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 C��	 LT:	 :P��_�� 5����	 

�m������s��r��q��p����o���n��m :هو االستقبال ومنه قوله تعـاىل  : التلَقِّي
����w��v����u��������tl ")1(  الشيَء إليه: ولَقَّاه لَقَّى ال .ألْقاهقرآنَ وإنك لَت : لْقَى إليكي

  .)2(وحياً من اللّه تعاىل
تعلم القرآن وأدائه أمهية كبرية، فال يكفى تعلمه من املصاحف دون تلقيه  يف للتلقي" 

من احلافظني له ؛ وذلك ألن من الكلمات القرآنية ما خيتلف نطقه عن رمسه ىف املصحف 
 :ىلتعـا  وقولـه  ٣٣: املائـدة  �m�p��o��n��m��l���kl: حنو 
m���Ã��Â��Á���À�����¿���¾��½��¼��»l ــل : النمـ

دة ألف بعدها يف األوىل، وزيادة ألـف بعـد اهلمـزة يف    يابرسم اهلمزة على الواو وز٢١
  .الثانية
ومنها ما خيتلف القراء ىف أدائه مع احتاد حروفه لفظا ورمسا، تبعا لتفـاوم ىف فهـم    

ن حسن الذوق، وحساسية األذن، ومراعاة معاىن هذه الكلمات وأصوهلا، وما يتوافر هلم م
ذلك كله عند إلقائها، لدرجة أن بعضهم خيطئ ىف أدائها مبا يكاد خيرجها عـن معانيهـا   
املرادة منها ؛ لتساهله ، وعدم حتريه النطق السليم ، و لو وفق إليه، وعود نفسه لدل على 

 ﴾��r���q﴿�حساسية أذنه، وحسن ذوقه، وفهمه ملعانيهـا، وذلـك حنـو   
 ﴾فَقَعوا لَه ساجِدين ﴿ 24القصص﴾ فَسقى لَهما﴿ ٥٨: النساء ﴾يعظُكُم﴿ 65األنفال
�٦٩: العنكبوت ﴾سنني ملع احمل﴿٢٩: احلجر

كما أن أحكام القراءة ال يكفى فيها جمرد العلم ا من الكتب، بل ال بد فيهـا مـن   
تلقى القرآن بأحكامه عن  ����ه السماع والتلقي، واملشافهة، والتوقيف اقتداء بالسنة من أن

  .جربيل مشافهة عن اهللا تعاىل،  ونقل إلينا عنه كذلك متواترا إىل اآلن

                                                           
 ).لقي( مادة 15/253ابن منظور, لعرب لسان ا )1(

 .1716/ 1القاموس احمليط ، الفريوزآبادي )2(
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وقد ذكر الدمياطي  تعريفا للمقرئ، وربطه باملشافهة، وفرق بـني مسـاع القـرآن    
من علم ا أداء، ورواها مشافهة :" واحلديث؛ الختالف التلقي، فقال يف  تعريفه للمقرئ

، وقـد  )1("مبا فيه إن مل يشافهه من شوفه به مسلسال) إقراؤه(تابا امتنع عليه ،فلو حفظ ك
  . نص قبله اإلمام ابن اجلزري على ذلك يف املنجد

معرفة األداء والنطق بالقرآن على الصفة اليت نزل ا متوقفـة علـى التلقـي    "بل إن 
احلضـرة النبويـة؛ ألن   والسماع من أفواه املشايخ اآلخذين هلا ، كذلك املتصل سندهم ب

القارئ ال ميكنه معرفة كيفية اإلدغام واإلخفاء والتفخيم والترقيـق واإلمالـة احملضـة أو    
املتوسطة والتحقيق والتسهيل والروم واإلمشام وحنوها إال بالسماع، حىت ميكنه أن حيتـرز  

ن مـن  من اللحن واخلطأ، وتقع القراءة على الصفة املعتربة شرعا، ولذلك فأخـذ القـرآ  
ال يكفي، بل ال جيوز ولو كان املصـحف مضـبوطا مشـكوالً     فاملصحف دون موقِّ

فلو حفظ التيسري مثلًا فليس له أن يقرئ مبـا فيـه، مـامل يشـافهه     :" وقيل  .ومنقوطًا
  )2(."مسلسال

واألمة كما هم متعبدون بفهم معاين القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصـحيح  «
فقوله  )3(»لى الصفة املتلقاة من أئمة القراء املتصلة باحلضرة النبوية ألفاظه وإقامة حروفه ع

إخل صريح يف أنه ال يكفي األخذ من املصاحف دون تلقٍ  ...على الصفة املتلقاة من األئمة
من أفواه املشايخ املتقنني فإن اإلنسان يعجز عن أداء احلروف مبجـرد معرفـة خمارجهـا    

مـع كمـال    ����سمعه من فم الشيخ ويكفي أن رسول اهللا ما مل ي ،وصفاا من املؤلفات
يف مجع من السنني وعرضه مرتني يف  ����فصاحته واية بالغته تلقي  القرآن عن جربيل 

)4( ..فيها����السنة األخرية اليت تويف 
 

                                                           
 .1/68الدمياطي . إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر )1(

 .9منجد املقرئني ، ابن اجلزري) 2(

 .1/266اإلتقان ، السيوطي) 3(

 .11: 9القول السديد يف بيان حكم التجويد، احلداد )4(



 : أسا�ب األخذ وطرائق ا�عليم                                
ً
 782 م وع اتساق نموذجا

ïãbrÛa@szj¾a@Z@�äÛa@ïÔÜm�@ @
 لغـريه ىف  القرآن الكرمي نزل بلفظه ومعناه من عند اهللا تعاىل ال مدخل جلربيـل وال " 
خاصـة دون ملـك    ����به بالرتول ا أمني الوحى جربيل����وقد وكل اهللا  )1( ألفاظه،

�m��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h: سواه، لقوله تعاىل  شأنه

��v��u�����t��sl 2(١٩٥ - ١٩٣: الشعراء(  
، وكانت ولقد كان رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ينتظر نزول الوحي بلهفة وشوق"

مهّته بادئ األمر تنصرف إىل حفظ كالم اهللا املرتل وفهمه، مث يقرؤه على النـاس علـى   
مكث، ليحفظوه ويستظهروه يف صدورهم، ألنه صلّى اهللا عليه وسلّم كان أميا ال يعرف 

�m�m�m�m��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N: القراءة والكتابة، وقد بعثه اهللا يف أمة تغلب عليها األمية، قال تعاىل
��T��S��R��T��S��R��T��S��R��T��S��R����W��V�����U����W��V�����U����W��V�����U����W��V�����Ullll 3( ٢: اجلمعة( .  

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعجل يف بادئ األمر يف حفظ القرآن، فيسابق 
جربيل، وهو يلقي إليه القرآن ساعة الوحي، فريدد اآليات قبل أن ينتهي امللك، خمافـة أن  

ل لـه بـاحلفظ   ينسى منها شيئا، وكان ذلك مما يشق عليه، فجاء القرآن يطمئنه ، ويتكف
��m���Ø��×��Ö��Õ:املطلق للقرآن، وينهاه عن تلك العجلة، قال اهللا تعـاىل 

���ã��â��á��à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��F��ED��C��B��A
��T��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��Gl ــه : ط

وجاءت آيات أخرى تؤكد أن حفظ القرآن مكفول للنيب صلى اهللا عليه  ١١٤  - ١١٣

                                                           
 1/12الس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر, وسوعة القرآنية املتخصصةامل )1(

 .11: 1/9الس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر, املوسوعة القرآنية املتخصصة )2(

 72مصطفى ديب البغا, الواضح يف علوم القرآن )3(
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�m�m�m�m��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê: ي قوله تعاىلوسلم وه

���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×��Ö���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×��Ö���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×��Ö���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×��Öllll ١٩ - ١٦: القيامة  
وقد روى البخاري يف صحيحه تفسريا هلذه اآليات عن عبد اهللا بن عباس، رضي اهللا 

ُهللا عليه وسـلَّم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان النيب صلَّى ا: "عنهما، جاء فيه
أُحركُهما لك كمـا   -فقال يل ابن عباسٍ  -يعالج من الترتيلِ شدةً ، وكان يحرك شفتيه 

 كُهما ، فقال سعيدرحكُهما كما كـان  : كان رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم يرأنا أُح
�m�m�m�m�����Î��Í��Ì��Ë���Ê�����Î��Í��Ì��Ë���Ê�����Î��Í��Ì��Ë���Ê�����Î��Í��Ì��Ë���Ê: عز وجل  فأنزل اُهللا -ابن عباسٍ يحركُهما ، فحرك شفتيه 

Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��ÏÕ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï.  ؤه ، : قالقره يف صدرِك مث تمجع } بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر
هآنأَه ، قال : قال } قُرمث إنَّ علينا أن تقر ، تله وأنص عفكان رسولُ اِهللا صـلَّى  : فاستم

السالم استمع ، فإذا انطَلَق جِربيلُ قرأه النيب صـلَّى اُهللا  اُهللا عليه وسلَّم إذا أتاه جِربيلُ عليه 
  . )1("عليه وسلَّم كما أقرأَه 

وهذه اآليات الكرمية تؤكد أمرا ، هو تكفّل اهللا املطلق بشأن القرآن، وحيا وحفظـا  
بكليته، فليس للرسول صلى اهللا عليه وسـلم مـن    -سبحانه -ومجعا وبيانا، وإسناده إليه

ال وعيه وحفظه وتبليغه، بعد أن أعطاه اهللا ملكة تامة للحفظ، فصار إذا أتاه جربيل أمره إ
استمع، فإذا ذهب جربيل قرأه كما قرأه عليه جربيل، حيفظ السورة الطويلة كما حيفـظ  

وكان مـن دواعـي   )2(." السورة القصرية، وليس هناك فرصة لنسيان شيء منه أو ضياعه
لنيب صلوات اهللا وسالمه عليه معارضة جربيل عليه السـالم  حفظ القرآن وتثبيته يف قلب ا

كمـا  تلقـاه ،   ����القرآن على الصـحابة   ����إياه القرآن يف رمضان من كل عام، وقرأ
  . وأقرأهم، فحفظوه ونقلوه كما تلقوه

                                                           
 7524: حديث رقم 2736/ 6صحيح البخاري )1(

 .27عبد اهللا غامن بن قدوري  حماضرات يف علوم القرآن، أبو )2(
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sÛbrÛa@szj¾a :@òibz—Ûa@ïÔÜm�æe‹ÔÛa@ @

يتنافسون يف حفـظ  فقد جعلوا القرآن يف احملل األول من العناية،  ����وأما الصحابة "
لفظه ويتسابقون يف فهم معناه، وجعلوه مسالم يف فراغهم، ومتعبدهم  يف ليلهم، حـىت  
لقد كان يسمع هلم بقراءته دوي كدوي النحل ، وكان اعتمادهم يف احلفظ على التلقـي  

وما كانوا يعتمدون يف  ����، أو ممن تلقاه من الصحابة من الرسول،����والسماع من الرسول
  .  )1("»النقل من الصحف والسطور  حفظه على

إذا نزلت عليه اآلية، أو اآليتان، أو اخلمس أوالعشـر، أو السـورة،    ����وكان النيب 
يقرؤها على أصحابه، وحيفظهم إياها، ويفقههم ما فيها من أحكام ؛ كي حيفظوا اللفـظ،  

  .ويفقهوا املعىن، ويلتزموا ما نزل عملًا، وسلوكاً، ويستقيموا عليه
ن مههم من القراءة جمرد احلفظ من غري تدبر وفهم كما هو شأن كـثري مـن   ومل يك

احلفاظ اليوم، وإمنا املراد احلفظ، والفهم، مث العمل مبا حفظوا وعلموا، روي عن أيب عبـد  
اللَّـه   كَعثْمان بنِ عفان وعبد: حدثَنا الَّذين كَانوا يقْرِئُوننا الْقُرآنَ :" الرمحن السلمي  قال

  لَـم اتآي رشصلى اهللا عليه وسلم ع بِيالن نوا ملَّمعوا إذَا تكَان مها أَنمرِهغَيو ودعسنِ مب
مـلَ  فَتعلَّمنا الْقُرآنَ والْعلْـم والْع : يجاوِزوها حتى يتعلَّموا ما فيها من الْعلْمِ والْعملِ قَالُوا 

