
1 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 جامعة احلاج خلضر ـ ابتنة
 كلية العلوم اإلسالمية

 
 ( ل م د ) ليسانس : التخصص

 السداسي السادس الثالثة: السنة
 
 
 
 

 حفظ القرآن وترتيله: مذكرة في مادة
 برواية ورش عن انفع من طريق األزرق

 
 
 
 
 
 

 رابح  زروايت : إعداد الدكتور
 
 

 م1010/  1019: السنة اجلامعية
 

 

 



1 

 

 ـ مراجعة مقرر السداسي اخلامس01
 ـ رموز الوقف وداللتها يف املصاحف01
 (مبادئ علم الرسم)ـ الرسم العثماين وعالقته ابلتجويد 00
 (1( )الوقف على مرسوم اخلط)ـ الرسم العثماين وعالقته ابلتجويد 00
 (1( )الوقف على مرسوم اخلط)ـ الرسم العثماين وعالقته ابلتجويد 00
 ـ علم الضبط وعالقته ابلتجويد00
 ـ علم القراءات وعالقته ابلتجويد00
 (آداب املعلم)ـ آداب تعلم القرآن وتعليمه 00
 (آداب املتعلم) ـ آداب تعلم القرآن وتعليمه 09
ــ اســت هار ا مــول مــن القــرآن ال ــر  10 األنمــال    مــن ســور   00: مــن اةيــة)ـ

 (.يونسمن سور   10 اةية

 النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزريـ 01
 ـ النجوم الطوالع، املارغين01
 ـ فتح املعطي، املتويل00
 ـ شرح اجلزرية، زكراي األنصاري00
 ـ املختصر اجلامع، عبد احلليم قابة00
 ـ مذكر  يف أح ام الرتتيل، عبد احلميظ هالل00
 .ـ أح ام التجويد، عبد ال ر  مقيدش00

 
 
 



0 

 

 رموز الوقف وداللتها في المصاحف
ُوضعت يف املصاحف عالمات تدل على الوقف، والعالمات اخلاصة بقراء  انفع 

 :هي
 .ويدل حرف احلاء على الوقف احلسن: ح
 .ويدل حرف ال اف على الوقف ال ايف:  ك
 .الزملويدل حرف امليم على الوقف ا: م

، ومعناه صه مبعىن (ص)وُعو ِّضت هذه العالمات يف بعض املصاحف حبرف صاد 
 .قف، دون تمصيل يف نوع الوقف هل هو حسن أم كاف أم الزم

 .وزيدت الدائر  املرقمة اليت توجد على رأس اةية
فالقارئ يقف عند هذه العالمات أثناء القراء  وقما اختياراي، أما  ذا اضطُر للوقف 

ه عالمة من هذه العالمات فله ذلك  ال أن عليه أن يعيد ال لمة األخري  اليت مب ان ليس ب
 .وقف عليها أو أكثر ويواصل
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 (مبادئ علم الرسم)وعالقته بالتجويد    مانيثالرسم الع
 :مفهوم الرسم العثماين

 .األثر :الرسم يف اللغة
 هو ما ُكتبت عليه املصاحف يف عهد عثمان بن عمان : يف االصطالح

 .وأبمره
، وقد جاء الرسم وكانت جمرد  من الش ل والنقط، ويطلق عليه الرسم العثماين

العثماين موافقا لإلمالء احلديث،  ال أنه خرجت بعض ال لمات عن قواعد اإلمالء احلديث، 
احلذف والزايد  : د حصرها العلماء يف خل، وق.. فرمست ابلزايد  أو احلذف أو اإلبدال، 

 .واهلمز والبدل والمصل والوصل وما فيه قراءاتن متواتراتن وكتب على  حدامها
واملراد به حذف احلرف الصويت لل لمة من اخلط مع بقاء النطق  : احلذفـ 1

