   )

)1( سورة البقرة، اآلية )197(.
)2( سورة املائدة، اآلية )44(.

)3( سورة آل عمران، اآلية )175(.
)4( سورة البقرة، اآلية )186(.

)5( سورة الزخرف، اآلية )61(.

تدريب

�ر�صم خريطة ذهنية للفرق بني ياء�ت �لإ�صافة وياء�ت �لزو�ئد.
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نشاط         

اقراأ الكلمات القراآنية برواية الدوري مطبًقا اأ�صل ياءات الزوائد: 

.)٤(
  (   ) .)٣(

  (   )  .)2(   (   ) .)1(
  (   )

.)٧(
  (   ) .)٦(

  (   ) .)٥(
  (   )

ياءات الزوائد

مما ي�صاعد على التفوق الدرا�صي والعلمي يف حياة   
الطالب. �صبط املختلف وامل�صتبه والفروق بينهما، 
ومن هذا الباب �صبط الفروق بني ياءات الإ�صافة 

وياءات الزوائد.

مهارات حياتية

)1(�صورة �لفجر، �لآية )٤(.
)2(�صورة �لكهف، �لآية )٣٩(.

)٣(�صورة هود، �لآيتان )1٠٥(.
)٤(�صورة �لزخرف، �لآية )٦1(.

)٥(�صورة �لأعر�ف، �لآية )1٩٥(.
)٦(�صورة �لنمل، �لآيتان )٣٦(.

)٧(�صورة �لقمر، �لآية )٦(.

الدر�س الرابع ٤٤
والأربعون

مصادر 
معلومات

اإبراز املعاين من حرز الأماين، لأبي �صامة.  
اإر�صاد املريد اإىل مق�صود الق�صيد، لل�صباع.  
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إثراء
قال �لإمام �لد�ين:)1(  

ــد جتــــدهــــا حمـــذوفـــة ــ و�لـــــيـــــاء قـ
ويــــــــاوؤهــــــــا �أ�ــــصــــلــــيــــة وز�ئــــــــــدة
ــلـــغـــات ــن �ـــصـــائـــغ �لـ ــ ــا مـ ــ ــه ــ ــذف وحــ
ــا ــهـ ــيـ ولـــــــالأئـــــــمـــــــة �لـــــــــــــــــرو�ة فـ
ــوف ــ ــوق ــ و�ل ــل  ــصـ ــو�ـ �لـ ــبـــاتـــهـــا يف  �إثـ
ــني و�لإثـــبـــات ــالـ ــذف يف �حلـ ــ و�حلــ
بــــالــــرو�يــــة ــط  ــبـ ــصـ ــ�ـ يـ ذ�  وكـــــــل 

ــة ــروفـ ــعـ مـ ــة  ــ ــن ــ ــك ــ �أم يف  ــم  ــ ــص ــ ــر� ــ �ل يف 
وفــــــائــــــدة زيــــــــــــــادة  ذ�  و�ـــــــصـــــــرح 
ــا قـــــــــوم مـــــــن �لأثــــــــبــــــــاِت ــ ــه ــ ــع ــ ــم ــ ــص ــ �
مـــــــــذ�هـــــــــب ثــــــــالثــــــــة �أحـــــكـــــيـــــهـــــا
�حلــــــروف ــن  ــ مـ ــعـــ�ـــش  ــبـ �لـ يف  وذ�ك 
ــات ــغـ لـ كـــلـــهـــا  وهـــــــي  �لـــــو�ـــــصـــــل،  يف 
عـــــمـــــن �ــــصــــمــــا وبــــــلــــــغ �لــــنــــهــــايــــة

التقويم

سس11  ما المراد بياءات الزوائد؟

سس22  اذكر الفروق بين ياءات اإلضافة وياءات الزوائد.

سس33 اشرح قول اإلمام الشاطبي:

ــقٌّ َجــَنــا ُهَما ــاِد َح ــَب ـــَو�ِب �ْل ــْع َكـــاجْلَ ــُت �أَُخـــو ُحاَلَوَمـ ـ ــَر� َوحَتْ ــصْ � َويف �مْلُــْهــَتــِد �لإِ

1 األرجوزة املنبهة، ص 40.
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الدر�س اخلام�س ٤٥
والأربعون

الكلمات الفرشيةالكلمات الفرشية

ماذا
سنتعلم؟

تعريف الفر�ض.  
الكلمات الفر�صية للدوري.  