  .فالقراء يف الصدر األول كانوا فقهاء عاملني، وعلماء عاملني. )2("جميعا
وكذلك من جاء بعد الصحابة من التابعني، وتابعي التابعني ومـن بعـدهم، كـان    
اعتمادهم على التلقي شفاها من الشيوخ أو العرض، والقراءة عليهم، وهذا هو الغالب من 

فظ القرآن سنة متبعة، وملتزمة لدى القراء ايـدين إىل  شأم، وال تزال هذه السنة يف ح
عصرنا هذا وبذلك بقيت سلسلة اإلسناد متصلة بالقرآن، وستبقى بإذن اهللا حىت يرث اهللا 

  .األرض ومن عليها
                                                           

 .261ملدخل لدراسة القرآن الكرمي، أبو شهبةا )1(

 9مقدمة يف أصول التفسري، ابن تـيمـيـة)2(
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وقد اشتهر حبفظ القرآن الكرمي، وإقرائه من الصحابة من املهاجرين أبو بكر، وعمـر،  
، وسعد بن أيب وقاص، وعبد اهللا بن مسعود وغريهم وعثمان وعلي، وطلحة بن عبيد اهللا

عبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، : ومن األنصار. كثري
وأبو الدرداء، وأبو زيد قيس بن السكن أحد عمومة أنس بن مالك، وجممع بن جاريـة،  

  .وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن مسلمة وغريهم كثري
  عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وأم ورقة وغريهن  :ومن النساء

من القراء ايدين، حىت يقرأ عليهم، أو ينـهج  ����يثين على بعض أصحابه ����وكان 
منهجهم من يريد أن يلحق م، وذلك أسلوب تربوي عظيم   ففي احلديث عـن الـنيب   

قـراءة   من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على«: صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وابن أم عبد هو عبد اهللا بن مسعود  )1(»ابن أم عبد

وقد أرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه إىل كبار املقرئني؛ ليأخذوا عنهم القرآن، 
ال أزال أحبـه،  : ذكر عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن مسعود فقال«: فعن مسروق أنه قال

عبد اهللا بن مسعود، وسامل، ومعـاذ، وأيب  من : خذوا القرآن من أربعة«: يقول ����مسعت
    )2(»بن كعب
@ @
@ @

                                                           
هـ ، السلسلة 1409األوىل: العلل الكبري ، حممد بن عيسى بن سورة الترمذي ،عامل الكتب،الطبعة)1(

 379/ا 5الصحيحة،األلباين 

 ) 4999(رقم حديث 6/186صحيح البخاري )2(
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Éia‹Ûa@szj¾a@Za‹ÔÛa@ïÔÜmõ  

:" يف كيفية األخذ بإفراد القراءات ومجعها قولـه  "ذكر السيوطي حتت عنوان فصل 
أثنـاء املئـة    إالالذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية ال جيمعون رواية إىل غريها 

لقراءات يف اخلتمة الواحدة واستقر عليـه العمـل، ومل يكونـوا    فظهر مجع ا، اخلامسة 
يسمحون به إال ملن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ خبتمة على حدة، بل إذا 

وتساهل قوم فسمحوا أن . كان لإلمام راويان قرؤوا لكل راو خبتمة مث جيمعون له وهكذا
زة، فإم كانوا يأخذون ختمة لقالون مث يقرأ لكل قارئ من السبعة خبتمة سوى نافع ومح

نعم إذا . ختمة لورش مث ختمة خللف مث ختمة خلالد، وال يسمح أحد باجلمع إال بعد ذلك
رأوا شخصاً أفرد ومجع على شيخ معترب وأجيز وتأهل وأراد أن جيمع القراءات يف ختمـة  

  )1(."ال يكلفونه اإلفراد لعلمهم بوصوله إىل حد املعرفة واإلتقان
  : قال اخلاقاين يف الرائية 

  )2(وإِنَّ لَنا أَخــذَ القـراَءة سـنة      عنِ اَألولني املُقْرِئـني ذَوِي الـسترِ   
  أساليب األخذ وطرائق التحمل عند القراء

أساليب األخذ وطرائق التحمل عند القراء اليت  تلقى  ا القـراء القـراءات    أما عن
أخذها اخللف عن السـلف إىل أن  " ليت بني أيدينا اليوم  وهي متواترة دون غريهاالعشرة ا

  :فهي على النحو اآليت  )3("وصلت إىل زماننا

 : التلقني: األوىل

وهو يعين مساع القـرآن  . أسلوب من أساليب حتمل القرآن الكرمي ودراسته وحفظه"
  .الكرمي من املقرئ املعلم بلفظه وقراءته

                                                           
 139اإلتقان، السيوطي )1(

 .29املنظومة اخلاقانية،أبو مزاحم ابن خاقان )2(

 18ابن اجلزري, منجد املقرئني ومرشد الطالبني )3(
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، حيث كان يـرتل  ����الستشهاد للتلقني بتلقني جربيل القرآن لرسول اهللا وميكننا ا -
، وقد  كان من بالغ  حرصه يعجل يف الرد والتـرداد،  ����جربيل بالقرآن فيلقنه رسول اهللا

�����m�m�m�m��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Êل: فقال اهللا سبحانه له
���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×llll 1(.١٩ - ١٦ :ا������(  

) شـعبة بـن عيـاش     ( قال يل أبو بكر :" ومثل ذلك ما ورد عن حيي بن آدم قال 
تعلمت القرآن من عاصم كما يتعلم الصيب  من املعلم مخسا مخسا  ومل أتعلم من غريه وال 

  )2("قرأت على غريه 
ء اجلميع، وملا قدم احملقق ابن اجلزري القاهرة وازدحم الناس عليه مل يتسع وقته إلقرا -

وبذا مجع ابن اجلزري بني تلقينه هلم . فكان يقرأ عليهم اآلية مث يعيدوا عليه دفعة واحدة
  )3(."وعرضهم عليه

  :العرض: الثانية 

فالعرض على الشيوخ هو املقدم "،)4(وهو يعين القراءة على املعلم وعرض القرآن عليه
كيفية األداء من جتويد احلـروف،   عند القراء، وإمنا كان مقدما عندهم؛ ألنه يالحظ فيه

فليس كل من مسع من لفظ الشيخ يقدر على األداء كهيئته وبتقدمي العرض على السـماع  
  )5(" قراءتك علي أصح من قراءيت عليك: (أخذ أكثر العلماء واحملدثني قال مالك رمحة اهللا

أخـرج  ولقد عرض النيب صلّى اهللا عليه وسلّم القرآن مرارا على جربيـل، فقـد    -
أسر إيلّ النيب صلّى اهللا عليه وسلّم أن جربيل كان يعارضين : البخاري عن فاطمة أا قالت

  )6(.بالقرآن كل سنة، وإنه عارضين العام مرتني، وال أراه إال حضر أجلي

                                                           
 .105إبراهيم حممد اجلرمي, معجم علوم القرآن )1(
 .141معرفة القراء الكبار ، الذهيب ) 2(
 106إبراهيم حممد اجلرمي, معجم علوم القرآن )3(
 .193 :192إبراهيم حممد اجلرمي, معجم علوم القرآن )4(
 355ص )70(العدد  األخذ والتحمل عند القراء:جملة البحوث اإلسالمية، مقال بعنوان  )5(

 .3623: صحيح البخاري حديث رقم)6(
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  :قال الشاطيب يف العقيلة -
  )1(وقيل آخر عام عرضتني قرا.. .وكل عام على جربيل يعرضه

كان جربيل يلقاه يف كـل ليلـة يف شـهر    : ن عباس أنه قالوأخرج البخاري عن اب
  .رمضان حىت ينسلخ يعرض عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم القرآن

وبالعرض على الشيوخ أخذ الصحابة كما تقدم والتابعون وتابعوهم ومن بعدهم وإىل 
  .يومنا هذا منهم على سبيل املثال ال احلصر

بن عيسى بن عبد الصمد أبو موسى امللقب قـالون   عيسى بن مينا بن وردان -1" 
. قرأت على نافع قراءته غري مرة: ، قال عن نفسه)هـ220: ت: (قارئ املدينة وحنويها

  .ما ال أحصيه كثرة: قيل لقالون كم قرأت على نافع؟ قال: وقال النقاش
  يقرأ  كم تقرأ علي اجلس إىل اسطوانة حىت أرسل إليك من: قال يل نافع: وقال قالون

: سيار أبو يعقوب املدين املعـروف بـاألزرق  : يوسف بن عمر بن يسار ويقال - 2
أخذ القراءة عرضا ومساعا عن ورش وهو الـذي خلفـه يف القـراءة    ). هـ240: ت(

  )2(كنت نازال مع ورش يف الدار فقرأت عليه عشرين ختمة: قال عن نفسه. واإلقراء مبصر
  :السماع: الثالثة

  .)3( آن الكرمي وحتمله مساعا من أفواه العلماء الضابطني املتقننيوهو تلقي القر  
وذه الطريقة أيضا تلقى بعض التابعني حيث كان يلقنهم شيوخهم القـرآن عشـر   

  .آيات أو مخس آيات بل قد يلقنوهم آية آية
ومل يكن القراء بعد فساد اللسان يلجؤون إيل طريقة القراءة علي الطالب واالكتفـاء  

ون العرض والسماع منهم إال حني يزدحم عليهم الطالب فال يتمكنون من مسـاع  ا د

                                                           
 2عقيلة أنراب القصائد ، الشاطيب ) 1(

 367ص )70(العدد  عند القراءاألخذ والتحمل :جملة البحوث اإلسالمية، مقال بعنوان  )2(

 . 269إبراهيم حممد اجلرمي, معجم علوم القرآن )3(
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كـان  : قال ابن اجلزري عنه: كل على حدة، ومن أولئك اإلمام الكسائي رمحه اهللا تعاىل
أوحد الناس يف القرآن فكانوا يكثرون عليه حىت ال يضبط األخذ عليهم فيجمعهم وجيلس 

ىل آخره، وهم يستمعون ويضبطون عنه حىت املقـاطع  علي كرسي ويتلو القرآن من أوله إ
مسعت الكسائي وقد قرأ علينا ختمتني ما من حـرف  : وقال الطيب بن إمساعيل. واملبادئ

  )1("إال سألناه عنه

كان إمساعيل بنقسطنطني قارئ أهل مكة ، وكـان النـاس جييئـون    : قال الشافعي
  )2( ..لس على موضع مرتفعمبصاحفهم ، فيقرأعليهم ، فيصلحون بقراءته، وكان جي

وإن من طالع كتب تراجم القراء يرى أن منهج العرض هو منـهج الطلبـة النـاني    
والقراء املنتهني فال يعدلون به عن السماع من الشيخ إال عند تعذره كأن يكون الشـيخ  

  .على سفر أو ازدحم عليه الطلبة
  :تلقي احلروف: الرابع

روايـة  (قراء جمردة عن التالوة، ويعرب عنها بــ  تلقي احلروف املختلف فيها عن ال
  )3(.؛ ألا تكون بلفظ الطالب على الشيخ والعكس)مساع احلروف(و ) احلروف

  :اإلجازة : خلامس ا

إذن الشيخ للطالب يف الرواية عنه مروياته الـيت مل يقرأهـا ومل   "  وهي عند احملدثني
وهـي يف مصـطلح   " ال خـالف وهي أنزل من طريقي العرض والسماع ب. يسمعها منه

إذن الشيخ املقرئ ملن قرأ عليه بأن يروي عنه ما مسعه منه، أو عرضه عليـه مـن   : القراء
  . ����روايات وقراءات القرآن الكرمي بالسند املتصل عن مقرئ مقرئ إىل رسول اهللا

واإلجازة ال متنح إال ملؤهل متقن، فهي شهادة من ايز للمجاز بإجادة القراءة وضبط 
وعلى هذا مل تكن متنح اإلجازة إال بعد ختم القرآن كله عرضا وفق رواية واحدة . لروايةا

  )4(."أو روايات عدة
                                                           

 367ص )70(جملة البحوث اإلسالمية  )1(
 497مجال القراء وكمال اإلقراء،السخاوي )2(
 .69إبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري ،خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات )3(
 .13 م حممد اجلرمإبراهي, معجم علوم القرآن )4(
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وهذه طائفة من أهل الضبط واإلتقان ممن عرف عنهم األخذ باإلجازة اـردة عـن   
  :القراءة والسماع ومل يعب عليهم لكمال أهليتهم منهم

فالح بن حممـد بـن حـامت أبـو إسـحاق      إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن  - 1
روى القراءة لنا إجازة من كتـاب  : ، قال عنه ابن اجلزري)هـ780: ت: (اإلسكندري