 :بصوته، وهو خاص حبروف املد الثالثة، أي األلف والواو والياء، وهو ثالثة أنواع
موسى  واعدانو ذ "وهو أن ي ون موافقا لبعض القراءات، مثل : حذف اإلشارةأ ـ 
، فقرئ إبثبات األلف وحذفها، فحذفت يف الرسم  شار     من قرأ حبذف "أربعني ليلة

 ".وعدان: "األلف
: حتذف ألف مجع املذكر السامل واملؤنث السامل، مثل: حذف االختصارب ـ 

 ".آيت"، "مسلمت"، "مسعون"
ولو : "وهو ما اختص ببعض ال لمات دون بعض، مثل: حذف االقتصارج ـ 

 .، رمست حبذف األلف بعد العني"امليعدتواعدمت الختلمتم يف 
ومن : "الياء الزائد ، ل وهنا حتذف قراء  حال الوقف عليها، مثلوحذفت كذلك ـ 

 ".املهتد"، "اتبعن
ال : "اختصارا  ذا كانت مت رر  متتالية يف ال لمة، مثلالياء وحذفت كذلك ـ 

 ".يستحي
: ، ومثل"اوُ أ  ف  "كتبت ه ذا " فأووا    ال هف: "وحذفت الواو اختصارا، مثلـ 

 ".ن  وُ تـ  س  ي  ال : "كتبت ه ذا" ال يستوون"
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 : الزايدةـ 1
، "األلباب أولوا: "ـ تزاد األلف يف اسم اجلمع أو فيما هو يف ح م اجلمع، مثل

 ".مائةثالث "، "تذكر يوسف تمتؤا"، "الربواوال أتكلوا "، "رهبم مالقوا"
 ".أولوا: "ـ وتزاد الواو، مثل
 ".أبييد: "ـ وتزاد الياء، مثل

، "الصلوا : "وهو جعل حرف م ان حرف، كرسم األلف واوا، مثل: البدلـ 0
 ".مش و "، "الزكو "

 .، والقاعد  أن ت تب ابأللف املقصور "الباب لدا"وكتبوا ابأللف الطويلة 
 رمحتأهم يقسمون : "وأبدلوا التاء املربوطة بتاء ممتوحة يف بعض ال لمات، مثل

 ".هللا اليت قد خلت يف عباده سنت"، "ربك
أي قطع ال لمة عما بعدها أو وصلها (: القطع والوصل) الوصل والفصلـ 0
: ، أو وصلها هبا، يف قوله تعا [109: النساء" ]ي ون عليهم وكيال أم من: "هبا، مثل قطع

 [.11: امللك" ]أمن هذا الذي يرزق م  ن أمسك رزقه"
، أما يف اةية الثانية فال تقف  ال "أم"وبناء عليه مي ن الوقف يف اةية األو  على 

 .، أي على النون"أمن"على آخر حرف من كلمة 
 ".تؤيه"، "تؤي: "واحد ، مثل رمست يف ألمال معدود  بواو: رسم اهلمزـ 0

ا ؤ  بـ  نـ  قل هو : "ورمست يف بعض األلمال على الواو وزيدت األلف بعدها، مثل
 ".عنها العذاب اؤُ ر  د  ي  و  "، "ع يم

 :انعنو وهذا يرجع    اختالف القراءات وهو : ما كانت فيه قراءاتنـ 0
، "يوم الدين ملك"ما فيه قراءاتن ورسم برسم واحد حيتمل القراءتني، مثل ـ  أ

 ".خيدعونوما : "ومثل. بدون ألف لتحتمل قراء  املد" ملك"ف تبت كلمة 
كل مصحف حسب القراء  اخلاصة به، ـ ما فيه قراءاتن أو أكثر ورسم يف   ب

 ".هبا   براهيم وأوصى"، "هبا  براهيم ووصى: "مثل
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 علم الضبط وعالقته بالتجويد
 .بلوغ الغاية يف لمظ الشيء :لغة: مفهوم الضبطـ 1