تعريف الفرش: 

لغة:

�لن�صر و�لب�صط. 

اصطالحًا:

(   )    تختلف  �لكلمات �ملختلف فيها بني �لقر�ء �ملنثورة يف �صور �لقر�آن من غري قاعدة غالًبا، كـــ
.   (   ) قر�ءتها عن قر�ءة: 

تمهيد

هناك كلمات متلف فيها ل قاعدة لها، مبثوثة يف �صور �لقر�آن. ماذ� ت�صمى؟  
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الكلمات الفرشية في سور القرآن الكريم عند الدوري:

 وقع اخلالف بني الدوري وحف�ض يف بع�ض الكلمات الفر�صية، منها:

�ص�هد ذلك من ال�ص�طبيةكيفية قراءته�الكلمة القراآنية

(   )   �إذ� �صبقت بـ   ،   (   )

»و�و » �أو »لم« �أو »فاء«
�إ�صكان �لهاء

َوَها ُهَو َبْعَد �ْلَو�ِو َو�ْلَفا َوَلِمَها
ًيا َباِرًد� َحاَل َوَها ِهَي �أَ�ْصِكْن َر��صِ

�إ�صكان �لطاء(   )  
اُء �َصاِكٌن َوَحْيُث �أَتي ُخُطَو�ٌت �لطَّ

اَل ُه َعْن َز�ِهًد� َكْيَف َرتَّ مُّ َوُقْل �صَ

ُروَن �ْلُكلُّ َخفَّ َعَلى �َصَذ�ت�صديد �لذ�ل(   )   كَّ َوَتذَّ

َلك�صر �لياء(   )   َوَفْتُح َيا ُبَنيِّ ُهَنا َن�شٌّ َويِف �ْلُكلِّ ُعوِّ

َويِف �ْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْف�شٍت�صديد �لقاف وفتح �لالم(   )  

  (   )  ، �إ�صكان �لياء مففة(   )  
ُفو� َويف َبَلٍد َمْيٍت َمَع �مَلْيِت َخفَّ

َل فُّ ُخوِّ َفا َنَفًر� َو�مَلْيَتُة �خْلِ �صَ

ْحَبِتِه َحاَلق�صر �لهمزة(   )   ُر �صُ َوَرُءوٌف َق�صْ

فتح �لياء(   )  
َنٍة َدَنا َويف �ْلُكلِّ َفاْفَتْح َيا ُمَبيِّ

ْمِع َكْم �َصَرًفا َعاَل ِحيًحا َوَك�ْصُر �جْلَ �صَ

نِي ُم�ْصَتقَباًل �َصَماك�صر �ل�صني(   )   َوَيْح�َصُب َك�ْصُر �ل�صِّ
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الكلمات الفرشية

مصادر 
معلومات

التي�صري يف القراءات ال�صبع، لأبي عمرو الداين.  
منت حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�صبع،   

لل�صاطبي.
امل��ت��وات��رة، لعبد  ال��ق��راءات الع�صر  ال��زاه��رة يف  ال��ب��دور   

الفتاح القا�صي.

الدر�س اخلام�س ٤٥
والأربعون

تدريب

تعاون مع زميلك بقر�ءة �لآيات �ل�صابقة مرة حلف�ش و�أخرى للدوري، ثمِّ لحظ �لفرق بينهما.

مم��ا ينمي ال����رثوة ال��ل��غ��وي��ة ل���دى ال��ط��ال��ب حفظ   
الأمثلة وال�صواهد الكثرية، ومنها الكلمات املطردة 

ا. التي خالف فيها الدوري حف�صً

مهارات حياتية
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التقويم

سس11  عّرف الفرش لغًة واصطالًحا

سس22  اربط بين الكلمة القرآنية وشاهد ذلك من الشاطبية فيما يأتي:

َل(   )   َوَفْتُح َيا ُبَنيِّ ُهَنا َن�شٌّ َويِف �ْلُكلِّ ُعوِّ

َويِف �ْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْف�شٍ(   )  

ُروَن �ْلُكلُّ َخفَّ َعَلى �َصَذ�(   )   كَّ َوَتذَّ