  الكامل عن عمر بن غدير القواس عن الكندي 

: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب العباس أبو حممد الربعي اجلعـربي  - 2
ن الشريف الداعي، وروى الشاطبية باإلجازة ، روى القراءات باإلجازة ع)هـ832: ت(

  )1("عن عبد اهللا بن إبراهيم ابن حممود اجلزري  

ولقد بالغ القراء يف احليطة يف األخذ باإلجازة اردة عن القراءة والسـماع، إال ملـن   
كملت أهليته ،وعرف بالضبط واإلتقان، حفاظا على كتاب اهللا، و األوىل منع هـذا يف  

  .، وسد هذا الباب لضعف الديانة واإلتقان معازماننا متاما 

  :الوجادة:السادس 

وهي بكسر الواو مصدر مولد غري مسموع يف لغة العرب ويعرب ا العلماء عما أخـذ  
  .من العلم من صحف من غري مساع وال إجازة وال مناولة

وال يصح أن يقول فيمـا وجـده   " وجدت " وكيفية رواية ما وقع يف يده أن يقول 
  .)2(أت، أو مسعت، أو حدثنا، أو أخربنا، ملا فيه من التدليس، وال تصح عن القراء حبالقر

  

                                                           
 70/376جملة البحوث )1(

 70/380جملة البحوث )2(
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Þëþa@szj¾a@ZÑyb—¾a@À@òîmì—Ûa@Ýöb�àÜÛ@ïibnØÛa@@Áj›Ûa@ @
وصحابته حبفظ القرآن واستظهاره أكثـر مـن اهتمـامهم      ����كان اهتمام الرسول

فكان االعتماد  يف نقل القرآن علـى  "صوصا أنه نيب أمي أرسل إىل أمة أمية،بالكتابة  ،خ
حفظ القلوب والصدور ال على حفظ املصاحف والكتب وهذه  خصيصة شريفة من اهللا 

  )1("تعاىل هلذه األمة
: ����كان يأمر  أصحابه بكتابة القرآن فعن أيب سعيد اخلـدري   ����مع ذلك فإن النيب

ويدل على  )2(»القرآن، ومن كتب عين شيئا غري  القرآن  فليمحه ال تكتبوا عين شيئا إال«
أن أوائل سورة طه  ����أن الصحابة كانوا يكتبون ما ورد يف قصة إسالم عمر بن اخلطاب
  )3(كانت مكتوبة يف رقعة  يف بيت أخته فاطمة، يتعلمون منها القرآن

يق، يف مـرحلتني،  ختضع للمراجعة والتدق ����كانت كتابة القرآن يف زمن النيب "وقد 
،  والثانية مراجعة القطع الـيت  ����األوىل عند كتابة اآليات اليت يرتل ا جربيل على النيب 

  .كتب عليها القرآن وترتيبها
كنت أكتب الوحي عند رسـول  «: روى سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد أنه قال

كان فيه سقط أقامه، مث أخرج بـه  اقرأه، فأقرؤه، فإن  : وهو ميلي علي، فإذا فرغت قال ����اهللا
  )4(".إن وجد يف الكتابة نقصا أصلحه) فإن كان فيه سقط أقامه: (ومعىن قوله. »إىل الناس

يف اجلمع األول على أن يكون املكتوب يف الصحف موافقا ���� وقد حرص الصحابة 
ـ  "و, حملفوظ يف الصدور، واملتتبع لكيفية اجلمع يرى أم مجعوا بينهما وبكر قد كـان  أب

   )5("أول من مجع بني اللوحني ����

                                                           
 1/20ابن احلزري,النشر يف القراءات العشر )1(

 5326/رواه مسلم يف الزهد والرقائق )2(

 344/ 1ابن هشام  ,السرية النبوية )3(

    52حماضرات يف علوم القرآن، عامن قدوري  )4(

 153السجستاين, املصاحف )5( 
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، وال يقبل   ����وكانوا يشترطون أن يكون املكتوب هو عني ما كتب بني يدي النيب 
 بِـيشيٌء حىت يشهد عليه شهيدان، أنه عني ما كُتب بني يدي الن ال مـن  ? ����من أحد ،

  )1(جمرد  احلفظ
رضي -ن من حفصة القرآ ����طلب الصحف اليت مجع فيها أبو بكرٍ ����بل إن عثمان 

  بِـيوالـذي   ����اهللا عنها، وقد كانت هذه الصحف هي األصل  املكتوب بني يدي الن ،
إذا : وقال عثمان  للرهط القرشيني الثالثة«: ملا جاء يف احلديث: كتب علي حرف قريش

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل بلسام، 
  )2( .ويرى كثري من علماء الكتابة أن املقصود يف هذا اخلرب طريقتهم يف الكتابة»اففعلو
  :وميكننا أن نرصد بعض مالمح املنهج الذي اتبعه كتبة املصاحف  

 .كانت املصاحف خالية من النقط  والشكل كطريقة الكتابة يف ذلك الوقت -1

 .مل تكن ترسم أكثر األلفات، وال اهلمزات يف تلك احلقبة  -2

 �mNlوافقة القراءات للمكتوب أو لرسم املصحف، قد تقع تقديرا أو حتقيقا ، فقراءة م

، ١٠٤: ا���������ء �m����̂]l،٩: ا	������ة �m�m��ll، 4: ا	���������
  .احتماال) األلف ( وحنوها توافق قراءة احلذف حتقيقا، وتوافق  قراءة اإلثبات 

 .الكتابة  بلسان قريش كما سبق -3

 يف مصحف واحد كتب يف بعضها بقـراءة ، ويف بقيتـها   إذا تعذر مجع قراءتني -4
����،������������mmmm����S��R��QS��R��QS��R��QS��R��Q ١٣٢: ا	���ة  ��lوأوصى، �mvبقراءة أخرى مثال 

mmmm���������¦���¥��¤��£��¢�¦���¥��¤��£��¢�¦���¥��¤��£��¢�¦���¥��¤��£��¢llll ١٠٠: ا����� 

                                                           
 1/167السيوطي, تقان يف علوم القرآناإل )1(

 املصحف الشريف،دراسة تارخيية )2(
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جتريد املصحف عن كل ما ليس قرآنا، حىت سرت هذه العبـارة املـأثورة الـيت     -5
  .»جردوا املصاحف«: تناقلها التابعون

: الرسم، كما قال كثري بن أفلح أحد الكاتبني يف  اللجنة الرباعية التثبت البالغ يف -6
  .»فكانوا إذا اختلفوا يف الشيء أخروه«

لكن ال نقطع بكون كل قراءة حيتملها الرسم  قرآنا إال إذا ورد ا النقل املتواتر عـن  
ـ  ����النيب  ابط ، إذ هو الركن األقوم من أركان قبول القراءة املقبولة كما هو مقـرر يف ض

   .القراءة املتواترة ، غاية األمر هنا أن يكون  الرسم موافقا للمنقول نقال متواترا
واألصل يف املكتوب أن يكون موافقا للمنطوق، من غري زيادة وال نقص، وال تغـيري  "

وال تبديل، مع مراعاة االبتداء به والوقف عليه، والفصل والوصل، وقد مهد له العلمـاء  
خطـان  : خالفها يف بعض احلروف خط املصحف اإلمام ولذلك قيل أصوال وقواعد، وقد

ال يقاس عليهما؛ خط املصحف، وخط العروض، أما األول فألن املعول عليه فيه املـأثور  
. املنقول، ال امللفوظ املنطوق، وأما الثاين فألن املعول عليـه يف وزن منطـوق امللفـوظ   

) 5(البـدل  ) 4(اهلمز ) 3(الزيادة ) 2(احلذف ) 1(وينحصر أمر الرسم يف ستة قواعد 
  )1(. ما فيه قراءتان متواترتان وكتب على إحدامها) 6(الوصل والفصل 

وجند أن الضبط الكتايب يف مجلته مل خيرج عن هذه القواعد، إال يف بعض الصور الـيت   
جاء الرسم خمالفا فيها تلك  القواعد فاستعيض يف ضبط املصاحف املطبوعة بعالمات تعني 

ا، و، ي، (يف بعض املصاحف املطبوعة، يدرج عالمة : احلذف:" القارئ على ذلك منها 
حبجم أصغر وبلون أسود ) ألف، واو، ياء، الم، نون، ميم(احلرف احملذوف  -) ل، ن، م

لكن بلون أمحر فوق الكشيدة أو جبانب آخر حرف قبله، لبيان نقصـان   باحلجم نفسهأو 
  اءات وهكذا احلرف،  وإثباته يف بعض القر

                                                           
 .وما بعدها227أليب شهبة املدخل لدراسة القرآن الكرمي، )1(
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ألـف،  (فوق احلرف الزائـد  ) ە(يف بعض املصاحف املطبوعة، يدرج عالمة : الزيادة
فوق احلرف الزائد ) o(، حينما ال ينطق به ال وصال وال وقفا ؛ ويدرج عالمة ) واو، ياء

  .، حينما ال ينطق به وصال وينطق به وقفا)ألف(
احلرف البـديل   -) و، ي، سا، (يف بعض املصاحف املطبوعة، يدرج عالمة : البدل

فوق  -لكن بلون أمحر  باحلجم نفسهحبجم أصغر وبلون أسود أو ) ألف، واو، ياء، سني(
  .احلرف املُبدل أو حتته، لبيان استبدالِ احلرف به يف الرسم العثماين حسب القراءات

، أو اهلمز هو النطق باهلمزة، واألصل فيه التحقيق، وقد خيفف بتسهيله بني بني: اهلمز
ومل يرسم اهلمز يف املصحف العثماين،وإمنا كانت اهلمز . بإبداله، أو حبذفه بإسقاط أو نقل

تصور بصورة احلرف الذي تؤول إليه عند حتقيقها وقد وضعت هلا عالمات عند ضـبط  
  .املصاحف املطبوعة يف حاالت حتقيقها وتسهيلها تيسريا على القراء

غام الناقص والتام واإلمالة وغريها مـن  وكذلك وضعت عالمات لإلظهار واإلد  
 الظواهر الصوتية كما هو مبسوط يف كتب الرسم
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ïãbrÛa@szj¾a :@ïmì—Ûa@õa†þa@Ýöb�¾@ïyýĐ–üa@Áj›Ûa
åíë‡nÛa@‹—Ç@À@áí‹ØÛa@æe‹ÔÜÛ  

لـذا قـام    ن الكرمي؛آزال من أهم  وسائل حفظ القر والكان اجلانب الصويت    
وحتـدثوا  " دقيقا" لدراسة اللغة العربية فوصفوا املخارج  وصفاعلماء العربية بوضع قواعد 

 عن صفات احلروف وكان السبب األبرز يف اهتمام علماء العربية هو دراسة األصـوات؛ 
  .صيانة ألفاظ القرآن  الكرمي من اللحن؛ فألفوا فيها الكتب واملصنفات

عجـام ومـن   املصاحف العثمانية كانت خلوا من نقـط اإل "وكما هو معلوم فإن  
احلركات وغريها من عالمات احلركات، خللو الكتابة العربية يف تلك احلقبة منها، وبقيت 
الكتابة العربية تستعمل على ذلك النحو حىت النصف الثاين من القرن األول اهلجري، حني 
بدأت الدراسات اللغوية يف العراق، وكان خلو الكتابة العربية من العالمـات مـن أوىل   

  .الت اليت عاجلتها تلك الدراساتاملشك
) هـ 69ظامل بن عمرو ت (وجتمع املصادر العربية القدمية على أن أبا األسود الدؤيل 

هو أول من اخترع نقط اإلعراب وكتبها بالنقاط احلمر، وكان ذلك يف البصرة، فجعـل  
الفتحة نقطة فوق احلرف، والكسرة نقطة حتت احلرف، والضمة نقطة أمـام احلـرف،   

  جعل التنوين نقطتني و
 بـن  ىيوحي )هـ 90ت (وتنسب املصادر العربية إىل نصر بن عاصم الليثي البصري 

يعمر، وهو تلميذ أيب األسود الدؤيل، اختراع نقاط اإلعجام للحروف املتشاة يف الكتابة 
 ومل تستمر طريقة أيب األسود الدؤيل يف متثيل احلركات بالنقاط احلمر طويال، لصعوبتها، 

عند الكتابة، واحتمال التباسها بنقاط اإلعجام اليت وضعها نصر للتمييز بـني احلـروف   
 170ت (املتشاة يف الرسم، ولعل ذلك ما دفع اخلليل بن أمحد الفراهيـدي البصـري   