عالمات خمصوصة تلحق احلرف للداللة على حركة خاصة من فتح أو : اصطالحا
 .ضم أو كسر أو س ون أو مد أو تنوين أو شد ، وحنو ذلك، ويرادفه الش ل

أي نقط اإلعجام، وهو الذي يدل على ذوات احلروف ومييز بينها، مثل : النقط
 .الباء والتاء والثاء

 :ب الضبط والنقطأسباـ 1
كانت املصاحف يف بداية كتابتها غري منقوطة وال مش ولة، وكان الناس ال جيدون 

بسبب فطرهتم العربية السليمة، مشقة يف قراءهتا والتمريق بني ال لمات و ن تشاهبت احلروف 
، فلما اتسعت البالد اإلسالمية ودخل وتلقيهم القرآن ال ر  مشافهة عن رسول هللا 

األعاجم يف اإلسالم بدأ اللحن يتطرق    ألسنة الناس، فاقتضى األمر وضع عالمات 
تساعد على النطق السليم ل لمات القرآن، دون املساس ابلرسم العثماين، وهذا من ابب ما 

 .ال يتم الواجب  ال به فهو واجب
 :عثماين يف مراحل ثالثوقد مت  دخال حتسينات على الرسم ال

وهو ما قام به أبو األسود الدؤيل، حيث وضع النقاط للداللة : التحسني األول
احلرف،  ذ وضع نقطة فوق كل حرف ممتوح، ونقطة بعد كل حرف مضموم،  على حركة

 .ونقطة حتت كل حرف م سور، ونقطتني متتاليتني للتنوين
حلروف املتشاهبة مثل الباء والتاء ويتمثل يف وضع النقاط على ا :التحسني الثاين
، وقام هبذا الدور كل من نصر بن عاصم الليثي اجليم واحلاء واخلاءوالثاء، والسني والشني، و 

 .وحيىي بن عمر الغدواين يف عهد اخلليمة األموي عبد امللك بن مروان
د وهو الذي أخله  مام العربية اخلليل بن أمحد المراهيدي يف عه: التحسني الثالث

الدولة العباسية، حيث هذ ب عمل أيب األسود الدؤيل،  ذ جعل المتحة ألما صغري  مبطوحة، 
وجعل الضمة واوا صغري ، وال سر  ايء صغري ، وعالمة التشديد رأس الشني، وعالمة 

 . خل.. الس ون رأس احلاء، وعالمة اهلمز  رأس العني، 
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ب اُط ب تابة ال لمات القرآنية ومن أجل ا اف ة على ما رمسه الصحابة، قام الض  
األصلية ابحلرب األسود، وكتبوا هذه التحسينات بلون خمالف، حىت ُيشعروا القارئ مبا هو 

 .أصلي وما هو  ضايف
 :حركة الضبط وأنواعها

، و ن كان (ه)بعالمة الس ون  ذا كان احلرف ساكنا يف الوصل فإنه يضبط 
حركات خالصة وحركات غري خالصة، واحلركات : متحركا فإن احلركات لضبطه نوعان

املتعلقة ابالختالس اخلالصة هي المتحة والضمة وال سر ، واحلركات غري اخلالصة هي 
 .واإلمشام واإلمالة

 :احلركات اخلالصةـ 
ندما ت ون حمققة يف اللمظ، حنو ع( ء)ترسم اهلمز  بش ل العني : ضبط اهلمزةأـ 

، وذلك بوضع : ن مسهلة فإهنا ترسم نقطة، مثل، أما عندما ت و (قرأ) ، ُمو جاالا ، لِّيـ ه ب  لِّي الا
 .ع نقطة فوق الواو يف ال لمة الثالثةنقطة فوق الياء يف ال لمة األو  والثانية ووض

 :ضبط ألف الوصلب ـ 
ل فوق األلف مسهلة وليست حمققة، حبيث ترسم مهز  الوص: ضبطها حالة االبتداء

