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 توجيه قراءات  . مقرر:اسم ال

 .  (605412) المقرر: رقم

 . ا ساعتان دراسيتان أسبوعي   ساعات المقرر:

  أهداف المقرر:

   . بيان الفرق بين علم القراءات وعلم توجيه القراءات -

معرفة أن االختالف يف وجوه القراءات هو اختالف تنوع وتعدد ال اختالف تناقض  -

  . وتضاد

طالب الحجج واألدلة للدفاع عن القرآن الكريم وقراءاته مما قد يثيره لملحدون تعليم ال -

  ا .ا وحديث  والمستشرقون حول القراءات قديم   والزنادقة

 . توثيق علمي النحو والصرف بالنصوص القرآنية ال العكس -

 . الرد على بعض علماء النحو إلنكارهم وتضعيفهم بعض القراءات -

ءات المختلفة والوجوه المتعددة تقوي أقوال المفسرين وتساند آراء معرفة أن القرا -

  . المجتهدين

  . إعطاء الطالب فكرة جيدة عن األحرف السبعة وعالقتها بالقراءات -

 . حث الدارسين على تعلم هذا العلم الشريف لفضله وصلته بالقراءات وكثرة فوائده -
 

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 ريسالتد
باب الفتح واإلمالة والتقليل، وباب الرتقيق والتفخيم والتغليظ، وباب 

 2 األول االختالس واإلخفاء والتتميم.

باب الوقف والسكت والقطع، وباب اإلسكان والروم واإلمشام، وباب 
 ياءات اإلضافة وياءات الزوائد.

 2 الثاين

 2 الثالث من سورة مرمي إىل سورة احلج.
 2 الرابع من سورة املؤمنون إىل سورة النمل.

 2 اخلامس من سورة القصص إىل سورة السجدة.
 2 السادس من سورة األحزاب إىل سورة فاطر.
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 2 السابع مراجعة ملا سبق.
 2 الثامن االختبار النصفي.

 2 التاسع من سورة يس إىل سورة الزمر.
 2 العاشر من سورة غافر إىل سورة الزخرف.

 2 احلادي عشر ن سورة الدخان إىل سورة الذاريات.م
 2 الثاين عشر من سورة الطور إىل سورة احلديد.
 2 الثالث عشر من سورة اجملادلة إىل سورة نوح.
 2 الرابع عشر من سورة اجلن إىل سورة الناس.

 2 اخلامس عشر مراجعة ملا سبق.
 2 السادس عشر االختبار النهائي.

 :المرجع

لشيخ قاسم أحمد الدجوي والشيخ محمد ل ،الفكر يف توجيه القراءات العشرقالئد  -

 . الصادق قمحاوي

 

 :خرىالمراجع األ

 . ، للمهدويشرح الهداية .1

 . ألبي علي الفارسي ،الحجة يف علل القراءات .2

 . ، البن خالويهإعراب القراءات السبع وعللها .3

 .  ، البن زنجلةحجة القراءات .4

 . بن أبي طالب لمكي ،ت السبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءا .5

 . ، ألبي عبد اهلل الشيرازيالموضح يف وجوه القراءات وعللها .6

 . أ د ياسين جاسم المحيمدلـ  ،الوجيز يف أصول القراءات وتوجيهها من لغة العرب .7
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