لرسم احلركات حروفا صغرية مكان النقاط احلمر، وكذلك وضع اخلليـل عالمـة   )هـ
، واستخدمت العالمات اجلديدة تدرجييا، حـىت زالـت   للهمزة والتشديد والروم واإلمشام

  .طريقة الدؤيل بعد ذلك
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من أوائل العلماء العرب الذين عنوا ) هـ 175ت (وكان اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
بدراسة األصوات اللغوية فألف كتاب العني الذي بث فيـه آراءه الصـوتية يف خمـارج    

تية منهجية يف تاريخ الفكر الصويت عند فهو صاحب أول دراسة صو ..األصوات وصفاا
نه اسـتلهم أفكـار اخلليـل    إإذ ) هـ 180ت (العرب و تابعه يف ذلك تلميذه سيبويه 

وصاغها بشكل يتسم بالشمول والدقة فكان دقيقا يف حتليالتـه وتقسـيماته لصـفات    
ك األصوات وخمارجها فضال عن الظواهر الصوتية اليت درسها دراسة واعية تنم عـن إدرا 

عميق ألسباب تلك الظواهر وأبعادها الصوتية ، وعليه يعول عامة املصنفني يف التجويـد  
  .سلفا وخلفا
من أبـرز العلمـاء الـذين اسـتطاعوا أن     ) هـ 392ت (ن نعد ابن جين أوميكن 

يستوعبوا نتاج اخلليل وسيبويه فوضع ما يشبه نظرية الصوت اللغوي عند العرب  فـأفرد  
فكانت نظرته يف دراسـة األصـوات   ) سر صناعة اإلعراب(مساه  كتابا خاصا باألصوات

نظرة علمية دقيقة ، إذ مجع بني اجلانب النظري واجلانب العملي التطبيقي ، فقـد تكلـم   
فضالً عن تناوله األصوات العربيـة مـن   .على الصوت بكلمات علمية هلا مفهومها احملدد

   .معظم جهاا وائتالفها يف تركيب األلفاظ
علـم الـنقط   (املباحث املتعلقة بالعالمات الكتابية علما أطلق عليه اسـم   وصارت

، وهو يعاجل كيفية استخدام العالمات يف رسم املصحف خاصـة، ومـذاهب   )والشكل
العلماء يف ذلك، ومسي هذا العلم يف العصور املتأخرة بعلم الضبط ، وكتبت يف هذا العلم 

  )1(. "، أليب عمرو الداين»نقط املصاحف احملكم يف علم«كتب كثرية أشهرها كتاب 

                                                           
 84حماضرات يف علوم القرآن، عامن قدوري  )1(
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sÛbrÛa@szj¾a :@áí‹ØÛa@æe‹ÔÜÛ@ïmì—Ûa@õa†þa@ @
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وأَراد بِه، واللَّه أَعلَـم، أَنَّ  " )1(الْقراَءةُ سنةٌ : القراءة كما روى  زيد بن ثَابِت ، قَالَ 
 وفري الْحا فلنقَب نم اعبي اتالَّذ فحصالَفَةُ الْمخا ميهف وزجةٌ، لَا يعبتةٌ منس اَءةري الْقفو

أَج ،ةي اللُّغا فغائس كذَل رإِنْ كَانَ غَيةٌ، وورهشم يي هالَّت اَءةرالَفَةُ الْقخال مو ،امإِم وه عم
بعدهم  علَى هذَا أَنَّ الْقراَءةَ سنةٌ، فَلَيس َألحد أَنْ يقْرأَ حرفًـا   والتابِعونَ فَمن����الصحابةُ 

 ولِ اللَّهسر نيحٍ عحا ����إِال بِأَثَرٍ صينلْقتلَفْظًا و ذَهأَخ فحصطِّ الْمخ2(."ل(   
ع اليت ابتـدعها  والبد,لكن هناك كثري من الطرق املستحدثه يف األداء الصويت للقرآن

ونوجز منها ما خيص ، وقد ذكرها الشيخ بكر أبو زيد  ، وخالفوا السنة، كثري من القراء
  :األداء الصويت بتصرف

واِإلسراف خروجاً , مبعىن التعسف, التنطع بالقراءة والوسوسة يف خمارج احلروف -1
: ا������ن  �m�m�m�m���Ò��Ñ��Ð��Ï���Ò��Ñ��Ð��Ï���Ò��Ñ��Ð��Ï���Ò��Ñ��Ð��Ïllll: كما قال تعاىل, عن القراءة العذبة اللطيفة السهلة

٣٢����mmmm����������U��T����S��R��U��T����S��R��U��T����S��R��U��T����S��Rllll ٤: ا������
: ويف احلديث. إىل جتويد متكلف, وعن إعطاء احلروف حقها من الصفات واألحكام

  .ليناً ال شدة يف صوت قارئه: أي. احلديث. )) .من أراد أن يقرأ القرآن رطباً((
 .اخلروج بالقراءة عن حلن العرب إىل لُحون العجم -2

 .والفجور, أهل الفسقالقراءة بلحون  -3

 -أي ضرب بالقـدمني   -ورمبا داخلها ركض وركل . والتمطيط, قراءة األنغام -4
 .))قراءة الترقيص((وهلذا مسيت 

                                                           
, شعب اإلميان ,1/212مالك بن أنس, موطأ اإلمام مالك :وانظر5/133الطرباين ,املعجم الكبري )1(

 4/220يهقيالب

 4/512البغوي ,شرح السنة )2(
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 .تلحني الغناء والشعر, التلحني يف القراءة -5

 .وكثرة الترجيعات, قراءة التطريب بترديد األصوات -6

 .)1(."هذُّه كَهذِّ الشعر -7

ولقد قال ابن اجلزري عـن القـراءة   ،  خيرج القراءة عن عذوبتها وحالوافكل هذا 
وال أعلم سبباً لبلوغ اية اإلتقان والتجويد، ووصول " :الصحيحة والتجويد الدقيق فقال 

 ، والتكرار على اللفظ املتلقى من فم احملسن ، مثل رياضة األلسن غاية التصحيح والتشديد
، وهللا  كتابة كيف يبلغ الكاتب بالرياضة وتوقيف األسـتاذ ، وأنت ترى جتويد حروف ال

، إال  ليس بني التجويـد وتركـه  : حيث يقول  -رمحه اهللا-در احلافظ أيب عمرو الداين 
فلـيس التجويـد   . ، وأوجز يف القول وما قصر رياضة ملن تدبره بفكه فلقد صدق وبصر

، وال بتمطـيط   بترعيد الصوت بتمضيغ اللسان، وال بتقعري الفم، وال بتعويج الفك، وال
، وال بتطنني الغنات، وال حبصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع،  الشد، وال بتقطيع املد

ومتجها القلوب واألمساع، بل القراءة السهلة العذبة احللوة اللطيفة، اليت ال مضغ فيهـا وال  
اع العـرب وكـالم   لوك، وال تعسف وال تكلف، وال تصنع وال تنطع، ال خترج عن طب

  .)2(الفصحاء بوجه من وجوه القراءات واألداء
، فمنهم مـن مييـل إىل    ومن خالل مسرية اإلقراء نرى أن القراء بني غالة وجفاة

التنطع والتكلف ، ومنهم من يفرط يف التساهل ،ومن هنا كان البد من ضبط مسـائل  
كون مرجعا ومصـدرا عنـد   اخلالف يف األداء ، وحتقيقها من أفواه األئمة القراء؛ لت

وهذا ما دفعنا إىل القيام ,االختالف ، ومنارا إلرشاد املقرئ والقارئ، واملعلم واملتعلم 
  .واهللا من وراء القصد .شروع  حتقيق  األداء الصويتمب

                                                           
 .6: 4بكر أبو زيد, بدع القراء القدمية و املعاصرة: انظر   )1(

 .1/240ابن اجلزري,النشر يف القراءات العشر )2(
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  :مباحث وفيه  ستة 

  .الرؤية والرسالة & وع ?قيق األداء الصو:(تمهيد : ا&بحث األول 

 CاDللم وع: ا&بحث ا Eل اإلجرا�Hا.  

  .إحNم الرواية وLتقان اHراية: ا&بحث اDالث 

  .منهجية اإلخراج العلS وا�قR  للم وع: ا&بحث الرابع 

  .يةا&خرجات العلمية وا�قن: ا&بحث اXامس 

  .أثر م وع ?قيق األداء الصو: ^ ا&قارئ القرآنية: ا&بحث السادس 
< <

< <

< <

  
  
  
  



 801                                                                                                      أل- عبد الر)ن ا&رص$ العر" 

Þëþa@szj¾a@Z@‡îè¸@ @
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وبعد فقد حداين ما رأيته من إمهال قـراء  "ذكر الداين يف مقدمته يف كتاب التحديد 
، وتركهم اسـتعمال مـا نـدب اهللا     وحتقيق القراءةعصرنا ومقرئي دهرنا جتويد التالوة 

  ."إليه،وحث نبيه صلى اهللا عليه وسلم أمته عليه،من تالوة الترتيل بالترسل والترتيل
إال أنه ظلت مسائل بـني   ، يأخذها اآلخر عن األول ومع أن القراءة سنة متبعة ،

اه األئمـة القـراء   أهل الفن حتتاج إىل ضبط األداء وحتقيقه ، وأخذها مباشرة من أفو
، علـى أعلـى درجـات التوثيـق      ، لتكون مرجعية صوتية مرئية الكبار يف األمصار

 Ñ^Šñi]>J><>واإلتقان ، ومن هنا نشأت فكرة مشروع حتقيق األداء الصويت 

����:منه قوله تعاىل و ، ئهازجلشيء وأاصر اط عنابل وترامالكم والتماعىن مبق لغة اسالتا
mmmm¦��¥��¤¦��¥��¤¦��¥��¤¦��¥��¤llll اتساق الشـيء  : "ا ، والرتلدربر اتمل وصاكأي ١٨: النشقاقا

 )1("٤: ملزمـل ا �����m�m�m�mT����S��R��Q��P�����OT����S��R��Q��P�����OT����S��R��Q��P�����OT����S��R��Q��P�����Ollll:، قال تعاىل" وانتظامه على استقامة
كان اختيار هذا الشعار عنونا على مشروعنا الصويت إشارة إىل أنه يهدف إىل ضبط أداء و

  .القرآن وانتظامه ، عند القراء على خمتلف مستويام

مشروع صويت مرئي تطبيقي عاملي ،يعين يضبط أداء مسائل التجويـد  :  ؤيةالر: أوال
  .والقراءات
تقدمي مناذج تعليمية مسجلة ألداء بعض مسائل التجويد والقـراءات   :الرسالة :ثانيا 

دف إىل بناء املسـتفيدين   املختارة ،حمررة وفق طريقة عصرية تستند إىل منهجية علمية ؛
، وفـق   ا ، وتوثيق  اجلانب العملي والعلمي وخدمته يف هذا العلميف هذه العلم بناء قومي

 اإلسـالمي  ملأعلى مقاييس اإلتقان من أفواه األئمة املتصدرين املقرئني الضابطني يف العـا 
  .����املتصل سندهم بالنيب 

                                                           
 .1/382مفردات ألفاظ القرآن ، األصفهاين)1(
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ـ    :اهلدف العام: ثالثا  ةحتقيق نطق املسائل األدائية يف التجويـد والقـراءات القرآني
  .وتوثيقها

  األهداف التفصيلية: بعارا

أن يساعد دارسي القرآن الكرمي عامة على ضبط األداء الصويت ملسائل التجويـد   -1
 .والقراءات

 .أن مييز األداء الصحيح من األداء اخلطأ -2

 .أن يتقارب األداء العملي بني مدارس اإلقراء كافة -3

 .أن تتوافر مرجعية تطبيقية أدائية موثوقة ذات مصداقية عالية -4

يشتمل املشروع على تسجيل صويت مرئي لثلة من العلماء املقرئني :  احملتوى :خامسا
يا ألهم مسـائل األداء يف التجويـد   ملاحملققني املسندين من عدة أمصار بوصفه تطبيقا ع

؛ إثراء  ، اليت يكثر حوهلا السؤال والقراءات ، ويضاف إىل املشروع بعض املسائل العلمية
  .جلانب الدراية

( املشنغلون بالقرآن الكرمي وقراءاته على مستويام املختلفـة  : ستهدفونامل: سادسا
  ).املبتدئون منهم واملتوسطون واملتقدمون واملنتهون 