.. هللا، الرمحن، القارعة، ال تاب، : توضع نقطة فوق األلف حال النطق هبا ممتوحة، مثل
 . خل

 خل فإن النقطة توضع يف وسط .. اخرج، ان ر، : أما حال النطق هبا مرفوعة، مثل
 .األلف

 خل فإن النقطة .. مسه، ائت، ارجعي، اراتبوا، ا: وأما حال النطق هبا م سور ، مثل
 .توضع حتت األلف

 .فهذه حاالهتا الثالث عند االبتداء هبا وليس يف حال الوصل
 :ضبط اإلدغامج ـ 

توضع الشد  على احلرف املدغم فيه تنبيها على أنه أُدغم فيه ما قبله فصارا معا  
ـ فيعرى من احلركة داللة على أنه أدغم  كحرف واحد مشدد، أما احلرف األول ـ أي املدغم

 .يف اةخر، وهذا يف حالة اإلدغام التام
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أما يف حالة اإلدغام الناقص كإدغام النون الساكنة يف الواو والياء مثال، فمي هذا 
 :على سبيل التخيريالقسم وجهان من الضبط 

من  : حنوأحدمها أن يوضع س ون على احلرف املدغم والشد  على املدغم فيه، 
 .ي قول، من  و يل

 .والثاين أن يعرى احلرف املدغم من الس ون كما يعرى املدغم فيه من الشد 
 :ضبط اإلخفاء والقلبد ـ 

 ذا التقت النون الساكنة مع أحد أحرف اإلخماء، فتضبط عارية من الس ون، 
 .ومثل ذلك يف ضبطها عند الباء حيث تقلب ميما

 :احلركات غري اخلالصةـ 
 .ضبطها أن تعرى من احلركة وتعوض بنقطة االختالس: ختالساالأ ـ 

 .داللة على اإلمشامضبطها أن تعرى من احلركة وتعوض بنقطة  :اإلمشامب ـ 
 .تضبط بتعويضها بنقطة حتت احلرف املمال: ضبط اإلمالةج ـ 
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 آداب تعلم القرآن وتعليمه
أن يقصد بذلك رضا هللا تعا ، قال هللا  ينبغي ملعلم القرآن ومتعلمه: ـ اإلخالص1

، ويف الصحيحني قال [0: البينة] و م ا أُمُِّروا  ِّالا لِّيـ ع ُبُدوا اَّللا  خُم لِّصِّني  ل ُه الد ِّين  : تعا 
 .« منا األعمال ابلنيات، و منا ل ل امرئ ما نوى»: رسول هللا 

من تعلم علما يُبتغى به وجه هللا »: قال رسول هللا : قال وعن أيب هرير   
«تعا ، ال يتعلمه  ال ليصيب به غرضا من الدنيا، مل جيد ُعرف اجلنة يوم القيامة

، وعن (1)
ليماري به السمهاء أو ي اثر به من طلب العلم »: قال أن رسول هللا  أنس بن مالك 

 .(2)«العلماء أو يصرف به وجوه الناس  ليه، فليتبوأ مقعده من النار
ي عليه أن يتخلق ابألخالق احلسنة واخلصال احلميد  اليت غوينب: ـ األخالق احلسنة1

 .أرشد هللا  ليها
وينبغي عليه أن يرفق مبن يقرأ عليه وحيسن  ليه، وأن يبذل له : ـ الرفق والنصح0
 .النصيحة

 ومن آداب املتعلم أن ي ون حريصا على التعلم، مواظبا عليه: ـ احلرص على التعلم0
 .يف مجيع األوقات

 .ـ ا اف ة على الطهار ، والتطيب، والن افة0
 .ـ اخلشوع والس ينة والوقار0
 .ـ جتنب ما ينايف احرتام القرآن، مثل الضحك واللهو0
 

                                                 
1

 .داود بسند صحيحـ أخرجه أبو  
2

 .أخرجه الترمذيـ  