  :املنفذون  :سابعا

 .املشايخ املقرئون املختارون -1

اللجان املسؤولة عن اإلعداد والتنفيذ واملتابعة من مقرأة جـامع امللـك خالـد     -2
 وغريهم 

  :ي الرمسي الراع:ثامنا 

  بالرياض مؤسسة امللك خالد اخلريية
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ïãbrÛa@szj¾a@ZÊë‹“àÜÛ@ïöa‹u⁄a@ÝîÛ‡Ûa< <

وانتشار ذلك يف وسائل االتصال احلديثة   لوحظ اختالف األداء يف  كثري من املسائل ،
كالفضائيات  واإلنترنت ، ومن مث قمت بالتشاور مع كثري من املشايخ املقرئني، وبعـض  

، وأسهم كـثري منـهم    ، وشجعوين عليه تخصصني ؛ فاستحسنوا املشروعاألكادمييني امل
  .مبالحظات ونصائح استفدت منها كثريا يف إعداد هذا املشروع فجزاهم اهللا خري اجلزاء

وقبل الوصول إىل التنفيذ العملي للمشروع ، وضوشـكلت   ، منهج علمي وعملي ع
  :ية، وسنعرض ذلك يف السطور التال اللجان التنفيذية

  :اخلطة الزمنية للمشروع:أوال 

أن يستغرق املشروع سنة واحدة ،وميكن تقسـيمه زمنيـا إىل    –إن شاء اهللا -يتوقع 
  :مخس مراحل زمنية  نوجزها على النحو اآليت

  .تستغرق شهرين:تشكيل اللجان املعنية : املرحلة األوىل
  .ومدا  شهران: االختيار :املرحلة الثانية

  .ومدا شهر: املخاطبات واملراسالت :املرحلة الثالثة
  .ومدا أربعة أشهر : التسجيل واإلثبات :املرحلة الرابعة

  .وتستغرق ثالثة أشهر: الفرز واإلنتاج : املرحلة اخلامسة
  :وقد متت هذه املراحل مبنهجية نفصلها يف األسطر اآلتية  

  : تشكيل اللجان املعنية: أما املرحلة األوىل 

وتتمثل يف اللجان العلمية، والفنية ، واإلدارية ، مع مالحظة أن بعض املهام متتد طوال 
بعد إمتام املراحل األساسية منه، ويستغرق تشكيل  اللجان ، ووحتديد مهامهـا  واملشروع 

  :شهرين ، واملهام  كاآليت
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  :مهام اللجنة العامة -أ

  .توزيع املهام واألعمال على اللجان -1
 .حتياجات املاديةتوفري اال -2

 .تذليل الصعاب للجان كافة -3

 .متابعة اللجان املختلفة -4

 .التنسيق بني مجيع اللجان  -5

 :مهام جلنة االتصاالت -ب

 .التواصل مع اجلهات املعنية من شيوخ ومؤسسات -1

 .ترتيب االتصاالت، واللقاءات العلمية مع الشيوخ -2

 :مهام اللجنة العلمية -ج 

ريق علمي، يرأسه شيخ املقرأة وثلة من املقرئني املشهورين تتكوين اللجنة العلمية من ف
املتصدرين، إضافة إىل بعض األكادمييني املتخصصني يف التجويـد والقـراءات، ومتثلـت    

  :مهامها فيما يأيت
 .إخل...األهداف والرؤيةواإلعداد العلمي للمشروع الصويت بصياغة اخلطة  -1

 .الهلم التوثيق الصويتوضع معايري اختيار الشيوخ الذين سيتم من خ -2

 .حصر املشايخ اليت تنطبق عليهم املعايري -3

 .إعداد املكاتبات واملراسالت العلمية متهيدا إلرساهلا  للجنة االتصاالت -4

 .التأصيل العلمي للمسائل الصوتية نظريا قبل عرضها على املشايخ -5
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س يف مراجعة التسجيالت اليت خترجها اللجنة الفنية، منعا ألي خلـط أو التبـا   -6
 .اإلخراج

 .إعداد تعريف خمتصر لكل مسألة ، وتأصيلها علميا ؛ لتعرض على املشايخ -7

 .للكافةمراجعة املنتج النهائي قبل طرحه  -8

 :مهام اللجنة الفنية - د

 :وتتمثل مهامها فيما يأيت

  .تقوم بتسجيل املسائل الصوتية مع املشايخ املختارين -1
 .تقوم بتصفية التسجيالت الصوتية وتنقيتها -2

  .كافةً املشايخ املختارون أداها اليت سائلامل قيام بعملية املونتاج حبيث ترتبال -3
 .إخراج املادة يف أعلى مستوى من نقاء الصوت ووضوح الصورة -4

رفع التسجيالت على الشبكة العنكبوتية مع مراعاة الفهرسة اإللكترونية لتسيهل  -5
 .االستفادة من املشروع

، براعي يف برجمتـها إمكانيـة التكـرار ،     نسخ الربنامج على أسطوانات مدجمة -6
 .واختيار الشيخ ، وفهرسة املسائل

 .إعداده برناجما تليفزيونيا ينشر على الفضائيات -7

  : االختيار:املرحلة الثانية 

  :وذلك وفق حمورين اثنني ومدا  شهران ،
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  ):تجويد وال القراءات القرآنية يفاملسائل األدائية (املادة العلمية :احملور األول 

وهي املسائل اليت حيتاج إليها القارئ واملقرئ  واملبتدئ املنتـهي ، وكانـت حمـال    
ـ ومـن   فقد قمنا بتتبعها ورصدها من جتربة اإلقراء لسنوات عديدة، للخالف يف األداء 

  .، ويستنري به املقرئ لنخرج منها مبا يطمئن إليه القارئ ، جتارب األخوة املقرئني
كثري من املقرئني يف عدة أمصار يف هذه املسائل، وشارك بعضـهم   وقد استطلع رأي 

  .بإضافات مفيدة جزاهم اهللا خري اجلزاء
فيه  وتنجلي وهذه املسائل هي احملور الرئيس، الذي يدور حوله فلك هذا املشروع ، 

 .، ويتسق فيه املصطلح املكتوب مع التطبيق العملي املسموع أمهية األخذ من أفواه املتقنني
  .وسوف نسردها يف موضعها إن شاء اهللا

  :املشايخ املقرئون: احملور الثاين

  :ويكون اختيارهم وفق الضوابط اآلتية
 .، أو على األقل يف دولته شهرته وذيوع صيته يف العامل اإلسالمي -1

 .يف مسائل القراءات والتجويد. شهرته بالتحقيق والتدقيق -2

 .تصدره لإلقراء زمنا طويال -3

ولكنـا   ، ه املعايري كلها يف بعضهم ، وقد تكون بشكل أقل يف آخرينوقد جتتمع هذ
 ، حاولنا قدر الطاقة أن خنتار املشايخ األكثرين إفادة للمشروع واألقرببني إىل هذه املعايري

  :ومن الشيوخ الذي وقع عليهم االختيار
 .الشيخ إبراهيم األخضر بن علي القيم املدين -1

 . اوي نزيل املدينةالشيخ عبد الرافع رضوان الشرق -2

 .الدكتور  أمين رشدي سويد الدمشقي نزيل جدة  -3
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 .الشيخ عبد احلكيم عبد اللطيف بن عبد اهللا املصري -4

 .الشيخ حممد عبد احلميد  عبداهللا خليل السكندري -5

 .الشيخ إبراهيم فاضل املشهداين املوصلي -6

 .الشيخ عبد الستار فاضل النعيمي املوصلي -7

 .فر التونسيالشيخ منري بن حممد املط -8

  .الدكتور أمحد عيسى العصراوي -9

  .الشيخ الشريف بن حممد السحايب املغريب -10
  .الدكتور مصطفى البحياوي املغريب -11
 .الشيخ حممد كرمي راجح الدمشقي -12

  :املخاطبات واملراسالت:املرحلة الثالثة 

ـ    ومدا شهر ، وذلك مبراسلة املشايخ ، اركة يف وأخذ موافقهم اخلطيـة علـى املش
  .املشروع ، ويكون ذلك ضمن مهام اللجنة اإلدارية

  :التسجيل واإلثبات:املرحلة الرابعة 

وتسـجيل أدائهـم للمسـائل     ، وذلك بلقاء القراء املختارين ومدا أربعة أشهر ،
املطروحة، وفق التقنيات احلديثة بالصوت والصورة ، حيث عهـد بـذلك  إىل إحـدى    

  .ملتخصصةشركات اإلنتاج اإلعالمي ا
  :الفرز واإلنتاج : املرحلة اخلامسة 

  :وتنقسم ثالثة أقسام وتستغرق ثالثة أشهر ،
 .بترتيب املادة املسجلة مع املشايخ حسب املسائل: املونتاج - أ
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 .مراجعة املونتاج والفهرسة -ب

نترنـت ، وعرضـها يف برنـامج    ، ونشرها علـى اإل الناس طرح املادة جلميع  -ج
  .تليفزيوين
  :اخلطة املنهجية : ثانيا 

  -3املسائل األدائية التجويديـة،   -2 املسائل األدائية يف القراءات، -1وتنقسم إىل 
  .املسائل العلمية، وقد رفعت اخلطة إىل املشايخ املقرئني املختارين لدعم جانب الدراية

  . املسائل األدائية:  أوال 

  مسائل أدائية يف القراءات

  :األصول 

  :يه اإلدغام بنوع) أ( 

1(  m����T���Sl ة������� m������l��kl،٣٠: ا	�������ــه  ٩:  وجــ
  وهل يلزم أداؤمها يف كل موضع؟ .وجه اإلمشام. .االختالس

 m������¸���¶l«إدغام النون الساكنة والتنوين يف الياء والواو بال غنـة خللـف    )2
 ���دا الواو والياء حينئـذ تشـدي  وهل تشدد . ٨: ا� ���ة  m�����������_��^l، ١١: ا��

  ؟بالغا

�m«إخفاء النون الساكنة عند الغني واخلاء أليب جعفر   )3 �� � � �T��Sl "#�� :٤ 

m�����º��¹l  اف���وهل تتأثر غنة اإلخفاء من حيث درجة التفخيم حبركة   ٤٣: ا%
  اخلاء أو الغني ؟

 m����¿l«: إدغام النون و التنوين يف الالم و الراء مع الغنة من الطيبة يف حنو   )4
 ٢: ا�)'&
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m�������~}l 5: البقرة�m����K���J��Il ١ :البقرة  m�����v��ul«   وهـل
�m��U 150: البقـرة  �m������v��u��tl: (تروا يف املوصـول رمسـا حنـو    

��W��Vl ١٤ :هود.  

  :ختفيف اهلمز ) ب

  . وبابه ، اإلبدال و التسهيل ١١٤: األنعام mmmm�������������L�����L�����L�����Lllllالتخفيف يف  )5    
  :مثل هذه الصورأداء التخفيف يف   )6

�-:التسهيل مع اإلدخال وعدمـه يف مثـل    -ا  � �����m����FFFF�l 6:ا� ���ة �m��p
�����ql9:فصلت  �m¯���®l15: آل عمران�  

، "  �m�m�m�m��f��e��d��f��e��d��f��e��d��f��e��dllll: " قراءة قنبل بإبدال اهلمزة األوىل واوا عند الوصل يف  -ب 
�m�m�m�m��d��c����b��a��d��c����b��a��d��c����b��a��d��c����b��allll ١٦ - ١٥: امللك 

  .)تسهيال وإبداال ( وبابه  1:عوناملا �����m�m�m�m�V�V�V�Vllllقراءة املدنيني يف -جـ . 
  .بتسهيل اهلمزة األوىل -" : هؤالِء إِن "  –د 

  .بتسهيل الثانية -    
  .الياء اخلفيفة لورش -    
  .اإلبدال -    
  .اإلسقاط -    

 �m�m�m�m����d��c��b����d��c��b����d��c��b����d��c��bllll 9احلجـرات  mmmm��������������������������{��z��y����������{��z��y����������{��z��y����������{��z��yllll: (التسـهيل يف   -هـ 
  .١٤٢ :البقرة ٤٣�m�m�m�m�������~�������~�������~�������~llll :النساء

  ..١٤٢: البقرة �m�m�m�mÖ��ÕÖ��ÕÖ��ÕÖ��Õllll –����mmmm�������~���~���~���~llll: اإلبدال يف  –ز 
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 �����m�m�m�m����C����C����C����Cllllء – 6: ا	��ة m����Fl: (وجها اإلبدال والتسهيل يف  -حـ 
ــود ــاء �m�m�m�m����d��c��b����d��c��b����d��c��b����d��c��bllll -٧٢: ه  �m�m�m�m||||��������h���g��feh���g��feh���g��feh���g��fe||||�������� llll – ٤٣ :النس

�٣٢: األحقاف �� �� �� �

   .عند من يسهلها بالروم وصال ووقفا -       ٤: الطالق �m������¬��«l –ط 
  .وعند من يبدهلا ياًء وصال ووقفا -                                    

  :وقف محزة وهشام على اهلمز ) جـ

: البقـرة m�����]��\ l -:وجه التسهيل بالروم لـحمزة و هشام يف مثـل  ) 7

١٩m Ã��Â�l ٤٤: هود .  

�½ m - ٥: النحـل  m����¯l -:وجه النقل مع الروم ، اإلمشام يف مثل   )8
l  ٩١: عمرانآل.  

9(  m ىٌءش�l  النقل أو اإلدغام مع السكون احملض والـروم  : املرفوع واملخفوض
  .واإلمشام

 �m:، وقوله تعاىل  ١١: الشورى m����TS��������R��Ql: يف حنو قوله تعاىل 
   �lويحسبونَ أَنهم علَى شيٍء

mmmm������������d����d����d����d: مثـل   أوجه التغيري على الرسم يف اهلمزة املرسـومة واوا يف   )10

llllm������º��º��º��ºl �m�m�m�m���ÙØ���ÙØ���ÙØ���ÙØ��������l  ًروماً وإمشاما.   

  .وجه الروم �����m�m�m�m��������r��q��pr��q��pr��q��pr��q��p�lالتغيري على الرسم يف حنو   )11

12(  )mmmm����������������_��������_��������_��������_�ml�ml�ml�ml����¿��¾����¿��¾����¿��¾����¿��¾llll  ًوقفا:  

  .اإلبدال على القياس  -
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  .اإلبدال على الرسم روما وإمشاما  -
  .التسهيل على القياس  -

13(  mmmm������������� �̄��®����� �̄��®����� �̄��®����� �̄��®llll �m�m�m�m�[�[�[�[����llll مزةوقفا حل.   

  :الفتح واإلمالة وبني اللفظني ) د

�m��i��h�����g��f(الفتح والتقليل واإلمالة يف فواتح سوريت الليـل    )14
��{��z��y��x��w��v����u��t����s���r���q�������p��o��n��m��l�����k��j

���~����}��|l  

�m��H��G����F��E��D��C��B��Aاخلمـس األوىل   اآلياتوالشمس  
��K��J�����I���S��R��Q��P��O��N������M��Llاألوىل  واآليـة  5-1:الشمس

  . 1:يونس ��m��G��F��E��D��C��BAlمن سورة يونس مثالً

m����Z��YZ��YZ��YZ��Y����llll������������m���������j�i -:الفتح والتقليل واإلمالة يف الراء املتطرفة مثل ) 15
k����llll���������� و ما بعد راء حنو ، :m����jl ٨: ق����m������ol اف��   ٣٩: ا%

16(  )�`��̀`�`����babababa (بإمالة اهلمزة -:  ٧7: األنعام.  
  .بإمالة الراء واهلمزة - 
    .بالتقليل فيهما - 

)�m�m�m�m���d��c��b���d��c��b���d��c��b���d��c��bllll بإمالة الراء -٧: األنعام.  

  .والباب llllشاَء  mmmm cccc����������������llll mmmmمالة ) 17
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�m��Tفواتح سـورة الغاشـية   : إمالة هاء التأنيث وما قبلها عند الوقف ، مثل )18
�\��[��Z��Y��X���W��V��U����b�����a��`��_����^����]

���h���g��f���e��d��cl 5-1الغاشية  

    .للسوسي ����llllذكْرى الدار ����llll mmmmنرى اهللا mmmmوجها الفتح واإلمالة يف   )19
  :فرش احلروف : ثانيا 

  llllأصدق  llll ،����mmmmالصراط  ����mmmmإمشام الصاد صوت الزاي ودرجة التفخيم فيها يف  )1
  .وباما

  .و الباب llllحيل  llll mmmmقيل  mmmmاإلمشام يف   )2

  .����llllللْملَائكَة اسجدوا ����mmmmأداء اإلمشام عند ابن وردان يف  )3

  .. ����llllيأْمركُمllll أَرِنا  m�lm�lm�lm�lبارِئكُمmmmm  وجه االختالس للبصري   )4

  .����llllتعدوا m�lm�lm�lm�lيهدي  m�lm�lm�lm�lيختصمون m�lm�lm�lm�lنِعما  ����mmmm:االختالس واإلسكان يف   )5

§��¨��©�������m:بيوسف ، من قوله تعاىل )  ¬(س يف أداء االمشام و االختال  )6
��²����±��°��¯��®��¬���«��ªl  

  ، وهل تقلقل الدال أم ال ؟ llllلَدنِي   ����llll mmmmلَدنِهmmmm قراءة  شعبة يف  )7 

����:وقوله تعاىل ،����llllقَيِّما لّينذر بأْسا شديدا من لَّدنِه ويبشّر الْمؤمنِنيmmmm : من قوله تعاىل 
mmmm اذْرنِي علَّد نم تلَغب قَد"llll  

كَشـجرةmmmm   : ، والتنوين يف حنو ����llllفَمنُِ اضطُرmmmm : كسر النون وضمها يف حنو )8
   llllخبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الْأَرضِ
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  :مسائل أدائية جتويدية 

صـفة  وكيفية حتقيـق   NNNNالرمحن ، القُرءان ، رمبا: أداء الراء يف حنو   )1
  التكرير يف الراء ، أم أا تعرف لتجتنب ؟

والكاف يف حنو ������������)كُورت –فأهلكته  –والفتنة أشد من القتل (: مهس التاء يف حنو  )2
وهل خيرج مع النفس صوت مسموع يف حروف اهلمـس   NNNNولذكْر اهللا أكْرب����:

   متحركة وساكنة ؟

  .����mmmm��������NNNN m�lm�lm�lm�l����PPPP����llll����mmmm������~��~��~��~llll:صوت الصفري يف حنو   )3
أَعبد  –واعلموا : يف العني يف حنو ) بني الرخاوة والشدة(كيفية حتقيق صفة البينية   )4

  ).هللا -إنَّ اهللا : (، ويف الم اسم اجلاللة 
 –طـه    –يقُـول   –قَـال   ����: حتقيق خمرجي القاف والطاء ، وصفاما يف حنو   )5

والطاء ، كذا تغري صـفة  وذكر عن بعض علماء األصوات تغير خمرجي القاف  .��������مستطريا
  عند علماء التجويد ؟ يءاجلهر فيهما ، فهل يصح يف ذلك ش

وأَذّن في النّاسِ بِـالْحجِّ   –جنود  –جاء  ����: حتقيق خمرج اجليم ، وشدا يف حنو   )6
  وما معىن تعطيشها ؟.��������يأْتوك رِجاال

  -أفضـتم   -ضـالني  وال ال: ( الضاد ، وحتقيق رخاوا واسـتطالتها يف حنـو     )7
  وما قولكم فيما مسي بالضاد الظائية ؟ .)واخفض جناحك  –ضيزى  –املغضوب 

وهل تتأثر حبركة ما قبلها أو ما بعدها ؟  ، ��������حلق ، البروج ، تبتما ����:القلقلة  يف حنو  )8
  وما مراتبها ؟

، ، يختلفون ، الذي اختلفوا خالق ، خلق ، خلقوا ����: أداء مراتب التفخيم يف حنو   )9
   ����خنيل ، ال تزِغْ ، أفرِغْ
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  ����llllوأَبونا شيخ كَبِريm�lm�lm�lm�l قَالَ ذَلك ما كُنّا نبغِ فَارتدّا  ����mmmm: درجة التفخيم يف حنو  )10
mmmm هنم هابشا تونَ مبِعّتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذّفَأَم�����l�l�l�l نبغ  ��������كلمات الثالثةوقفا على ال– 

  .اختيارا يف األوىل واختبارا أو اضطرارا يف اُألخريين ����زيغ  –شيخ 
  هل يصح ضم الشفتني عند التلفظ باحلروف املفخمة لو مل تكن مضمومة ؟ )11
  .ولْيتلَطَّف –يطَّهرن  –يتخبطُه  –مخمصة  ����: ختليص املرقق عن املفخم يف حنو  )12
،  ��������وما هم مبؤمنني ، ترميهم حبجارة ، أم به جِنـة  ����: إخفاء امليم الساكنة يف حنو )13

  بإطباق الشفتني أو بفرجة بينهما ؟ .��������فأنبتنا ، مسيع بصري ����والقلب يف حنو 
من صلصال ، من طني ، : أداء اإلخفاء احلقيقي عند احلروف املستعلية يف حنو  )14

وهل هنـاك   .��������اإلنسان ، من كان ����: ، واملستفلة يف حنو  ��������قبلتهممن قَبل ، وما أنت بتابعٍ 
نص من املتقدمني على تبعية غنته ملا بعدها،وكيفية إخفاء النون السـاكنة عنـد القـاف    

  ؟) درجة اإلخفاء(والكاف 
 .����اجلنة ، مما ، فمن يعمل ، من كان ، من ساللة ، ومن دوما  ����: الغنة يف حنو  )15

  زيادة زمن أم زيادة اعتماد على اخليشوم ؟..) .أكمل/ كاملة (أقسام الغنة وهل 
  .و بابه ����بسطت ، فَرطتم  ����اإلدغام الناقص يف  )16

إن الوجهني : وقد قال بعضهم .llllأمل نخلُقكُمmmmm  اإلدغام الكامل و الناقص يف  )17
اية يف القـراءات وحتريـرات   جائزان يف األداء من باب التجويد ، ال من باب أوجه الرو

  .فما رأيكم ؟ دام فضلكم .الطرق وما يترتب عليها
 ��������:وكيفية التلفظ باحلرف املشدد مع احلفاظ على صفة الرخاوة أو البينية فيه يف حن )18

mmmm  وانَءام يننِ الَّذع عافدإِنَّ اَهللا يllll و����mmmm   وِّكُمـدع ـنم اكُمنيجأَن قَد����llll و����mmmm  َبِـأ يِّكُم
  ����llll NNNNالْمفْتونُ
إِلَى ربِّك  -بعضكُم لبعضٍ عدوّ  -سبحانه هو الْغنِي  ����: الوقف على املشدد حنو  )19

ّقَرتسالْم ذئموي��������  
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 ����: حنـو  ) األول أصلي والثـاين عـارض  (الوقف على ما اجتمع آخره ساكنان  )20
  ��������NNNNراَألم –بعد  -قَبل  –اَألرض 

  NNNNنستعني  -الرحيمِ   ��������:الوقف بالروم واإلمشام على حنو  )21
  –لَا تحرِّك بِه لسـانك لتعجـلَ بِـه     ����: إمتام احلركات عند الوقف على حنو  )22

  NNNNلقادر  -والترائب  –والطارِق 
 ��������ولَهم ، فَهم ����: حنو ) أو الفصاحة أو التخليص أو التفعيلة(ما سمي مؤخرا بالنرب  )23

بالنرب على الالم يف األوىل وعلى اهلاء يف الثانية وما شابه وإلزام الطالب بتطبيقه حـال  " 
  .األداء

 ،وسالمة القراءة منه" أَسلحتكُم ، جعلَكُم ، مثَلُهم: "ما شبه باالختالس يف حنو  )24
  أم يف كل حال ؟) فَقَست ، فَقَعوا (اه فقط وهل حيتاج إىل التنبيه عليه للتمييز بني األشب

،  ����llllَما ربِحت تـجارتهم وما كانوا مهتدينmmmm : التفريق بني ما النافية يف حنو  )25
والَّـذينmmmm   : ، واملوصولة يف حنو  ����llllفَما يكَذّبك بعد بِالدّينِ mmmm: واالستفهامية يف حنو 

  ����llllزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلكيؤمنونَ بِما أُن
أَلَا تأْكُلُونَ ، أَفَلَا تعقلُونَ ، أَولَا يعلَمـونَ ،  : األداء االستفهامي وكيفيته يف حنو  )26

نيا كَارِهكُن لَووا ، أَوفَكَّرتي لَموا ، أَوظُرني أَفَلَم ، كردص لَك حرشن أَلَم.  

،  ����llll"فَلَا يستأْخرونَ ساعةً وال يسـتقْدمونَ   mmmm: التفريق بني ال النافية يف حنو  )27
  .����llllفَلَا تقُلْ لَهما أُفّ ولَا تنهرهما mmmmوالناهية يف حنو 

����"أَن لَّا ، ألَّـا  -إنَّ ما ، إنّما : التفريق بني املقطوع واملوصول يف النطق يف حنو  )28
  .بهوما شا



 : أسا�ب األخذ وطرائق ا�عليم                                
ً
 816 م وع اتساق نموذجا

ولَولَا فَضلُ اللَّـه����mmmm   :يف حنو قوله تعاىل) حرف امتناع لوجود" (لَولَا"الفرق بني  )29
لُّوكضأَنْ ي مهنفَةٌ مطَائ تّملَه هتمحرو كلَيع����llll  لَّا(، وأن تأيت للتحضيضكقوله ) مبعىن ه

  llllمنا اللَّه أَو تأْتينا آيةٌوقَالَ الَّذين ال يعلَمونَ لَوال يكَلmmmm ّ: تعاىل
@ @
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sÛbrÛa@szj¾a@Z@òíaŠ‡Ûa@æbÔmgë@òíaë‹Ûa@âbØyg@µi@ @
إذا رجعنا إىل اجليل األول الذي تلقى القرآن جند أم مل يكونوا يف حاجة جلهد كبري 
لضبط جانيب الرواية الدراية ؛ وذلك لسالمة سليقتهم ،ولقرم من مصدر التلقي األول ، 

  .هم نزول القرآنوشهود
إال أنه بعد تغري الطباع  كان لزاما على أهل الفن أن يقننوا القواعـد، وأن يـدونوا   
الكتب مبا يضبط األداء الصويت لقرءاة القرآن الكرمي ، وال يعين ذلـك االسـتغناء عـن    

والعلم فطنة ودراية آكـد منـه مساعـاً    " :املشافهة إذ هي األصل ، قال الداين رمحه اهللا
  )1("يةًوروا
لكن ملا طالت سلسلة األداء ختلل أشياء من التحريفات يف أداء أكثر شـيوخ األداء ،  "

 والشيخ املاهر اجلامع بني الرواية والدراية املتفطّن لدقائق اخللل يف املخارج والصفات أعز
من الكربيت األمحر ، فوجب علينا أن ال نعتمد على أداء شيوخنا كلّ االعتماد، بل نتأمل 
فيما أودعه العلماء يف كتبهم من بيان املسائل هذا الفن ، ونفيس ما مسعنا مـن الشـيوخ   

قلت  )2(."على ما أودع يف الكتب ، فما وافق فهو احلق ، وما خالفه فاحلق ما يف الكتب
ألن الشيوخ لو أمجعوا على شئ وجـب   وليس هذا مبطرد، إال إذا قصد بعض الشيوخ؛: 

   .الكتب راح ما يفقبوله واطِّ
محلة القرآن متفاضـلون يف  :" ولكن القراء خيتلفون يف النقل والضبط، قال ابن جماهد

  ..محله ولنقلة احلروف منازل يف نقل حروفه
فمن محلة القرآن املعرب العامل بوجوه اإلعراب والقراءات العارف باللغات ومعـاين  

مام الذي يفزع إليـه حفـاظ   فذلك اإل ، الكلمات البصري بعيب القراءات املنتقد لآلثار
  .القرآن يف كل مصر من أمصار املسلمني

ومنهم من يعرب وال يلحن وال علم له بغري ذلك فذلك كاألعرايب الذي يقرأ بلغتـه  
  وال يقدر على حتويل لسانه فهو مطبوع على كالمه 

ومنهم من يؤدي ما مسعه ممن أخذ عنه ليس عنـده إال األداء ملـا تعلـم ال يعـرف     
وال غريه فذلك احلافظ فال يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع اإلعراب  .اباإلعر

                                                           
 .67التحديد ، أبو عمرو الداين )1(

 .18بيان جهد املقل ، املرعشي )2(
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؛ ألنه ال يعتمـد علـى علـم     لشدة تشاه وكثرة فتحه وضمه وكسره يف اآلية الواحدة
  .بالعربية وال بصر باملعاين يرجع إليه وإمنا اعتماده على حفظه ومساعه

احلروف فيقرأ بلحن ال يعرفه وتدعوه  وقد ينسى احلافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه
الشبهة إىل أن يرويه عن غريه ويربئ نفسه وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمـل  

   .ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه وجسر على لزومه واإلصرار عليه
فذلك ال يقلد  ، فتوهم خلته الشبهةاأو يكون قد قرأ على من نسى وضيع اإلعراب ود

  .ج بنقلهالقراءة وال حيت
ومنهم من يعرب قراءته ويبصر املعاين ويعرف اللغات وال علم له بالقراءات واختالف 
الناس واآلثار فرمبا دعاه بصره باإلعراب إىل أن يقرأ حبرف جائز يف العربية مل يقرأ به أحد 

  )1("من املاضني فيكون بذلك مبتدعا 
ل املوصـل إىل حتقيـق األداء   لذلك كان لزاما على  املقرئ والقارئ  أن يتخذ السبي

  ورواية متبعة حمققة  الصحيح  على دراية مبينة مؤصلة،
  :قال ابن اجلزري 

  ن ترتيلهــط مـحرص السعيد يف حتصيله     وال ميل قيول
  وليجتهد فيه ويف تصحيحه      على الذي نقل  من صحيحه

اليت  يكثـر حوهلـا    ومن هنا ظهرت احلاجة إىل إضافة بعض املسائل العلمية النظرية
السؤال وال خيفى أن كثريا من املسائل األدائية كذلك قد اشتملت على جوانب من الدراية 

  :ةقخاصة يف باب صفات احلروف الساب
  )النظرية ( املسائل العلمية

  :اإلقراء واإلجازة : أوال 

  .ضوابط اإلجازة القرآنية وشروطها)1
  ).الفاحتة وأول البقرة(آن ، أو بقراءة أوله اإلجازة باالختبار يف بعض مواضع القر)2

                                                           
 .وما بعدها1عة ، ابن جماهدالسب )1(
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قراءة كل ربع أو حزب لقارئ من العشرة دون غريه ، مث يقرأ لغريه يف الربع التايل )3
  .وهكذا ، مث جياز بالقراءات العشر كلها

إجازة من قرأ على غريي ممن أثق به وزكاه عندي أو حضرت ختمته أو شـهدت  )4
ته ، أو تالميذ أقرانه دون قراءم عليه ، أو كإجازة حممـد  كمن جييز تالميذ تالمذ(عليها 

علي خلف احلسيين لعبد القادر قويدر العربيلي مكاتبةً باستدعاء شيخه عبـد اهللا املنجـد   
  .")شيخ العربيلي"

وخصوصاً أن بعض األئمة مثل السيوطي اليشـترط  ) نظراً(اإلجازة من املصحف )5
  .احلفظ لإلجازة

  .ثغ وشبههحكم إجازة األل)6
  . اإلقراء عرب اهلاتف واإلنترنت و حنومها واإلجازة ا بضوابط)7
  هل ترون إقراء الرجال النساء ؟ وما ضوابط ذلك ؟)8
التلقي عن بعض الشيوخ إذا تعارض مع ما ورد يف الكتب ، هـل يقـدم مـا يف    )9

  الكتب أم ما أخذ على بعضهم ؟
  .وجهة نظركم الشروط الواجب توافرها يف املقرئ من)10
  :القراءات والتحريرات : ثانيا 

  .التوسع يف التحريرات ، والضرب احلسايب لألوجه )11
التحريرات على العوارض اتمعة ، هل جندها يف كتب األئمة املتقدمني كالداين  )12

  ومكي وغريمها ؟ وهل يلزم العمل ا؟
الذي سكت عنه اإلمـام   ما رأيكم يف مسألة إطالق األوجه اجلائزة يف احلرف) 13

  ؟ ٢: املرسالت �m�m�m�m��F��E��D��C��B�����A��F��E��D��C��B�����A��F��E��D��C��B�����A��F��E��D��C��B�����Allll: الشاطيب أو ابن اجلزري كقوله تعاىل

حكم القراءة مبا زاده الشاطيب على التيسري ، وما زاده صاحب التيسـري علـى    )14
  .طرقه

عدم اشتراط بعض املقرئني حفظ املتون ملن يقرأ القراءات السبع أو العشر بقصد  )15
  .زةاإلجا

  هل يقرأ خللف بالسكت من طريق الدرة ؟ )16
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  هل ترون إقراء رواية حفص من طريق روضة ابن املعدل ؟ )17
  :صفات احلروف : ثالثا 
  صفة االحنراف ، وهل هو احنراف للمخرج أم للصفة أم للصوت أم للجميع ؟ )18
روف مع ح) إخراج احلروف مشربة بغنه من األنف(كيفية التخلص من اخلنخنة )19

  .املد أو غريها
  :يف املد والوقف وبعض املسائل األدائية: رابعا 
  .مقدار مد اللني وصال ووقفا على الراجح )20
��m��d��c��b: "اختبـارا أو اضـطرارا يف حنـو    ) يحيِى ( الوقف على ) 21
����fel ��  :٦٨ 

-�m����|{��z��y��x�����wl ٣٣: ا�$�����������ف m�������IH��G��Fl 
  ؟" مكسورة مث مدية"هل يوقف بياء واحدة ساكنة أم بياءين    ٢٦٠: ا	��ة

هل جيوز فيها الوجهـان ؟   .وما شابه" ونذُرِ ، يسرِ ، فَأَسرِ " الوقف على راء )22
  وهل من مقدم يف األداء ؟

23(�����m�m�m�m��C��B��A��C��B��A��C��B��A��C��B��Allll ة�اختبارا ، ) اجل ( إذا بدأنا بـ  .أليب جعفر ٣٢: ا���,
  زة أم فتحها ؟هل يبدأ بكسر اهلم

24(�����m�m�m�m��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥��� �̄�®������¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥llll 
  ."وعيون"لرويس من الطيبة ، حركة اهلمزة إذا ابتدأ بعد  ٤٦- ٤٥: ا�.-�

  :مسائل عامة : خامسا 
توقيفي أم اصطالحي ؟ وما حكم خمالفته أو كتابة القرآن " رسم املصاحف"هل  )25

  مبا يوافق الرسم اإلمالئي احلديث ؟
  عدد آي السور ومعرفة فواصلها ، هل هو توقيفي أم اجتهادي أم فيه تفصيل ؟ )26
  .حكم القراءة باملقامات دون تكلف مع تقدمي أحكام الترتيل وعدم التفريط)27
هل ما يقرأ به اآلن حرف واحد ؟ أم ما تبقى من األحرف السبعة مما احتملـه   )28
  الرسم ؟
م بكل ما رواه األئمة العشرة حرفا حرفا أصوال هل قرأ النيب صلى اهللا عليه وسل )29

  .وفرشا ؟ أم قرأ أو أقرأ ببعضها وأجاز الباقي وأقره فيما هو من قبيل األداء
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 Éia‹Ûa@szj¾a@ZÊë‹“àÜÛ@�ÔnÛaë@ïàÜÈÛa@xa‹‚⁄a@òîvèäß@ @
مبراحل متعددة، وذلك لتوثيق العمل بأعلى املستويات العلمية "  اتساق"مير  مشروعنا 

  .ليستفيد منه قراء القرآن ومقرؤوه؛  قنية ، متهيدا إلخراجه يف أى حلة وأمجل صورةوالت
، بنقل أداء املشايخ واختيـارام يف املسـائل    واتبعنا يف هذا املشروع املنهج الوصفي

  .املطروحة
  :يما يأيتهذه املنهجية ف حماور وتتمثل

  :التاصيل العلمي للمسائل : أوال

كي يستأنس ا القارئ ؛ ويكتمـل   ؛ النظري للمسائل الصوتيةوضع اإلطار يوفيها 
، والرواية متمثلة يف حتقيق  أمام ناظريه الدراية متمثلة يف املصطلحات التجويدية واإلقرائية

  .كبار املقرئني املتصدرين هاألداء وضبطه من أفوا
ة على حده وبعد وضع اإلطار النظري ، تقوم اللجنة الفنية بفهرسة املسائل كل مسأل

، مث يأيت دور اللجنة العلمية ، لتنظر يف هذه األراء ، وتقوم بفرزها،واستخالص املادة اليت 
  . يتم نشرها
  .الترتيب والفهرسة :ثانيا 

ترتب هذه املادة العلمية واملسائل الصوتية عند أهل الفن ، ويراعى الترتيب على النحو 
  :اآليت

 .التصنيف العام للمشروع -1

 : ائل وفق األقسام اآلتيةتصنيف املس -2

 .املسائل األدائية يف القراءات - أ

 .املسائل األدائية يف التجويد -  ب
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  ).النظرية ( املسائل العلمية - ج
  :التنسيق : ثالثا 

  :ويشمل 
 .وضع املدخالت الصوتية متناسقة مع اإلطار النظري -1

 .ربط الفواصل بني املدخالت الصوتية ، مع التعليق عليها  -2

  .املكتوب واملسموع واملرئي التنسيق  بني النص -3
  :املراجعة  :رابعا 

  :مراجعة املادة العلمية بعد تسلمها من قبل اللجنة الفنية  ويراعى يف مراجعتها مايلي 
 .التنسيق الصويت -1

 .التحقيق العلمي والتأصيل النظري -2

 .املدخالت الصوتية -3

  صحة ترتيب املسائل -4
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÷ßb©a@szj¾a@Z@òîäÔnÛaë@òîàÜÈÛa@pbu‹ƒ¾a@ @
  :يتم فيها عمل اآليتو
سواء  تصنيف كتاب مبنهجية علمية وضوابط حبثية دقيقة املسائل املطروحة كافة ، -1

 .يف جانب الرواية واألداء أو جانب الدراية

 .عمل أقراص مدجمة وتوزيعها -2

   .إنشاء موقع خاص باملشروع على اإلنترنت -3
 .إذاعتها عن طريق برنامج تليفزيوين يف الفضائيات املتخصصة -4
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‘†b�Ûa@szj¾a:@@ïmì—Ûa@õa†þa@ÕîÔ¥@Êë‹“ß@‹qc@ @
òîãe‹ÔÛa@@ùŠbÔ¾a@óÜÇ@ @

ملا هلذا املشروع من متيز الفكرة ، وتنوع املصادر واملدارس اإلقرائية مـن خمتلـف     
ويتوقع مبشيئة اهللا أن  ، ، ومجع لكثري من املسائل اليت م عامة املشتغلني باإلقراء األمصار

  :يأيتيؤدي املشروع إىل ما 
 .ونئتوثيق حركة النطق صوتا وصورة يف املسائل األدائية اليت خيطئ فيها املبتد -1

 .مجع القراء على أداء متفق عليه و التقليل من مسائل اخلالف قدر الطاقة -2

 .حصر املسائل اليت يسع فيها اخلالف ، واليت  ال يسع فيها اخلالف -3

 .متييز األداء الصحيح من اخلاطئ -4

وتية موثوقة على أعلى درجة من اإلتقان، وبصورة متميزة مـن  توفري مرجعية ص  -5
 .جهة التسجيل واإلخراج

مساعدة املقرئني على تلقني مسائل التجويد والقراءات لطالم، من خالل مـادة   -6
 .مسجلة بأعلى التقنيات، وأعلى مراتب اإلتقان

 .ضبط كثري من املسائل األدائية والعلمية وتأصيلها -7

التجويد والقراءات على املشتغلني بالدراسات القرآنية  يمري علْتيس ىاملساعدة عل -8
 .كافة

 .تقريب مسائل التجويد والقراءات لعموم املسلمني -9
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ò¸b©aò¸b©aò¸b©aò¸b©a  

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، فقد من اهللا علينا بإيضاح كثري مـن املسـائل   
قارئ القرآنية عمليا وعلميا ، ولعـل  املهمة  املتعلقة بأساليب األخذ وطرائق التعليم يف امل

،  يفي ـذا الغـرض  » اتساق«مشروع حتقيق األداء الصويت لدقائق التجويد والقراءات 
  .ويؤدي هذه املهمة يف خدمة كتاب اهللا تعاىل

 :النتائج والتوصيات 

  :النتائج : أوال

ت، وقع فيها أن أكثر املسائل األدائية يف التجويد والقراءا  -وهللا احلمد-وجدنا   -1
 .ما يشبه اإلمجاع ، وبقيت بعض املسائل حصل فيها اخلالف بني بعض القراء

 وأسباب االختالف ترجع يف بعض املسائل ، وهي قليلة ، وقع خالف يف األداء  -1
 :إىل أمور منها -يف نظري-

 .ظواهر هلجية حملية - أ

اية ضعف جانب الدر( عدم وجود إطار نظري وتأصيل علمي يف بعض املسائل   -  ب
.( 

 .الوهم والنسيان  إذ قد ختتلف الرواية عن قارئني تلقيا عن شيخ واحد  - ج

تردد بعض مشاخينا الفضالء يف أداء بعض  املسائل لتلقيهم على أكثر من شـيخ    - د
 .بينهم اختالف يف أداء بعض تلك املسائل

ا التوسع يف القياس وإعمال العقل فيما هو من قبيل الرواية والنقل احملـض  وهـذ   -ه
 .نادر
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  :التوصيات: ثانيا

أن تتوىل اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطـة  العـامل اإلسـالمي     -1
 وغريها من اهليئات القرآنية العاملية تنظيم مؤمتر سنوي لكبار املقرئني؛ لعرض املسائل الـيت 

 .مل حيسم اخلالف فيها للوصول إىل قدر أكرب من التوافق

 .دراية  ودعمه والتشجيع عليه عند املقرئني مبختلف درجامتقوية جانب ال -2

وأخذ رأي أكثر من مقرئ من كبار  رد املسائل املختلف فيها إىل كبار املقرئني ، -3
 .املتصدرين

 .صون الرواية عن الظواهر اللهجية اخلاصة لكل جمتمع -4

ها وطبقة أن تنظم مشيخة املقارئ يف كل بلد لقاء دوريا سنويا يتالقى كبار مقرئي -5
  .تالميذهم وتالميذ تالميذهم لعرض بعض تلك املسائل وحتريرها أدائبا  وعلميا

التعاون بني اجلهات املهتمة بالشأن القرآين يف نشر املخرجات العلمية والتقنية يف  -6
 .يف التجويد والقراءات والعلميةللمشاركة يف ضبط املسائل األدائية  "ساقات"مشروع 

األمصار لضـبط جـانيب الروايـة     ية للتعاون بني كبار مقرئإجياد قنوات متعدد -7
 .والدراية

 .ألخذ مرئيام قبل نشر املشروع العلمية القرآنية اجلمعيات معالتواصل  -8

 . اإلسالميملزيادة التواصل بني املراكز اليت ختدم التجويد والقراءات يف العا -9

@ @
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منتهى األماين واملسرات ( ويسمى إحتاف فضالء البشر ىف القراءات األربعة عشر  -1
،شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين الـدمياطي، دار الكتـب   ) يف علوم القراءات 

 . م1998 -هـ 1419األوىل ،: الطبعة  -لبنان  -العلمية 

، جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب بكـر   ) امع. ط(إلتقان يف علوم القرآن ا -2
مركز الدراسات القرآنية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف  :السيوطي أبو الفضل، احملقق

 .هـ 1426الشريف ،الطبعة األوىل 

 .بدع القُراء القَدمية و املعاصرة ،بكر بن عبد اهللا أبو زيد، مكتبة السنة ، القاهرة -3

. د بيان جهد املقل ، املرعشي، جهد املُقلّ،حممد بن أيب بكر املرعشي ،،حتقيـق  -4
 .م2008/  1429الثانية   : األردن الطبعة( دار عمار   ي احلمدسامل قدور

ـ   -5 ، ي التحديد يف اإلتقان والتجويد ،عثمان بن سعيد الداين أبو عمـرو األندلس
 .م2001-ه1421، دار عمان ، عمان  غامن قدروي احلمد: احملقق

 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسـننه  -6
حممـد  : احملقـق   وأيامه ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد اهللا ،

 .هـ1422األوىل : الطبعة  ، دار طوق النجاة ، زهري بن ناصر الناصر

مجال القراء وكمال اإلقراء ،علي بن حممد بن عبد الصـمد اهلمـداين املصـري     -7
مـروان   .د: حتقيـق   )هـ643: املتوىف ( الشافعي ، أبو احلسن ، علم الدين السخاوي

األوىل : بريوت،الطبعـة   -دمشـق   -حمسن خرابة ،دار املأمون للتـراث   .د -العطية 
 م 1997 -هـ  1418

، اجلمهوريـة   رسم املصحف ، دراسة لغوية تارخيية ، غامن قـدوري احلمـد    -8
 1402اللجنة الوطنية إلحتفال مبطلع القرن اخلامس عشر اهلجري: العراقية
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السبعة يف القراءات ، أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهـد التميمـي    -9
دار املعارف  ، القاهرة ، الطبعة الثانيـة ،  : شوقي ضيف، الناشر .د: البغدادي ، حتقيق 

1400- 1982. 

السرية النبوية البن هشام ، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو  - 10
 .1411، بريوت  دار اجليل ، عبد الرؤوف سعد حممد ،حتقيق طه

شعب اإلميان ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي،دار الكتـب العلميـة،بريوت    - 11
 .1410حممد السعيد بسيوين زغلول ،الطبعة األوىل: حتقيق 

عقيلة أتراب القصائد يف أسىن املقاصد ، القاسم بن فرية خلف بن أمحد الشاطيب  - 12
 .ن رشدي سويدالرعيين األندلسي أمي

: العلل الكبري ، حممد بن عيسى بن سورة الترمـذي ،عـامل الكتب،الطبعـة    - 13
 .هـ1409األوىل

 .م1876سنه  -طبعه  القاموس احمليط ، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ، - 14

 القول السديد يف بيان حكم التجويد، احلداد راجعه وقدم له مجال حممد شرف - 15

 .،دار الصحابة للتراث

  .،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر، بريوتلسان العرب  - 16
اليت تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  جملة البحوث اإلسالمية ، - 17

  .70بالرياض يف السعودية ، العدد
حماضرات يف علوم القرآن ،أبو عبد اهللا غامن بن قدوري بن محد بن صاحل، آل   - 18

 -هــ   1423األوىل، : عمـا ،الطبعـة   –كرييت ،دار عمار موسى فَرج الناصري الت
 م 2003
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خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، إبراهيم بن سـعيد بـن محـد     - 19
   - 1429دار احلضارة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل الدوسري ،

املدخل لدراسة القرآن الكرمي، حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة ،املكتبه السنة  - 20
 م  2003 -هـ  1423الثانية، : قاهرة ،الطبعةال

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه   - 21
حممد فؤاد عبد البـاقي  : وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،احملقق

  .بريوت –،دار إحياء التراث العريب 
أيب داود، عبد اهللا بن سليمان بن األشـعث  أبوبكر بن  السجستاين،, املصاحف - 22

: الطبعـة ، حممد بن عبده، الفاروق احلديثة ، مصر  ،القاهرة: األزدي السجستاين حتقيق 
  .م2002 -هـ 1423األوىل، 
 516املتوىف [ معامل الترتيل ، حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي  - 23

سليمان مسلم  -عثمان مجعة ضمريية  -لنمر حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا ا] هـ 
 .م 1997 -هـ  1417احلرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة  الرابعة ، 

: دمشـق الطبعـة   –دار القلـم  ، معجم علوم القرآن ، إبراهيم حممد اجلرمي  - 24
  .م 2001 -هـ  1422األوىل، 
بد اهللا حممد بن معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ، مشس الدين أبو ع - 25

 .دار الصحابة، مصر طنطا) هـ748: املتوىف(أمحد بن عثمان بن قَايماز الذهيب 

مفردات ألفاظ القرآن ،احلسني بن حممد بـن املفضـل املعـروف بالراغـب      - 26
  .دار القلم ـ دمشق/ دار النشر  ،األصفهاين أبو القاسم

اجلزري، حممـد بـن    منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،مشس الدين أبو اخلري ابن - 27
ـ 833: املتـوىف (حممد بن يوسف  األوىل : دار الكتـب العلمية،الطبعـة  : الناشـر )هـ
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  م1999-هـ 1420
  .أبو مزاحم بن خاقان ، املنظومة اخلاقانية - 28
  .، مصر الس األعلى للشؤون اإلسالمية ،املوسوعة القرآنية املتخصصة - 29
اجلزري، حممد بن حممد بن  النشر يف القراءات العشر،مشس الدين أبو اخلري ابن  - 30
املطبعة التجاريـة  ) هـ 1380املتوىف (علي حممد الضباع ) هـ 833: املتوىف (يوسف 
 .الكربى

مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مسـتو ، دار   ،واضح يف علوم القرآنال -31
 .هـ 1418الثانية، : دمشق الطبعة -دار العلوم االنسانية / الكلم الطيب 


